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Årsmelding 2012 
 
Konstituering 
Årsmøtet i DOTL valgte medlemmer og varamedlemmer til styret. De konstituerte seg slik på det 
første styremøtet: 
Arne Kittang, Bahá´í-samfunnet: leder  
Sissel Bjørnsen, Human-Etisk Forbund: nestleder 
Ragnhild Stivi, Frelsesarmeen Drammen Korps: kasserer   
Sukhvinder Singh, Sri Guru Nanak Niwas: sekretær  
 
Øvrige styremedlemmer:  
Ahmet Akteke, Det tyrkiske trossamfunn 
Soha Rahed, Det Afghanske Islamske kultur- og integreringssenter i Buskerud (AIKISIB) 
Monica Finnerud, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige (vara) 
Anne Grete Spæren Rørvik, Metodistkirken i Drammen (vara) 
Jan-Otto Eek, Nedre Eiker menighet, Den norske kirke (vara)  
 
Alle innkalles til møtene og deltar på like fot i behandling av saker. Ved sykdom og annet fravær er 
styret sterkere når alle er orientert om sakene.  
 
Medlemmer i DOTL  
DOTL har 20 medlemsforeninger pr. 31. desember 2011 
Tros-/livssynsforening Kontaktperson(-er) 
Bahá´í -samfunnet Arne Kittang     
Baptistkirken i Drammen Kent Remi Westergren     
Det Afghanske Islamske kultur- og Integreringssenter i 
Buskerud 

Ali Muradi og Soha Raed  

Det tyrkiske trossamfunn        Orhan Al og Ahmet Akteke      
DNK Åssiden menighetsråd        Dag Kaspersen    
DNK Bragernes menighetsråd      Ole Kristian Karlsen      
DNK Fjell menighetsråd  Ivar Flaten      
DNK Mjøndalen menighetsråd      Marit Micaelsen      
DNK Nedre Eiker menighetsråd    Jan Otto Eek og Jan Arvid Kopperud     
DNK Strømsgodset menighetsråd   Inger Onshus     
Frelsesarmeen, Drammen korps     Ragnhild Stivi    
Holistisk forbund, Buskerud     Egil Trohaug     
Human-Etisk Forbund, Drammen og Lier lokallag   Sissel Bjørnsen      
Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige       Patrick Waal          
Metodistkirken i Drammen        Martin Vestøl    
Minhaq Ul Quran International Drammen Noor Ahmad Noor   
Mjøndalen syvendedags adventistmenighet Lasse Stølen     
Sri Guru Nanak Niwas  Sukhvinder Singh Jhotti  
St. Laurentius (Den romersk katolske kirke)     Barbara Witzcak         
The Islamic Culture Society Buskerud & Vestfold Baddar Kiani     
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Møter  
Styret har behandlet 80 saker på 9 ordinære styremøter. Styremøtene ble holdt i våre kontorer på 
Union, Grønland 60. Et møte ble holdt på Ypsilon kafé på Union brygge, og et hos Frelsesarmeen.   
 
 
Saker 
Medlemsmøter  
I år arrangerte DOTL tre åpne møter. For første gang ble møtene arrangert hos ulike DOTL-
forsamlinger. Programmet var som tidligere: Presentasjon av en medlemsforening, etterfulgt av 
spørsmål og kommentarer. Etter en pause med servering ble det tatt opp et aktuelt tema:  
 

• 18. april: Åpent møte i Gurdwaraen i Lier. Presentasjon av sikhismen og Sri Guru Nanak 
Niwas. Tema: Hva er Livsdialog?  

• 31. mai: Åpent møte i Kirkekjelleren i Nedre Eiker kirke. Presentasjon ved Frelsesarmeen. 
Tema: ”Øvre Eiker Viser Ansikt” - folkebevegelse mot nynazisme og fremmedhat. 

• 6. nov.: Drammen Metodistkirke var vertskap og presenterte seg. Tema: Livsdialog – samtaler 
om tro  

 
Medlemsmøtene er en viktig samlingsplass for medlemmer og andre dialoginteresserte. Dette året 
har vi erfart at det gir en viktig tilleggsverdi når vi møtes i hverandres lokaler.  
 
Sekretariat 
Signe Myklebust ble ansatt som koordinator i 30% stilling i september 2010, og har siden da innehatt 
denne stillingen. I 2012 har Myklebust vært ansatt i 20% stilling. Koordinatoren har vært en 
avgjørende støtte både som sekretær for styret og i forberedelser og gjennomføring av 
arrangementer. Koordinator har ikke lenger fast kontortid på DOTL-kontoret, men kan møtes etter 
avtale og kontaktes ellers via e-post og telefon.  
 
Myklebust er også diakon i Fjell kirke (80%  stilling). Inntil utgangen av 2011 var Myklebust ansatt i 
100% med Kirkevergen i Drammen som arbeidsgiver, og DOTL ble fakturert for kostnader knyttet til 
sin del av arbeidsforholdet. Da avtalen utløp måtte DOTL selv ta arbeidsgiveransvar. Dette har vært 
tidkrevende, og dessuten utilfredsstillende fordi DOTL ikke har klart å tilby pensjonsavtale for 
koordinator. Styret har derfor jobbet mot en ny avtale med Drammen Kirkelig Fellesråd. Ved årsslutt 
så dette ut til å gå i orden.  
 
DOTL ønsker å engasjere Myklebust som koordinator også i 2013. 
 
Drammen Sacred Music Festival 
Drammen Sacred Music Festival ble arrangeret for tredje gang den 26.-30. september (se 
www.drammensacred.no og festivalrapporten). Festivalen samlet utøvere og publikum fra hele 
verden og fra ulike trosretninger. Festivalen er nå organisert som en egen forening, med Drammen 
kommune, DOTL og flere som sentrale støttespillere.   
 
Union Scene var hovedarena for festivalen, i tillegg ble Strømsø kirke og Fjell kirke benyttet til 
konserter. I år var det også konserter på Sekkefabrikken på Slemmestad og på Modum Bad.  
 
Årets festival var godt besøkt og fikk mye positiv respons fra både publikum, utøvere og fra media.  
Barnelørdagen samlet 200 personer, her opptrådte barne- og ungdomsgrupper blant annet fra ulike 
DOTL-forsamlinger: Minhaq Ul Quran International Drammen, Bahá´í-samfunnet og Jesu Kristi kirke 
av siste dagers hellige. Under den avsluttende fredskonserten bidrog musikerne fra gurdwaraen i 
Lier, Minhaq Ul Quran Intl Drammen sammen med internasjonale og lokale artister.  
 

http://www.drammensacred.no
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I samarbeid med Jens von Krogh innredet frivillige i DOTL et innbydende stille rom i siloen utenfor 
Papirbredden. Frivillige fra DOTL holdt rommet åpent alle festivaldagene.  
 
Ivar Flaten ledet festivalstyret, og Monica Finnerud var DOTL-styrets representant i festivalstyret. 
Over 40 frivillige medhjelpere hjalp til under festivalen, de fleste fra DOTL-nettverket. Til tross for vår 
deltagelse i festivalstyret er det en viss frustrasjon i DOTL styret over manglende mulighet til å 
være med å forme selve helheten i festivalprogrammet  
 
Drammen Sacred Music Festival vil bli en viktig satsing for DOTL også i årene som kommer. I 2013 
arrangeres festivalen fra 16.-22.september.   
 
Gjestebud 23. oktober 
Gjestebud var et viktig arrangement i DOTL-arbeidet også i år. Gjestebud arrangeres av en egen 
forening hvor både DOTL og Buskerud Innvandrerråd er sentrale aktører (www.gjestebud.net).  
 
Gjestebud samlet 140 mennesker fra hele bredden av organisasjoner, foreninger og institusjoner. 
Drammens-ordfører Tore Opdal Hansen åpnet arrangementet, og Lars Petter Soltvedt, 
førsteamuensis i statsvitenskap og menneskerettigheter ved Høgskolen i Buskerud, holdt 
hovedtalen. Også dette året var Gjestebud en viktig inspirasjon til videre arbeid for mangfold og 
fellesskap.  
 
Gjestebud 2013 vil bli arrangert 27. oktober. Gjestebud vil i 2013 arbeide med en fornyelse av 
arrangementet, slik at det kan bli et stadig viktigere samlingssted for brobygging i 
Drammensregionen.  
 
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) 
Gjennom flere år har STL vært en viktig samarbeidspartner for DOTL.  
STL tildeler økonomisk støtte til lokale religionsdialoger, og vår økonomi er avhengig av deres støtte.  
 
Koordinator deltok på en årlig samling i regi av STL for ledere/koordinatorer av lokalt dialogarbeid 
rundt om i landet.  
 
Samarbeid med Drammen kommune 
Drammen kommunes tros- og livssynspolitiske plattform ble vedtatt i bystyret 18. juni etter en 
grundig høringsprosess hvor bl.a. DOTL deltok.  Plattformen er et viktig skritt for dialog og 
likebehandling i Drammen by. Det er flere referanser til DOTL i dokumentet, blant annet i punkt 5.1 
som sier at DOTL skal ha et årlig møtepunkt med bystyrekomiteen for byutvikling og kultur.  Det 
første møtet fant sted 9. oktober. DOTL leverte budsjettinnspill til Drammen kommune og deltok på 
budsjetthøring 12. november.  
 
Drammen kommune startet prosessen mot ny bystrategi for 2013-2036. Arne Kittang og Anne Grete 
Spæren Rørvik representerte DOTL på høringsmøte med rådmannen 28. november. DOTL-styret 
engasjerte seg for at det tverreligiøse aspektet må få den plass det fortjener i Drammen 
kommunes arbeid med Plan for byutvikling.   
 
DOTL er representert i ordførerens dialogforum ved Arne Kittang og Ivar Flaten.  
 
DOTLs nettsider  
DOTL har egne nettsider: www.dotl.no . Nettsidene presenterer medlemsforeningene og arbeidet 
vårt, og målet er at de oppdateres i økende grad.  Sukvinder Singh har påtatt seg å ta ansvar for 
slik oppdatering.   
 
 

http://www.gjestebud.net)
http://www.dotl.no
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Stand 
DOTL fikk utformet en roll up som presenterer dialogforumet vårt. Denne ble brukt under Drammen 
Sacred Music Festival, Gjestebud og på Drammensbiblioteket. Erfaringene fra stand tilsier at vi bør 
arbeide med å utforme en presentabel DOTL-brosjyre. 
 
Media 
Reportasje om DOTL i Vårt Land 17. mars.  
Reportasje om DOTLs arbeid i Drammens Tidende 18. september.  
 
Møter med representanter for politikk og samfunn 
- Statens tros- og livssynspolitiske utvalg (”Stålsettutvalget”) besøkte DOTL og Drammen i mars for å 
innhente erfaringer til sin utredning om nasjonal tros- og livssynsspolitikk.  
- Koordinator innledet om DOTLs arbeid under Mangfoldskonferansen 2012 den 26. april i Sarpsborg.  
- Ivar Flaten presenterte DOTL på kurs for religiøse ledere på Universitet i Oslo den 26. april. 
- Styreleder og koordinator innledet om DOTL på Drammensbiblioteket 19. september.  
 
Dialogrelasjoner  
Dette året har styret ved flere anledninger prøvd ut Livsdialog-metoden, og vi opplever at vi kommer 
nærmere hverandre når vi samtaler om det vi tror på.  Dialogsamtaler og relasjonsbygging vil være et 
element også i det videre dialogarbeidet. 
 
Drammen, 21. januar 2013 
 

                 
Arne Kittang, leder   Signe Myklebust, koordinator  
 
 


