
Årsmelding 2021

2021 kunne ha blitt, mot all forventning, enda et år preget av pandemi-begrensninger, men

ironisk nok har Samarbeidsrådet for tros- og livssyn i Grenland (STL Grenland) hatt større

fremgang og suksess enn noensinne tidligere. La meg gi noen få eksempler.

Mest gledelig av alt er selvsagt at vi har økt medlemskapet og hilset velkommen til

Metodistkirken i Norge Porsgrunn menighet og Moflata Misjonskirke. Det er svært viktig for et

godt samarbeid at alle organisasjoner i målgruppen får muligheten til å bli med. Av den grunn

har styret besøkt fire tros- og livssynssamfunn som også har blitt invitert inn. Å stifte

bekjentskaper, venner og kontakter på tvers er avgjørende for samarbeid og dialog.

Vi møtes den første tirsdagen annenhver måned som fast mønster, om det måtte være fysisk

møte eller online. Disse møtene benyttes til å besøke hverandre og å ha filosofisk kafé hvor

man har diskusjoner gjennomsyret av forståelse for ulike synspunkter. Hver

medlemsorganisasjon kan stille med to til tre representanter og vi oppmuntrer til bredde - at

flere fra ulike tros- og livssyn blir kjent med “de andre”. Dette faste mønsteret har etter hvert

blitt supplert av meningsfulle tradisjoner:

Markering av ramadan - avhengig av den muslimske kalenderen spiser vi sammen i Skien

moské. Dette er alltid en gledelig festlighet som skaper rom for gode samtaler.

Felles initiativ til lek, aktivitet og dialog (FILAD) - vår og høst støtter STL Grenland en

ungdoms- og familieaktivitetsdag på tvers av livssyn i Skien fritidspark.

Gjestebud - alle representanter får muligheten til å møtes til en bedre middag hvor også lokale

politikere og påvirkere er tilstede. Denne tradisjonen ble startet i år og både antall deltagere og

tilbakemeldingene var så positive at styret føler seg trygge på at en fortsettelse er den eneste

riktige veien videre.

Pusse snublestener - for å minnes jødeforfølgelsen som også er en del av norsk historie

markerer vi dette sammen med flere andre organisasjoner. I år var det nesten overveldende

deltagelse og del to, etter høytidelig markering i Torggata beveget alle seg til Skien kino og fikk

se og oppleve et sterkt budskap om samme.

Åpne møter - av og til organiseres åpne møter med viktige tema. Et eksempel på dette i 2021

var "Prest, Imam, Humanist", en paneldebatt som fremhevet forskjeller og likheter og hvordan

man kan være i dialog og forstå hverandre på tross av grunnleggende motsetninger.

Vi blir stadig hyppigere kontaktet når det gjelder spesifikke saker, det være seg fra

medlemsorganisasjonene, enkelt personer, politiet eller politikere, om alle slags brobyggende



aktiviteter og tiltak for å styrke fellesskapet. Mange av disse er ikke nødvendigvis riktig å

fremheve, men noen få kan tjene som illustrative eksempler: 1) Bistand i spørsmål om Corona

tiltak og smittevern, 2) felles innsats for å legge demper på SIAN-arrangementet i Porsgrunn,

og 3) deltagelse på minnemarkeringer (f eks Utøya-tragedien) eller å 4) støtte viktige saker

økonomisk eller med 5) markedsføring av viktig informasjon i vårt nettverk (f eks TV-aksjonen).

6) STL blir også stadig oftere invitert inn i prosjekter, utvalg, konkret konfliktløsing og ulike

møter, hvilket gjør at vi begynner å se nødvendigheten av økt engasjement, kanskje en fast

koordinator-stilling på sikt. Vi oppfatter at nettopp størrelsen på nettverket, som nå teller flere

hundre nøkkelpersoner på tvers, er av stor verdi for mange flere enn bare oss selv. Dette gjør

at vi etter hvert begynner å bli en positiv og nyttig samfunnsaktør for å styrke bånd og dialog

utover våre egne rekker.

Under oppseiling er et eget skoleprosjekt hvor STL Grenland støtter organisert undervisning i

form av besøk ute blant tros- og livssynssamfunn eller besøk i klasserommet. Dette prosjektet

har et spesielt stort potensiale når det gjelder, som er et av flere viktige satsningsområder.

2021 har vært et mer aktivt år enn tidligere, ikke minst når det gjelder løpende samarbeid og

møtevirksomhet nasjonalt. Vår koordinator har vært i Oslo, Stavanger og “over alt” lokalt. I den

grad styrets medlemmer kan stille veksler man på det slik at flest mulig hjelper til og skaper

balanse.

Alt godt!
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