
 
Årsplan for 2013:  
 

Arrangementer:  
• 5-årsjubileum: 
8.mai 2013 er det 5-årsjubileum for stiftelsen av DOTL. Vi vil invitere til en 
feiring/dialogsamling i forbindelse med jubileumet.  
 
• Åpne møter: 
DOTL vil fortsette med tre årlige åpne møter (inkl. 5-årsjubileet) hvor vi diskuterer sentrale 
temaer i forbindelse med gjensidig forståelse og integrering. Vi vil videreføre praksisen 
fra 2012 med å arrangere møtene i lokalene til ulike DOTL-foreninger fordi 
kombinasjonen temamøte +presentasjon av medlemsforening/besøk gjør at vi kommer 
nærmere hverandre.   
 

• Gjestebud: 
Gjestebud er en årlig feiring for mangfold og fellesskap som DOTL og flere står bak. 
DOTL med flere vil jobbe for en fornyelse av arrangementet for at dette skal bli en stadig 
viktigere og mer inkluderende møteplass for folk i Drammensområdet.   
 

• Drammen Sacred Music Festival (16.-22.september): 
DOTLs festivalsatsing vil prege arbeidet vårt året i gjennom. Barna i DOTLs foreninger 
inviteres til å delta på 4-5 fellessamlinger som leder frem mot et fellesinnslag under årets 
barnekonsert. Under fredskonserten vil det være mange DOTL-krefter som opptrer. Også 
på andre måter vil DOTLs medlemsforeninger inviteres til å være aktivt med i planlegging 
og gjennomføring av festivalen.   
 
Nettverksarbeid: 
• Vi vil fortsette med nettverksarbeid. Vi håper å få flere nye medlemsforeninger i løpet 

av 2013 ved å invitere aktivt til våre arrangementer.  
• Vi vil invitere potensielle medlemmer til å presentere seg på våre åpne møter.  
• Vi vil utforme en informasjonsbrosjyre som presenterer DOTL..  
• Vi vil fortsatt jobbe med å få på plass et nettverk av personer fra DOTLs 

medlemsforeninger som kan bistå kommunale beredskapsteam og sykehuset i 
krisesituasjoner.  

• Vi vil fortsette samarbeidet med kommunene, STL og andre organisasjoner.  
• Vi vil vurdere muligheten/formen på oppfølging av kurs for religiøse ledere. 
 
Sekretariat: 
• Opprettholde koordinatorstilling i 20%.  
 
Annet:  
• Vi vil engasjere barn og deres familier i dialogarbeidet.  
• Vi vil følge opp andre aktuelle saker og initiativ innenfor vårt virksomhetsfelt.  


