UTDRAG FRA VEDTEKTENE

MEDLEMMER

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Grenland arbeider ut fra STLs sentrale
retningslinjer og har som formål:
- å bidra til et samfunn hvor alle kan leve
sammen i fred, med forståelse og respekt for
hverandre
- å bidra til bedre kjennskap og kontakt mellom
de ulike tros- og livssynssamfunn i Grenland
- å aktivt forebygge og dempe mulige konflikter
og bidra til et åpent og godt felleskap basert
på FNs konvensjoner om menneskerettigheter
og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon
- å sikre likebehandling av tros- og
livssynsamfunn
- å arbeide internt og eksternt med sosialetiske
spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv

Den evangelisk lutherske frikirke i Skien
Bataljonveien1, 3734 Skien
www.skien.frikirken.no

KONTAKT
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Grenland
Epost: post@stlgrenland.no
Organisasjonsnummer: 917 000 360

Den katolske menighet, Vår Frue Kirke
Olavsgate 19, 3921 Porsgrunn
www.facebook.com/vaarfrue
www.vaarfrue.com
Den norske kirke
Schweigaardsgt 11, 3717 Skien
skien.kirken.no
Eritreisk St. Kidane Mihret Tewahdo Orthodokse Kirke i
Grenland
Grensegata 73, 3714 Skien
Frelsesarmeen
Prinsessegaten 9, 3724 Skien
www.frelsesarmeen.no
Grenland Kristne Senter
Jon Alvssonsgt. 8b, 3746 Skien
gkskirken.no
Human-Etisk Forbund
Møllegaten 14, Tønsberg
https://human.no/regionlag/telemark/
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Ulefossveien 2, 3730 Skien
jesukristikirke.no
Metodistkirken i Norge Skien menighet
Telemarksgata 3, 3724 Skien
https://www.facebook.com/skienmetodist/
Pinsekirken Tabernaklet Skien
Frederik Stangsgate 12, 3717 Skien
www.tabernaklet.no
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgate 1-3, 3717 Skien
www.skienbaptist.no
Skien misjonskirke
Liegata 21, 3721 Skien
www.facebook.com/skienmisjonskirke
www.skienmisjonskirke.no
Telemark Islamsk Trossamfunn
Hesselbergs gate 12, 3722 Skien
www.facebook.com/SkienMoske

http://stlgrenland.no
https://www.facebook.com/stlgrenland/

HVEM ER VI?

STL OG DIALOG

HVA ER VI MED PÅ?

Samarbeidsrådet for tros- og
livssynssamfunn (STL)
er en paraplyorganisasjon med egne
dialoggrupper ulike steder i landet. STL
arbeider for likebehandling av tros- og
livssynssamfunn i Norge. STL har siden
opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som
brobygger mellom tros- og livssynssamfunn,
og har sørget for en bevisstgjøring omkring
religions- og livssynspolitiske utfordringer og
dilemmaer i Norge.
STL Skien ble etablert i 2016. 13 forskjellige
organisasjoner var med på oppstart. I 2017 ble
arbeidsområdet formelt utvidet til å omfatte
hele Grenland, og navneendring vedtatt.

En dialogisk organisasjon som STL er preget
av åpenhet, respekt, omtanke, konstruktiv
kritikk og fleksibilitet. Hos oss tilstrebes
dialogisk samspill ved at alle gis anledning til å
bidra inn i organisasjonens arbeid med sine
ressurser. Jo mer hver enkelt bidrar på denne
måten, desto bedre forutsetninger får vi til å
utføre våre oppgaver og nå våre mål.

MEDLEMSMØTER
Fire ganger i året
- Presentasjon og bli kjent
- Samtaler om etikk, tro og livssyn

STL har et dobbelt mandat. På den ene siden
er STL en interesseorganisasjon som skal ta
opp saker på det religions- og livssynspolitiske
området, enten etter initiativ fra medlemmene
eller som høringsinstans for offentlige
myndigheter.
I tillegg har STL som oppgave å fremme
gjensidig forståelse og respekt mellom tros- og
livssynssamfunn gjennom dialog, og å skape
en større bevissthet om hva dialog er, og vise
dette gjennom hvordan STL arbeider og
opptrer.

FELLES MARKERINGER
- Jul
- Ramadan

HVA ER DIALOG?
Utdrag av Dialogplakaten:
- En dialog er et samarbeidsprosjekt.
- Dialogen krever respekt og omtanke.
- En dialog behøver ikke alltid ha et mål. Hvis
dialogen har et mål, bør man enes om
hvordan det best kan oppnås.
- Åpenhet og ærlighet er viktige dialogiske
idealer.
- Kritikk i en dialog bør være granskende og
konstruktiv.
- Forskjellighet og mangfold er en ressurs i
dialogen.
- Den som går inn i en dialog, må være villig til
å la seg bevege.
- Gode dialoger vokser ut av et ekte, personlig
engasjement.
- I dialog er ikke løsningen å gjøre folk like.

Vi går inn i dialogen fordi vi opplever det som
dypt engasjerende, meningsfullt og nyttig å
kunne uttrykke seg på en måte som er
meningsfull for andre, og at det kjennes viktig
og interessant å lytte til andre.

ÅPNE MØTER
To ganger i året
- Eksterne innledere
- Samtale, dialog og bevisstgjøring

GJESTEBUD
- Synlighet i det offentlige rom
- Brobygging til politikere og administrasjon
FILAD
- Idrett og fellesskap på tvers av livssyn

https://www.facebook.com/FILAD
#tryggibønn
- Solidaritetsmarkeringer mot terror
UNDERVISNING OG PRESENTASJON
- STL stiller i livssynsfag på videregående skole
- STL presenterer dialogarbeid for KRLE-studenter
på universitetet
-STL kan koordinere besøk hos de forskjellige trosog livssynssamfunnene
FLERKULTURELT UTVALG I SKIEN
- STL har fast representant
RESSURSGRUPPE FOR LIVSSYNSÅPENT
SEREMONIBYGG
- STL er representert
SAMARBEIDSPROSJEKTER
- Kulturkræsj
- Klimafestivalen §112

