
 

ÅRSMELDING FOR DOTL 2011 

 

1 

 
Årsmelding 2011 
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 
Ragnhild Stivi, Frelsesarmeen Drammen Korps: kasserer 
Ivar Flaten, DNK Fjell Menighetsråd: sekretær        
Sissel Bjørnsen, Human-Etisk Forbund   
Noor Ahmad, Minhaq Ul Quran International Drammen      
Jonas Muhammad, Minhaq Ul Quran International Drammen      
Baddar Kiani, The Islamic Culture Society Buskerud & Vestfold  
Ahmet Akteke, Det tyrkiske trossamfunn  
 
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) 
Baha'i samfunnet        Arne Kittang     
Baptistkirken i Drammen Kent Remi Westergren     
Det Afghanske Islamske kultur- og Integreringssenter i 
Buskerud 

Ali Muradi, Soha Raed  

Det tyrkiske trossamfunn        Orhan Al, 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 78 saker på 8 ordinære styremøter. Styremøtene ble holdt i våre kontorer på 
Union, Grønland 60. Det ble også holdt et ekstraordinært styremøte i Bragernes menighetshus den 
23.juli.  
 
Våren 2011 ble det arrangert et åpent medlemsmøte, da på Roklubbens lokaler på Bragernes. På 
høsten ble det arrangert et medlemsmøte på Union Scene.  Vi valgte å kun arrangere ett åpent 
medlemsmøte på grunn av flere store arrangement samme høst. I tillegg til det årlige Gjestebud på 
Union Scene var DOTL medarrangør av Drammen Sacred Music Festival og et nasjonalt 
dialogseminar.  
 
Saker 
Medlemsmøter 5.5. og 7.9.2011  
I år har vi arrangert et åpent medlemsmøte. Programmet var som tidligere: Vi fikk en presentasjon av 
en medlemsforening, denne gang Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. I etterkant ble det åpnet for 
spørsmål og kommentarer.  Andre del av møtet var satt av til et aktuelt tema. Kari Benjaminsen, 
leder for forebyggende avsnitt ved Drammen Politistasjon, innledet om samhandling mellom tros- og 
livssynsforeningene og politiet, og om religiøse lederes taushetsplikt.  
 
Vi hadde et medlemsmøte på høsten som var lagt opp som en forberedelse til Drammen Sacred 
Music Festival. Dette ble annonsert kun for DOTL-medlemmer.  
 
Medlemsmøtene er en viktig samlingsplass for medlemmer og andre dialoginteresserte.  
 
Sekretariat 
Signe Myklebust ble ansatt som koordinator i 30% stilling i september 2010, og har innehatt denne 
stillingen i samme prosent igjennom hele 2011. Koordinator har fast kontortid på mandager på 
DOTLs kontor på Grønland 60. Koordinatoren har vært en avgjørende støtte både som sekretær for 
styret og i forberedelser og gjennomføring av arrangementer.  
 
Signe Myklebust er også diakon i Fjell kirke (70%  stilling). Myklebust har vært ansatt i 100% med 
Kirkevergen i Drammen som arbeidsgiver. DOTL har kjøpt tjenestene etter nærmere avtale i volum 
på ca 30% av full stilling.  
 
DOTL ønsker å engasjere Myklebust som koordinator også i 2012, men stillingsprosenten er redusert 
til 20% på grunn av strammere økonomi.  
 
Drammen Sacred Music Festival 
I samarbeid med Interkultur, Drammen kommune arrangerte DOTL Drammen Sacred Music Festival 
den 22.-25. september 2011 (se www.drammensacred.no). Festivalen ble arrangert for andre gang 
og samlet utøvere og publikum fra hele verden og fra ulike trosretninger.  
 
Union Scene var hovedarena for festivalen, i tillegg ble Strømsø kirke, Bragernes kirke og Fjell kirke,  
benyttet til konserter. Det ble holdt en stor maya-seremoni i friluft på Spiralen. En fredagsbønn i 
Drammen Sentrum Moske og en gudstjeneste i Fjell kirke inngikk også i festivalprogrammet. DOTL-
nettverket stod bak utstillingen ”Troens gjenstander” som var stilt ut i Himmelrommet på Union 
Scene i hele festivalperioden. Det var også flere andre utstillinger og kunstinstallasjoner under 
festivalen.  
 
Årets festival var godt besøkt og fikk mye positiv respons fra både publikum, utøvere og fra media.   

http://www.drammensacred.no
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Ivar Flaten og Signe Myklebust representerte DOTL i festivalkomiteen. I tillegg deltok ca 40 frivillige 
medhjelpere under festivalen, de fleste fra DOTL-nettverket.   
Drammen Sacred Music Festival vil bli en viktig satsing for DOTL også i årene som kommer, men av 
ressurshensyn vil innsatsen fra DOTL bli noe mindre. I 2012 arrangeres festivalen fra 20.-
23.september.   
 
Gjestebud 23.oktober 
Gjestebud var et viktig arrangement i DOTL-arbeidet også i år. Gjestebud 2011 var dessuten det 
offisielle avslutningsarrangementet for Byjubileet i Drammen. Gjestebud arrangeres av en egen 
forening hvor både DOTL og Buskerud Innvandrerråd er sentrale aktører (www.gjestebud.org). På 
grunn av Byjubileet var også Drammen kommune medarrangør i år.  Ivar Flaten og Signe Myklebust 
er DOTLs representanter i Gjestebuds styre.  
 
Gjestebud samlet i år 140 mennesker fra hele bredden av organisasjoner, foreninger og institusjoner. 
Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister i flere perioder og nå leder for Oslosenteret for fred og 
menneskerettigheter, var hedersgjest på arrangementet. Bondeviks tale inspirerte til videre arbeid 
for mangfold og fellesskap. Som året før ble 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 2012 arrangeres Gjestebud 
lørdag 20.oktober, som en inspirasjon til felles dugnad for TV-aksjonsinnsamlingen dagen etter. 
 
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.  
 
STL bidrog også med betydelig støtte både til Drammen Sacred Music Festival og til nasjonalt 
dialogseminar (se egne punkt).  
 
 
Arbeid med nasjonalt dialogseminar 
4-5. november var DOTL vertskap for et dialogseminar og lokal dialog. DOTL var også 
seminararrangør i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn (STL).  
Seminaret hadde deltagere fra lokal dialog-grupper fra hele landet og arrangementet ble svært 
vellykket. Programmet var variert: minidialoger, gruppearbeid, innledninger og ekskursjon i 
Drammensområdet. Den første samlingen ble kombinert med en feiring av STLs 15-årsjubileum.  
 
Tidspunkt for seminaret var opprinnelig fastsatt til 4.-6. november, men av økonomiske årsaker ble 
lengden skåret ned til et døgn. I planleggingskomiteen for konferansen satt Lars-Petter Helgestad 
(STL) sammen med Ivar Flaten og Arne Kittang (begge DOTL-styret) og Signe Myklebust (DOTL-
koordinator).  
 
Samarbeid med Drammen kommune 
DOTLs styre gikk inn for å være en høringsinstans for Drammen kommune i kommunens arbeid med 
utformingen av en helhetlig tros- og livssynspolitikk.  
 
DOTL er representert i ordførerens dialogforum ved Arne Kittang og Ivar Flaten.  
 
DOTLs nettsider  
DOTL har egne nettsider: www.dotl.no . Målet er at nettsidene presenterer medlemsforeningene og 
arbeidet vårt, og at de oppdateres i økende grad.    
 

http://www.gjestebud.org
http://www.dotl.no
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Utvidelse av muslimsk gravplass i Skoger 
Kirkevergen i Drammen kontaktet DOTL i forbindelse med utvidelse av den muslimske gravplassen i 
Skoger. DOTL-styret fasiliterte et møte mellom kirkevergen og muslimske foreninger i DOTL for å 
tilrettelegge for samarbeid om spørsmål knyttet til den muslimske gravplassen i Skoger. De 
muslimske foreningene ivaretar det videre arbeidet med denne saken.  
 
Fellesskap og dialog etter terrorangrepet 22.juli  
Terrorangrepet på Utøya og i Regjeringskvartalet var et angrep på oss alle. Allerede morgenen etter 
ble det sammenkalt til ekstraordinært møte i DOTL for styret og andre sentrale støttespillere. Den 
24.juli arrangerte DOTL et fakkeltog fra Ypsilon til Bragernes torg hvor 400 mennesker deltok. I tiden 
som fulgte deltok mange DOTL-aktører i krisehåndtering, ved begravelser og i sorgarbeid. Flere var 
sterkt fremme som debattanter i media.  
 
Møter med representanter for politikk og samfunn 
Det regjeringsnedsatte Inkluderingsutvalget besøkte DOTL i februar for å innhente erfaringer til sin 
utredning om norsk integrerings- og inkluderingspolitikk. Flere DOTL-representanter deltok på en 
dialogmiddag under bispevisitasen i Fjell kirke i mai. I juni var  DOTL og Fjell skole vertskap for 
menneskerettighetsdelegasjonen Norge-Indonesia som besøkte Drammen for å lære om 
religionsfrihet og integrering.  
 
En delegasjon fra Arbeiderpartiet med utenriksminister Jonas Gahr Støre, Stortingsrepresentant Lise 
Christoffersen og ordførerkandidat i Drammen Masood Gharakani i spissen besøkte DOTL i forkant av 
kommunevalget i september. I samme periode mottok DOTL en solsikke fra SV-leder Kristin 
Halvorsen som en påskjønnelse for foreningens arbeid.  
 
Dialogrelasjoner  
Formålet med DOTL er bedre kontakt mellom ledere og andre representanter fra ulike tros- og 
livssynssamfunn. Terrorangrepet i juli tydeliggjorde behovet for dialogrelasjoner, og økte også 
graden av kontakt og besøk.   
 
Også i forbindelse med religiøse høytider har det vært mange former for uformell kontakt mellom 
mennesker av ulik tro. Det er ønskelig at det vokser frem flere gode dialogforbindelser i tiden som 
kommer.  
 
Drammen, 9.januar 2012 
 

        
Arne Kittang, leder     Signe Myklebust, koordinator  
 


