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Handlingsplan 2018  
DOTLs mål for 2018 kan oppsummeres med: 

• Mer synlighet – medlemmer, potensielle medlemmer og menigmann i Drammen 
og omegn skal bli bedre kjent med DOTL og hverandre.  

• Mer aktivitet – vi vil forsøke å mobilisere flere til å delta på våre arrangement og 
andre møteplasser. 

• Flere medlemmer – vi håper at minst 30 menigheter og livssynsforeninger i 
Drammen og omkringliggende kommuner blir med i DOTL. 

Medlemmer i DOTL   

DOTL har 24 medlemsforeninger etter årsmøtet i februar 2018. Vi jobber for å få flere 
nye og håper på å være 30 i løpet av året. Det er prosjektet «Hvor er alle sammen?» vi 
håper kan gi oss en slik vekst. 

Egne arrangementer 

Vi fortsetter med å arrangere tre møter i tillegg til årsmøtet.  

Ledermøte 

Det ene møtet er et kontaktmøte for medlemsforeningene der vi ønsker ledelsen 
representert for å forankre kontakt og samarbeid. Møtet er tidligere kalt «kontaktmøte» 
men vi vil spisse profilen og kaller det nå «Ledermøte».  

Vi ønsker å styrke muligheten for at ledere i våre medlemsorganisasjoner skal kunne 
møtes for å ta opp aktuelle saker, knytte kontakter og få mulighet til å bli bedre kjent 
med hverandre. Ledermøtet er satt til 17. april kl. 19.00 

Markering av 10-års jubileum 

Tirsdag 8. mai er det nøyaktig 10 år siden DOTL ble stiftet. Vi ønsker å markere dette 
med et åpent arrangement på/ved Ypsilon på ettermiddagen. Ypsilon er også 10 år 
gammel i år, så vi ønsker å knytte de to jubileene sammen til ett.  

Sammen for fred 

Arrangementet lørdag 17. november. skal være en stor satsing med mange av DOTLs 
medlemmer i aktivitet. Vi har avtale med St. Laurentius om å være vertskap fra kl. 16.30 
der det blir servert mat. Så inviterer Det Tyrkiske trossamfunn til te og noe søtt fra kl. 
17.30. Kl. 19.00 blir det et arrangement med lesninger, lystenning og musikk. Styret er 
arrangementsansvarlig.   
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Samarbeidsarrangementer 

Vi fortsetter å delta i to høstarrangementer gjennom deltakelse i styrearbeid og ved en 
tydelig tilstedeværelse i gjennomføringen. DOTL vil i 2018 bli mer synlige på disse 
arrangementene, ved at noen fra styret presenterer organisasjonen, forteller om 
framtidige arrangement osv., og at vi har med PR-materiale etc.  

Drammen Sacred Music Festival 

Den niende utgaven arrangeres i uke 38. DOTL har styreplass og deltar i planlegging. Vi 
håper en eller flere av våre foreninger har lyst til å bidra i programmet på en eller annen 
måte. Kanskje kunne to-tre foreninger bidra til et felles program?  

Festivalen går forut for Globus-festivalen som er lørdag 22.september. Vi satser på å lage 
et fagseminar i samarbeid med Høgskolen i Sør-Øst Norge (HSN) på Papirbredden 
torsdag 20. september. slik vi har gjort de siste to årene.  

Gjestebud 

Et eget styre jobber med Gjestebud som arrangeres på Union Scene i slutten av oktober. 
Vi er representert i styret og mobiliserer til arrangementet som nå skal gjennomføres 
for 13. gang. 

Synlighet og markedsføring 

DOTL ønsker å tilby oppdatert informasjon om tros- og livssynssamfunn i Drammen og 
omegn. Først og fremst om våre medlemmer, men også andre. Gjennom 
nøkkelinformasjon, bilder og tekst ønsker vi å skape åpenhet, mer kunnskap og mulighet 
til kontakt både mellom foreningene og med publikum ellers.  

Dette realiseres gjennom kontaktarbeid i sammenheng med prosjektet «Hvor er alle 
sammen?» som går gjennom hele året. Vår prosjektmedarbeider Ali Faruk Biser og 
styreleder Ivar Flaten vil ha hovedansvar for kontaktarbeidet. Koordinator Ingeborg 
Altern Vedal vil både sørge for de tekniske løsningene og skrive artikler. 

«Hvor er alle sammen?» skal resultere i en database med informasjon som bl.a. vil være 
nyttig for kommunene når de ønsker dialog med menigheter og foreninger om f.eks. 
frivillig arbeid, livssyn i helsevesenet og integrering av innvandrere. Per i dag finnes det 
ingen liste over aktuelle menigheter/foreninger og kontaktpersoner i disse.  

Prosjekter 

Hvor er alle sammen? 

Dette prosjektet blir det viktigste satsingsområdet i 2018 for å mobilisere til mer 
aktivitet og samarbeid om dialog og samhandling. Prosjektstøtte som gis gjennom 
Tunsberg bispedømmeråd, Drammen kommune og Kulturdepartementet, gjør det mulig 
å satse som vi gjør. Styreleder Ivar Flaten i DOTL og prosjektleder for dette prosjektet, er 
lønnet av Tunsberg bispedømme i ca 20% stilling. Ali Faruk Biser er prosjektrådgiver i 
en 80% stilling som i hovedsak er finansiert gjennom NAV-midler. 

Prosjektperioden avsluttes 1.12.2018.  

Ungdomsdialog 

DOTL ønsker å mobilisere flere unge til dialog og har fått støtte fra Drammen kommune 
til dette. Vi skal arrangere 4 møter der vi mobiliserer ungdom fra våre medlemmer og 
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andre interesserte. Det er et ønske å kunne utvikle aktivitet i samarbeid med Drammen 
kommune, Forandringshuset (se nedenfor!) og skolene som kan gi ungdom mulighet til 
å lære mer om hverandre og bidra til mer forståelse og et bedre fritidsmiljø. 

Natteravn 

Drammen kommune gjennom Fjell2020 og koordinator for Samordning av lokale rus og 
kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) tok kontakt like før jul om behov for Natteravn 
på Fjell. Det har skjedd uheldige episoder med vold, hærverk og bråk, nå sist i 
forbindelse med Blåkk-festivalen og halloween. På kort varsel ble en gruppe på 11 
personer mobilisert og gikk Natteravn på Fjell nyttårsaften fra kl. 21.00 til 00.30. 

DOTL ser potensialet i å kunne mobilisere voksne personer fra foreldre- og 
besteforeldregruppen i felles innsats for et bedre naboskap og tryggere nærmiljø. En 
god følge av dette er at en blir bedre kjent med de en går sammen med.  

Drammen kommune har gitt ansvaret for Natteravn til det kommunale foreldreutvalget. 
Vi ønsker å bidra og vil mobilisere gjennom DOTLs medlemmer når planene kommer litt 
lenger. Ordningen gjelder ikke bare Fjell/Danvik bydel, men hele byen. 

Samarbeidsrelasjoner 

Tunsberg bispedømmeråd 

Den norske kirke er organisert i bispedømmer. Tunsberg bispedømmeråd omfatter 
Vestfold og Buskerud fylker. Styreleder Ivar Flaten er ansatt som prest i Drammen av 
Tunsberg bispedømme og har vært aktiv i dialogarbeid siden forarbeidet til DOTL 
startet i 2007.  

Etter en søknad om støtte til et prosjekt for å mobilisere dialoginteresse, fikk Tunsberg 
bispedømme kr. 200.000,- fra Kulturdepartementet. Disse midlene har gjort det mulig å 
satse på «Hvor er alle sammen?» som er beskrevet ovenfor. Den norske kirke satser på å 
bidra aktivt til dialog og vil være en viktig samarbeidspartner for DOTL i årene som 
kommer. Mange menigheter fra DNK er medlemmer i DOTL. 

Kirkelig Dialogsenter Drammen 

12. januar 2018 ble Kirkelig Dialogsenter Drammen stiftet. Senteret er det fjerde i Norge 
og er en følge av Den norske kirkes satsing på dialog. Stiftere og medlemmer i KD 
Drammen er Tunsberg bispedømmeråd, Areopagos, Drammen kirkelige fellesråd og 
Fjell menighetsråd. Ivar Flaten er ansatt i 80% stilling som daglig leder og dialogprest. 

Kirkelig Dialogsenter i Oslo, Bergen og Stavanger har alle et nært samarbeid med de 
lokale dialogforumene (STL – se nedenfor) og DOTL ønsker et tett samarbeid.  

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) 

STL er en nasjonal paraply for lokale dialoggrupper rundt i landet. DOTL er en av disse 
og får årlig driftstilskudd fra Staten gjennom STL. STL jobber for å koordinere, støtte og 
inspirere til dialogarbeid.  

Vi har i 2017 etablert et konkret samarbeid med STL og KD Oslo om et prosjekt for å 
mobilisere til dialog. Det er skrevet en forskningsrapport som vil danne grunnlag for 
videre samarbeid, denne blir lagt frem i februar 2018. Vår koordinator deltar i 
kontaktmøter der alle landets dialoggrupper møtes. Se www.trooglivssyn.no  

http://www.trooglivssyn.no/
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Drammen kommune 

Kommunen doblet det årlige driftstilskuddet til kr. 150.000,- for 2018, I tillegg har 
kommunen gitt et engangstilskudd til prosjekter for 2017-18. Dette er et uttrykk for at 
kommunen ser verdien av det DOTL gjør og ønsker støtte og styrke det. Vi ønsker 
samarbeid med kommunen og vil gjennom en forbedret informasjons-tjeneste og 
publisering, forhåpentligvis også få med flere kommuner i regionen i samarbeidet. 

Forandringshuset 

KFUK/KFUM i Buskerud har etablert Forandringshuset i Drammen med lokaler i Fjell 
kirke. Målet er å skape et miljø og gode aktiviteter for ungdom på tvers av religiøs og 
kulturell bakgrunn. Visjonen er: Forandringshuset gir rom for barn og unges liv og 
engasjement. Sammen skaper vi åpne og trygge fellesskap og gjør det mulig for unge 
mennesker å forandre verden! Se www.forandringshuset.no  

I 2018 ønsker DOTL å utvikle ungdomsdialog og natteravn i nært samarbeid med 
Forandringshuset. 

http://www.forandringshuset.no/

