REFERAT, DIGITALT MEDLEMSMØTE O5.O5.20 KL 18:00 -20:00.
STED: JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE, ULEFOSSVEGEN 2, SKIEN.
DELTAKERE I ROMMET:
Vidar Top, leder og vertskap,
Erik Andal Hofsten, nestleder, HEF,
Ole Holmen, styremedlem, pinsekirken,
Goitom Tekeste, eritreisk ortodoks kirke,
Anne Kari Thomassen, gjeste-innleder,
Main Stensholt Holte, koordinator.
DELTAKERE VIA SKJERM:
Torbjørn Glenna, Misjonskirken,
Emina Jeridi, Telemark Islamsk Trossamfunn,
Stian Torjussen, Universitetet i Sør-Øst- Norge
Arvid Top, Mormonerne,
Rolf Isaksen, Mormonerne,
Luigi Serraiocco, Katolikkene,
Jan Gerhard, Frelsesarmeen,
Liv Espeland Jettestuen, Den norske kirke,
Bjørg Ditlevsen, Smiths Venner / Brunstadstiftelsen
Robert Nilsen, Smiths Venner/ Brunstadstiftelsen
Jane Robertsen, Humanistforbundet,
Per Christian Holm, Baptistene,
Anne Sender, STL sentralt.

HOVED-TEMAER:
-PRESENTASJON AV ERITREISK ORTODOKS MENIGHET VED GOITOM TEKESTE.
-«NEGATIV SOSIAL KONTROLL» , INNLEDER ANNE KARI THOMASSEN OG PÅFØLGENDE DIALOG ETTER
FILOSOFI-KAFÉ-MODELL.
VIDAR hadde gjort et grundig forarbeid på det tekniske, og sammen med koordinator fulgt opp
deltakerne pr telefon i god tid før møtet.

MAIN ønsket velkommen, og VIDAR minnet oss om kjøreregler for dialogsamtaler.
GOITOM presenterte sitt trossamfunn, både historisk, internasjonalt og nåværende aktiviteter lokalt.
Stor takk til Goitom, og vi gratulerer menigheten som etter stor felles innsats har klart å kjøpe sitt
eget kirkebygg.
DAGENS GJEST ANNE KARI fortalte om sterke personlige opplevelser fra ulike menigheter. Om sosial
kontroll som splittet vennskap og familier, om å miste sitt nettverk. Om makten karismatiske ledere
kan ha, særlig over ungdom. Om smerten ved utenforskapet. Om viktigheten av å ha respekt for det
enkelte Mennesket som sådant, ikke bare den ideologiske eller religiøse delen av personen.
ERIK ledet samtalen etterpå. Flere av deltakerne kjente tilsvarende historier. Noen kjente også på
balansegangen mellom det å videreformidle verdier man selv stod sterkt for, og romslighet i forhold
til andre medlemmers undring. Kanskje kan balansegangen være vanskelig overfor egne barn som
man jo ønsker alt godt for? Vi ønsker jo alle å videreformidle verdier som er viktige for oss selv.
Negativ sosial kontroll er IKKE nok som bare finnes i tros- eller livssynssamfunn. Mange kjenner
eksempelvis begrepet «Bygdedyret»,- den sterke sosiale kontrollen mange kan møte i små samfunn:
Avvik fra rådende normer straffes gjerne med sosial avvisning.
Forskning sier at jo lengre ut på siden av samfunnet en organisasjon står (politisk, religiøst,
ideologisk), jo mer lukket er den, og jo mer aktivt rekrutterer og kontrollerer den sine medlemmer.
Konklusjon:
En givende samtale som bidro både til erfaringsutveksling og egen-refleksjon,- tusen tak til Erik .
Anne-Kari og alle dere andre som deltok!

ERFARINGER:
Vi hadde innledningsvis litt problemer med lyd, men deltakerne var raske til å si fra når noe måtte
justeres.
Deltakerne i rommet oppsummerte som følger:
Vi var svært spente på vårt første digitale medlemsmøte, hvordan ville dialogen fungere via skjerm?
Vi mener det funket vel så godt som forventet,- med bare litt «teknisk småtteri» undervegs.
Og satte stor pris på at så mange koplet seg på skjermen!
Teknikken kan likevel ikke på noen måte erstatte menneskemøter med dialog ansikt-til-ansikt,
særlig ikke når vi samtaler om tema som kan berøre mange personlig.
Så hurra for tiden som komme når vi kan møtes på vanlig vis!

Siljan, 06.05.202,
Main Stensholt Holte
-koordinator-

