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ÅRSMELDING 2015 

Konstituering 

I 2015 konstituerte styret seg slik: 

 

Styremedlemmer:  

Anne Grete Spæren Rørvik, Metodistkirken i Drammen, leder 

Marius Hagen, Human-Etisk Forbund, Drammen og Lier, nestleder 

Ragnhild Stivi, Frelsesarmeen, Drammen korps, kasserer 

 

Øvrige styremedlemmer:  

Jan-Otto Eek, Nedre Eiker menighet i Den norske kirke 

Monica Finnerud, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Drammen 

 

Varamedlemmer:  

Kobal Visvalingam, Drammen Hindu Kulturforening  

Firoozeh Jamal Reza, Bahá’í –samfunnet i Drammen  

 

Alle innkalles til møtene og deltar på likefot i behandling av saker. På denne måten er alle 

orientert om sakene og styret er mer robust ved eventuell sykdom eller annet fravær. Hege 

Nedberg sluttet som koordinator 1. juni. Emilie Ruud tok da over stillingen.  

 

Medlemmer i DOTL  

DOTL hadde 21 medlemsforeninger per 31.12.2015. Tre foreninger/organer har 

observatørstatus i DOTL. Her følger en oversikt over tros- og livsforeningene med 

medlemsstatus etterfulgt av en oversikt over foreninger/organer med observatørstatus. 
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Tros-/livssynsforening Kontaktperson(-er) 

Adventkirken Mjøndalen Lasse Stølen 

Bahá’í –samfunnet Arne Kittang 

Baptistkirken i Drammen Kent Remi Westergren 

Det tyrkiske trossamfunn Orhan Al og Arzu Uzun 

DNK Åssiden menighetsråd Dag Kaspersen 

DNK Bragernes menighetsråd Ole Kristian Karlsen og Kaye Westeng 

DNK Fjell menighetsråd Grete Rognan og Ivar Flaten 

DNK Mjøndalen menighetsråd Marit Micaelsen 

DNK Nedre Eiker menighetsråd Jan Otto Eek og Gudrun Klingsheim 

DNK Strømsgodset menighetsråd Magnus Pettersen Kjellin og Inger Onshus 

Frelsesarmeen, Drammen korps Ragnhild Stivi 

Hamwatan islamsk og kulturell forening Nasim Asadi 

Human-Etisk Forbund, Drammen og Lier 

lokallag 

Marius Hagen 

Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige  Patrick Waal og Monica Finnerud 

Metodistkirken i Drammen  Martin Vestøl og Anne Grete Spæren 

Rørvik 

Minhaq Ul Quran International Drammen Noor Ahmad Noor 

Resalat Islamsk og Kulturelt Senter Ali Muradi, Soha Raed 

Sri Guru Nanak Niwas Manjor Singh Sohal og Sukhvinder Jhotti 

St. Laurentius (Den romersk katolske kirke) Barbara Witzcak og Helga Ingvaldsen 

The Islamic Culture Society Buskerud & 

Vestfold 

Baddar Kiani 

Drammen Hindu Kulturforening  Kobal Visvalingam  

 

Observatørstatus?  

En verden i dialog  

Kulturverksted Akantus Zoja Sperstad 

Prosten i Den norske kirke i Drammen Kjell Ivar Berger 
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ARRANGEMENTER 

I løpet av 2015 har DOTL arrangert fire åpne møter. I tillegg ble det holdt et årsmøte og et 

kontaktmøte. De åpne møtene holdes i de ulike medlemmenes lokaler og det aktuelle 

vertskapet innleder møtet med å fortelle om sitt samfunn. Samtlige møter inneholder 

livsdialog. Årsmøtet ble holdt 3. februar hos Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i 

Drammen. Kontaktmøtet ble holdt 10. mars i Metodistkirken i Drammen.  

 

Åpne møter: 

 3. februar. Tema – gravferd i en flerkulturell sammenheng. Ivar Nygård, kirkeverge i 

Drammen, holdt et innlegg. Etter møtet ble det holdt årsmøte for DOTLs medlemmer. 

Møtet ble holdt hos Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.  

 

 14. april. Tema – livssynsbetjening på sykehus. Møtet ble holdt i kirkekjelleren i 

Nedre Eiker kirke. Anders Kartzow, rådgiver ved Tro- og livssyn ved Oslo 

universitetssykehus holdt et innlegg.  

 

 15. september. Tema – forholdet mellom livssyn og samfunnsengasjement. Møtet var i 

forbindelse med Drammen Sacred Festival og ble holdt i biblioteket i Drammen. 

Hallgeir Elstad, professor ved Universitetet i Oslo, holdt et innlegg.  

 

 19. november. Tema – bioteknologi, etikk, livssyn og religion. Møtet ble holdt hos 

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Drammen. Bente Sandvig fra Human-Etisk 

forbund og Bioteknologirådet holdt et innlegg.  

 

Det har vært varierende antall deltagere på de åpne møtene.  

 

Øvrige møter:  

 4. juni. Møte med statssekretær Bjørgulv Borgundvaag fra kulturdepartementet. 

Departementet ønsker større fokus på dialog og samarbeid mellom religioner og 

livssyn rundt om i Norge. Vi møttes først i biblioteket i Drammen. Her ble Drammen 
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og omegn tros- og livssynsforum, Gjestebud og Drammen Sacred Festival kort 

presentert. Statssekretæren fikk anledning til å stille spørsmål om arbeidet som gjøres. 

Deretter gikk vi over Ypsilon og til Drammen Sentrum Moské. Departementet ønsket 

spesielt å snakke med de muslimske miljøene om hvordan de har det i Drammen og 

hvilke utfordringer vi møter i dag.  

 

 

Drammen Sacred Festival og Gjestebud 2015 

DOTLs styre deltok som frivillige under Drammen Sacred Festival. Det ble kjøpt inn ti 

festivalpass som styret fikk benytte seg av.  

Fra styret deltok Jan-Otto Eek, Marius Hagen, Monica Finnerud, Anne Grete Spæren Rørvik 

og Ragnhild Stivi på Gjestebud 2015.  

 

NETTSIDER OG SOSIALE MEDIER 

DOTLs nettside (www.dotl.no) inneholder informasjon om dialogforumet, dets medlemmer 

og informasjon om kommende arrangementer. Koordinator legger ut bilder og kort 

sammendrag etter arrangementer i regi av DOTL.  

DOTL har en facebookside. Siden brukes til å informere om arrangementer og promotere 

arrangementer. I tillegg deles relevante saker.  

 

SAMARBEIDSPARTNERE 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) 

STL er en av våre viktigste samarbeidspartner. STL sender jevnlig ut informasjon og tildeler 

økonomisk støtte noe DOTLs økonomi er avhengig av. Hvert år arrangerer de et møte hvor en 

representant fra hvert lokallag deltar.  

 

Drammen kommune 

http://www.dotl.no/
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Fra 2013 har DOTL mottatt årlig støtte fra Drammen kommune på 70.000,- kr. Dette gjør at 

vi kan ha en koordinator i 20% stilling og er en viktig anerkjennelse av vårt arbeid 

Nestleder i DOTL deltar i ordførerens dialogforum for mangfold og integrering. DOTL 

inviteres til årlige dialogmøter med Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur. Disse møtene 

er en viktig del av Drammen kommunes livssynspolitiske plattform. Nestleder deltok ikke i 

2015.   

Kommunen har tatt initiativ til et samarbeid med DOTL. Kommunen ønsker å forebygge 

voldelig ekstremisme og ønsker da spesielt kontakt med de muslimske miljøene i kommunen. 

Samarbeidet vil vare i om lag et halvt år og starter i november 2015.  

 

ØKONOMI 

Se vedlagt regnskap for 2015.  

 

KIFO-RAPPORTEN 2015 

DOTL deltok i rapporten «Det handler om verdensfreden!». Rapporten er en evaluering av 

rollen Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd 

Norge har i dialogarbeidet. Rapporten kan lastes ned fra denne nettsiden: 

http://www.kifo.no/index.cfm?id=266301.  

 

ØVRIG 

Styret har deltatt på ulike møter og arrangementer på vegne av DOTL i Drammen og omegn 

jevnlig gjennom året. Et eksempel er arrangementet til Sorg og omsorg, Drammen og omegn 

«Døden i et kulturelt/tverrkulturelt perspektiv» hvor DOTL stilte med innledere fra ulike 

trossamfunn.   

 

DIALOGRELASJONER 

Ved hvert styremøte og på alle åpne møter setter vi av tid til livsdialog-metoden. Vi opplever 

at vi kommer nærmere hverandre når vi samtaler om det vi tror på. Vi har også erfart at å 

http://www.kifo.no/index.cfm?id=266301
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besøke hverandre bidrar til at vi blir bedre kjent. Dialogsamtaler og relasjonsbygging vil være 

et element også i det videre dialogarbeidet.  

 

 

Anne Grete Spæren Rørvik   Emilie Ruud 

leder      koordinator 


