REFERAT,
MEDLEMSMØTE STL GRENLAND 03.12.19
HOS FRELSESARMEEN, PRINSESSEGATA, SKIEN KL 19:00 – 21:00.

TEMA: «RELIGION I DET OFFENTLIGE ROM?»
TILSTEDE:
Jan Gerhard, Frelsesarmeen
Laila Granseth, Frelsesarmeen
Andreas Kjernald, Metodistene
Edny Boklund, Den evangelisk-lutherske frikirke
Hans Magnus Solli, Den katolske kirke
Inger Schultz, Human-Etisk Forbund
Vidar Bergsland, Skien Baptistmenighet
Arne Holte, Skien Baptistmenighet
Jørn Einar Lund, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige
Rolf Isaksen, Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige
Erik Andal Hofsten, Human-Etisk Forbund
Finn Bjarne Nielsen, Grenland kristne senter
Reidun Mandt, Skien misjonskirke
Dag Frønes, Skien misjonskirke
Ole Holmen, Pinsekirken Tabernaklet
Main Stensholt Holte, koordinator.

DEL 1:
Frelsesarmeen presenterte sin historikk, struktur, kjerneverdier og dagsaktuelt arbeid.
Kjerneord: Suppe, såpe og frelse.
Imponerende bredde og aktivitet for et tallmessig relativt lite korps.

DEL 2:
Dialog rundt tema «Religion i det offentlige rom?» Samtaleleder Erik Hofsten.
-Flere fortalte at de opplevde å «ligge lavt» angående egen religiøsitet eller livssyn.
Er livssyn et ikke-tema i Norge i dag? Holder vi tilbake verdisyn også med tanke på negativ feedback
blant annet i sosiale medier?
-Hvorfor er tro og livssyn så fraværende som tema i mediene? Har det skjedd noe journalistisk etter
Muhammed-karikaturene?
-Ønsker vi et verdinøytralt samfunn? Finnes verdinøytralitet?
-Må vi tåle å føle oss krenket i et samfunn der ytringsfriheten er en vesentlig verdi?
Hvor går skillet mellom å krenke personer og kritisere en religion eller et livssyn?
-Betyr likebehandling at når kirkeklokker innkaller til religiøs aktivitet i det offentlige rom, må også
moskéene kunne innkalle til sine bønnetider på samme vis?
-Møtets tema skal opp i bredere sammenheng i løpet av våren. Oles forlag om å invitere media følges
opp: Redaktøren i TA kan være aktuell som innleder.
-Møtet ønsket å bestille en «God Jul»-annonse i begge regionaviser for synliggjøring av fellesskap og
samhold.

Avslutningsvis stor takk og blomsteroverrekkelse til Frelsesarmeen for å ta oss imot i trivelig lokale,
smakfull kveldsmat og interessant orientering.

Siljan , 03.12.19,

Main Stensholt Holte
- koordinator -

