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Årsmelding 2010 

Konstituering 

Årsmøtet i DOTL valgte medlemmer og varamedlemmer til styret som konstituerte seg på følgende 
måte på det første styremøtet:  
 
Arne Kittang, Bahá´í-samfunnet, leder 
Kent Remi Westergren, Drammen Baptistmenighet, nestleder  
Ivar Flaten, DNK Fjell Menighetsråd, sekretær/pressekontakt 
Ragnhild Stivi, Frelsesarmeen Drammen Korps, kasserer 
Sukhvinder Singh, Siri Guru Nanak Niwas, web-ansvarlig  
Noor Ahmad, Minhaq Ul Quran International Drammen 
Sissen Bjørnsen, Human-Etisk Forbund  
Kaye Westeng, DNK Bragernes Menighetsråd  
Orhan Al, The Islamic Culture Society Buskerud & Vestfold 
 
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.  
 
Høsten 2010 måtte Sukhvinder Singh trekke seg som styremedlem på grunn av sterkt arbeidspress. 
Styret takker for hans innsats som styremedlem. De siste månedene før årsmøtet har styret derfor hatt 
8 medlemmer i stedet for 9.  
 
Medlemmer i DOTL  

DOTL har 20 medlemsforeninger pr. 31. desember 2010 

Tros-/livssynsforeninger Representant 
Baha'i samfunnet        Arne Kittang     
Baptistkirken i Drammen Kent Remi Westergren     
Det Afghanske Islamske kultur- og Integreringssenter i 
Buskerud 

Ali Muradi 

Det tyrkiske trossamfunn        Orhan Al         
DNK Åssiden menighetsråd        Dag Kaspersen    
DNK Bragernes menighetsråd      Kaye Westeng     
DNK Fjell menighetsråd  Tom Reffhaug     
DNK Mjøndalen menighetsråd      Jan Otto Eek     
DNK Nedre Eiker menighetsråd    Roar Røkeberg    
DNK Strømsgodset menighetsråd   Inger Onshus     
Frelsesarmeen, Drammen korps     Ragnhild Stivi    
Holistisk forbund, Buskerud     Egil Trohaug     
Human-Etisk Forbund, Drammen og Lier lokallag   Marius Buarøy Hagen      
Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige       Torbjørn Ånestad         
Metodistkirken i Drammen        Martin Vestøl    
Minhaq Ul Quran International Drammen Noor Ahmad Noor   
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Mjøndalen syvendedags adventistmenighet Lasse Stølen     
Sri Guru Nanak Niwas,  Sukhvinder Singh Jhotti  
St. Laurentius (Den romersk katolske kirke)     Pater Janusz Fura         
The Islamic Culture Society Buskerud & Vestfold Baddar Kiani     
 

Møter  
Styret har behandlet 77 saker i 9 styremøter. Styremøtene ble holdt i våre kontorer på Union, 
Grønland 60.  

I tillegg til styremøtene har det blitt avholdt tre åpne medlemsmøter, da på Roklubbens lokaler.  

Aktiviteten i DOTL har i 2010 vært i sterk vekst. Våren 2010 var hovedsatsingen et kurs for religiøse 
ledere. Kurset gikk over flere kvelder og ble arrangert i samarbeid med Drammen kommune. I høst 
ansatte DOTL en koordinator i 30% stilling. I tillegg til det årlige Gjestebud på Union Scene var DOTL 
medarrangør av en spennende nysatsing, Drammen Sacred Music Festival.  

 

Saker 

Medlemsmøter 27.4, 9.9 og 16.11 
I løpet av året har vi arrangert tre åpne medlemsmøter med presentasjon av medlemsorganisasjoner 
og diskusjon rundt aktuelle temaer. Disse møtene er en viktig samlingsplass for medlemmer og andre 
dialoginteresserte. Vi spiser sammen og har tid til samtale. Hver gang er det en medlemsforening som 
presenterer seg, og i etterkant blir det åpnet for spørsmål og kommentarer.  

Dette året har Baha'i samfunnet, Human Etisk Forbund og Den norske kirke blitt presentert på 
medlemsmøtene. Medlemsmøtet 16.november ble kombinert med en kick off/ idédugnad for Drammen 
Sacred Music Festival 2011.  

 

Sekretariat 

Fra 1.september ble Signe Myklebust ansatt som koordinator i 30% stilling. Signe Myklebust er også 
diakon i Fjell kirke (70%  stilling) og ansettes i 100% med Kirkevergen i Drammen som arbeidsgiver. 
DOTL kjøper tjenestene etter nærmere avtale i volum på ca 30% av full stilling.  

Koordinator har fast kontortid på mandager på DOTLs kontor på Grønland 60. I høst har 
koordinatoren vært en avgjørende støtte både som sekretær for styret og i forberedelser og 
gjennomføring av arrangementer.  

DOTL ønsker å engasjere Myklebust som koordinator i 30% også i 2011.  

 

Drammen Sacred Music Festival 

I samarbeid med Interkultur, Drammen kommune og Fjell menighet arrangerte DOTL Drammen Sacred 
Music Festival den 16.-19. september 2010. (Se også www.drammensacred.no). Festivalen samlet 
utøvere og publikum fra hele verden og fra ulike trosretninger, og var en spennende og vellykket 
nysatsing for DOTL i 2010. Union Scene var hovedarena for festivalen, i tillegg ble Fjell kirke og 
Strømsø kirke benyttet. Ivar Flaten og Noor Ahmad Noor representerte DOTL i festivalarbeidet, og 
dessuten som musikalske bidragsytere på avslutningskonserten.  

Drammen Sacred Music Festival vil bli en viktig satsing for DOTL også i årene som kommer, da i 
samarbeid med Drammen kommune. I 2011 arrangeres festivalen fra 22.-25.september.  
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Gjestebud 24.oktober 

Gjestebud var et viktig arrangement i DOTL-arbeidet også i år. En egen forening hvor både DOTL og 
Buskerud Innvandrerråd er sentrale aktører står bak arrangementet (www.gjestebud.org). Ivar Flaten 
og Signe Myklebust var DOTLs representanter. Gjestebud samlet i år 140 mennesker fra hele bredden 
av organisasjoner, foreninger og institusjoner. Knut Vollebæk, høykommisær for nasjonale minoriteter i 
OSSE og tidligere utenriksminister, var hedersgjest på arrangementet. Vollebæks tale inspirerte til 
videre arbeid for mangfold og fellesskap. I år ble også TV-aksjonen markert som del av Gjestebud 
fordi innsamlingsdagen sammenfalt med arrangementet. 

Gjestebud blir en viktig del av DOTLs arbeid også i årene som kommer. I 2011 arrangeres Gjestebud 
23.oktober som siste offisielle arrangement på byjubileet for Drammen.  

Seminar for religiøse ledere 

Nytt av året var en seminarrekke for religiøse ledere som ble gjennomført i samarbeid med Drammen 
kommune. Hovedtema var religiøse lederes samfunnsansvar og seminaret gikk over fem kvelder i april 
og mai. Religiøse ledere fra mange av DOTLs foreninger var deltagere, og kurset ble vurdert som 
svært vellykket. Videreføring av kurset vil skje i regi av DOTL, primært knyttet til våre vanlige møter. 

Undervisningskofferter 

I 2009 utarbeidet DOTL fire kofferter til bruk i religion- og livssynsundervisning. Disse ble overlevert til 
Fjell skole i forbindelse med markeringen av Holocaust-dagen 27. januar. DOTLs styre vil i 2011 
vurdere å tilby tilsvarende kofferter til andre skoler i Drammen og omegn, men avventer erfaringer fra 
Fjell skole.  
 
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. 
Dette året mottok vi også en betydelig støtte til nysatsingen Drammen Sacred Music Festival (se eget 
punkt).  
 
Arbeid med nasjonal dialogkonferanse 
DOTL takket ja til forespørsel fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) om å være 
vertskap og medarrangør for en nasjonal dialogkonferanse i 2011. Dato ble fastsatt til 4.-6. november 
og det blir en av flere hovedsatsinger for DOTL det kommende året. I planleggingskomiteen for 
konferansen sitter Lars-Petter Helgestad (STL) sammen med Ivar Flaten og Arne Kittang (begge DOTL-
styret) og Signe Myklebust (DOTL-koordinator).  
 

DOTLs nettsider  

Høsten 2009 ble DOTLs nettsider lagt om og bearbeidet på en ny plattform. Are Flaten stod for denne 
jobben. Nettsidene har med dette blitt mer oversiktlige. Sidene er fortsatt under utvikling. Målet er at 
nettsidene presenterer medlemsforeningene og arbeidet vårt, og at de oppdateres jevnlig.   

Livssynsnøytralt seremonirom og utkikkstårn 
Livssynsnøytralt seremonirom ble åpnet 18. mai med DOTL-representasjon. Det har blitt et godt rom for 
fleksibel bruk.  

På utkikkstårnet på Risdalsåsen (på Strømsåsen) ble det montert sikteskiver våren 2010. DOTL har vært 
med å foreslå hvilke hellige byer som blir markert på sikteskivene.  

 

Arbeidsgruppe om Det flerkulturelle Buskerud 
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Arne Kittang ble valgt som DOTLs representant i en arbeidsgruppe som skal arbeide med en helhetlig 
strategiplan for Det flerkulturelle Buskerud. Arbeidsgruppen er nedsatt av Buskerud Fylkeskommune 
og skal utføre sitt arbeid i første halvdel av 2011.  

Utvidelse av muslimsk gravplass i Skoger 

Kirkevergen i Drammen kontaktet DOTL i forbindelse med utvidelse av den muslimske gravplassen i 
Skoger. DOTL-styret vil i 2011 tilrettelegge for at kirkevergen og muslimske foreninger både i og 
utenfor DOTL får en god dialog i denne saken.  

Dialogrelasjoner  

Formålet med DOTL er bedre kontakt mellom ledere og andre representanter fra ulike tros- og 
livssynssamfunn. Også dette året har en slik kontakt skjedd uformelt og på mange måter. 
Eksempelvis har DOTL hatt kontakt med Mangfoldshuset/En verden i dialog ved flere anledninger. I 
forbindelse med besøk av Dr. Shanthikumar Hettiarachichi, som vi kjenner fra St.Philip’s Centre i 
Leicester, ble DOTL-styret invitert til middag med samtale på Lierkroa. Det er ønskelig at det vokser 
frem flere gode dialogforbindelser i tiden som kommer.  

 

Drammen, 26.januar 2011 

 

Arne Kittang, leder      Signe Myklebust, koordinator  
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