
 

 

DIGITALT MEDLEMSMØTE 13.04.21 KL 19:00 – 20:00. 
Møtet ble 15 min forsinket pga tekniske problemer. 
DELTAKERE: 
Invitert: Ingrid Elisabeth Kåss, Utviklingssjef i Porsgrunn kommune. 
Øvrige: Vidar Top, Ole Holmen, Karin Fjose Olsen, Per Christian Holm, Liv Espeland Jettestuen, Erik 
Andal Hofsten. 
KOM IKKE MED PGA TEKNISKE PROBLEMER: Hans Magnus Solli, Reidun Mandt , Faris Murad, Edny 
Boklund, Bjørn Thore Friberg, Andreas Kjernald. 
 
TEMA: 
Utviklingssjef Kåss informerte om to hovedmarkeringer i fylket angående 10 år siden 22. juli-
tragedien, hhv i Tønsberg og Porsgrunn. Videre at hovedmarkeringen skjer i Oslo, at de fleste kirker i 
landet ringer med klokkene kl 12, og mange kiker har åpne dører. Biblioteker markerer, og kinoer 
landet rundt viser ny film. 
VEDTAK:  
Markeringen tas inn i STLGs årsplan. Vi deltar i Porsgrunn 22. juli 2021 kl 15.  
Program er allerede fastsatt. 

FILOSOFISK KAFÉ: 
Tema foreslått av Karin Fjose Olsen :«HVORDAN HAR PANDEMIEN PÅVIRKET DIN MENIGHET / 
ORGANISASJON?»  
Karin innledet med tanker om hvordan tro kan være grunnlaget for hvordan mennesket forholder seg 
til verden. I DNK er fellesskapstanken viktig. Tro er et sted å hente styrke. 
Hovedtema i dialogen ble savn av fellesskapet, menneskemøter ansikt til ansikt, som er en viktig pilar 
i samfunnet. Mye ensomhet, men også mer tid til å ivareta mennesker rundt seg, familie og andre. 
En roligere livsform gir tid for refleksjon og bønn, samt kontakte eller hjelpe noen som trenger det. 
Mange familier mestrer den nye hverdagen, andre ikke. 
Bekymringsfullt: Frafall i aktiviteter, særlig for barn og unge som kanskje trenger det mest. 
Viktig å få dem tilbake – å se de unge rundt oss. 
Å bli mettet på bare å møtes digitalt over lang tid. 

 



 
 

Hvordan løfte opp gode verdier? 
Mange bidrar medmenneskelig i det stille. At vi er blitt flinkere til å verdsette små oppmerksomheter 
i hverdagen.  
Mange har opplevd særs bratte læringskurver og stor kreativitet i digital kommunikasjon -   
eks i trosopplæringsarbeid og gudstjenester - «beveget seg lysår på noen måneder». Erfaringer som 
tas i bruk videre. 
Huske også på at vi i Norge også er priviligert i forhold til andre deler av verden. 

VEDTAK: 
Neste møte gjennomføres som fysisk møte utendørs. 
(Med soft-is :-))! 

 

 

Siljan, 13.04.21, 

 

Main S.H. 
- koordinator -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


