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Referat etter styremøtet 12.12.2017     
 
Tilstede:  
Ivar Flaten, DNK Fjell  
Kobal Visvalingam, Drammen Hindu kultursenter 
Lasse Stølen, Adventkirken Mjøndalen 
Jan-Otto Eek, DNK Nedre Eiker 
Forfall:  
Betul Keklik, Det tyrkiske trossamfunnet i Drammen og omegn 
Torkild Balog, HEF, Drammen og Lier lokallag 
Monica Finnerud, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sted: DOTL-kontoret i Fabrikkgata 
Tid: Tirsdag 12.12 kl 18.00-21.00 
 
Sak 82/17 Godkjenning av dagsorden  
  Lagt til STL-kurs under eventuelt. 

Vedtak: Godkjent. 
 

Sak 83/17 Referat fra styremøte 14.11 
Vedtak: Godkjent. 
 

Sak 84/17 Fredskonserten 2018  
Se sak 64/17. Saken ble utsatt pga lite tid på styremøtet i november.  
På styremøte i oktober vedtok vi å gjøre konserten til DOTLs store årlige 
arrangement og at styret står ansvarlig for planlegging. Foreslått måned: 
November. 
I planleggingen må vi ta stilling til: 

• Når skal konserten være (unngå kræsj med andre store ting og finne 
mulige samarbeidsopplegg) 
Lørdag 17. november. (Det er et «kirkerotteopplegg» for barn 
tidligere på ettermiddagen i Bragernes, men de skal være ferdige når 
konserten begynner.) 

• Hvor skal den være, kirke eller nøytralt rom, Fjell eller sentralt i 
Drammen? 
Vi vil starte i St. Laurentius, gå til Det tyrkiske trossamfunn og 
avslutte med konsert Bragernes kirke. Vi vil gå i fakkeltog, gjerne 
med Frelsesarmeen og/eller andre musikere. Kanskje synge en 
allsang mens v går, nyskrevet eller Barn av regnbuen e.l.? 

• Innhold: 
o Lage mat, lys o.a. – arbeidsfellesskap? 

Katolikkene lager mat, men kanskje kan andre også bidra. 
Kanskje kan de som vil samles i en annen menighet tidligere 
på dagen for lysstøping?. 

o Spise sammen: 
▪ Middag i St. Laurentius 
▪ Kaffe/dessert/søtsaker i Det tyrkiske trossamfunn 

o Sang, musikk, tekstlesing, lystenning 
Alle medlemmer i DOTL o.a. trossamfunn skal bli invitert til å 
delta. Hver religion/retning forteller litt om seg selv og teksten 
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de skal lese, samt tenner er lys. Lokale musikere og ev. 
dansere bidrar med innslag mellom hver lystenning. Disse må 
få mulighet til å prøvespille i kirkerommet. De kan spille hver 
for seg og gjerne sammen om praktisk mulig å øve inn noe. 

o Presentasjon? 
Muligens en mer fyldig presentasjon av medlemmene og 
prosjektet under middagen. 

o Innslag, deltakelse med barn, ungdom, voksne? 
Prøve å mobilisere leke medlemmer fra alle samfunn like godt 
som mormonerne gjorde i 2017 

• Mål og målgruppe:  
o Hvem skal komme? 

Åpent for alle. Flest mulige fra de ulike tros- og 
livssynssamfunnene i Drammens-området, ev. andre 
interesserte også. Representanter fra kommunene omkring i 
tillegg til myndighetene i Drammen. 

o Hva skal de oppleve? 
 

o Hva skal konserten føre til?  
 

• Arbeidsfordeling: Hvem i styret tar ansvar for hva, andre 
ressurspersoner vi trenger? 

o Ingeborg kontakter St. Laurentius og Frelsesarmeen. 
o Ivar bestiller Bragernes kikre og kontakter Det tyrkiske 

trossamfunn 
o Styremedlemmene sjekker ev. i sine forsamlinger/hos andre 

medlemmer om det er noen ressurspersoner f.eks. på kultur 
som kan komme med innspill/bidra. 

 
Drammen Sacred Music Festival er lørdag 15. sept. – lørdag 22. sept, 
Globusfestivalen avslutter. Internasjonale Drammen legger seminar samme 
uke. Skal vi også legge inn fredskonserten eller noe annet arrangement den 
uka? Vi har vedtatt Fredskonsert i november, men det var mest fordi 
musikkfestivalen skulle flyttes til våren. Internasjonal fredsdag 20. september. 
Gjestebudet rundt 24. oktober. Styret diskuterer og lander på: 
 
Vi vil at DOTL står for seminar/samtalepanel/dialog med kulturelt innslag 
under musikkfestivalen, og ha fredskonserten i november, på Bragernes-siden 
av byen. 
 
Lørdag 17. november 
17: katolsk middag 
18: muslimsk kaffe og søtsaker 
19: konsert i Bragernes 
Frelsesarmeen og fakkeltog? 
Lokale musikere 
 
Vedtak: Eget mindre opplegg under festivaluka. Fredskonsert som et 
selvstendig arrangement lørdag 17. november. Styret fortsetter planlegging 
neste møte. Ivar og Ingeborg tar kontakt med henholdsvis tyrkisk og katolsk 
menighet.  
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Sak 85/17 Jubileum 2018 

DOTL ble stiftet 8. mai 2008. Hvordan kan det markeres?  
 
Tog 8. mai kl 18-21, medlemmer og opptak av nye medlemmer. Invitere bredt. 
Være synlige i byen. Flagg/banner/lys. Gå over eller lage menneskelig lenke 
over Ypsolin-brua, som også har jubileum. 
   
Vedtak: Feiringa blir på selve dagen. Ivar kontakter kommunen.  
 

Sak 86/17 Regnskap 2016 
Se sak 75/17 
Regnskapet er ført i Fiken, med kvalitetssikring/assistanse fra Nimbus 
Regnskap AS.  
 
Vedtak: Godkjenning fra Nimbus videresendes kommunen og STL. 
 

Sak 87/17 Prosjekt: Hvor er alle sammen?  
Ingeborg og Ivar har besøkt og intervjuet 6 menigheter og håper å få på plass 
7 til før jul. 
Ali Faruk Biser er ansatt som prosjektrådgiver. 
Lønnskostnader dekkes av de økte tilskuddene. Driftskostnadene dekkes av 
kontingent og opparbeidet kapital. Budsjett for prosjektet og DOTL generelt 
blir behandlet på neste styremøte.   
 
Vi kjøper Fikens prosjektmodul fra 2018. 
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
 

Sak 88/17 Prosjekt Ungdomsdialog  
Se sak 67/17 og 78/17.  
Vi vil bruke en svensk modell og samarbeide med KFUK-Ms Forandringshuset 
og Drammen kommunes Virksomhet Kultur.  
 
Kort sagt handler det om å implementere en metode som er utviklet i regi av 
Fryshuset med prosjektnavnet «Tilsammans för Sverige». Ideen er å samle 
motiverte ungdommer til å gjennomgå et kurs- og treningsopplegg for å kunne 
presentere en personlig historie. To-tre slike historier presenteres som 
utgangspunkt for dialog om verdier, tro og livssyn. En profesjonell forteller 
jobber sammen med ungdommene over et antall samlinger for å tydeliggjøre 
fortellingene og skape en setting som kommuniserer godt. De jobber også 
med ulike dialogøvelser som skaper refleksjon og innsteg til samtale med 
publikum. 
 
Vi vil bruke denne metodikken for å «utdanne» en gruppe ungdommer som 
kan dra rundt på skolene i byen og området rundt for å gjennomføre 
skoletimer jfr beskrivelsen ovenfor. Det er også svært aktuelt å besøke tros- 
og livssynssamfunn og andre organisasjoner og foreninger. Vi vil også 
arrangere åpne kvelder for ungdom i med aktuelle samarbeidspartnere. 
 
Les mer: 
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http://tillsammansforsverige.fryshuset.se/  
http://forandringshuset.no/  
 
Politiet ønsker natteravner, kan DOTL rekruttere disse? Nå ut til flere 
ungdommer.  
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering. 
 

Sak 89/17 Åpne møter 2018 
Se sak 79/17 
Vi bestemte datoer for styremøte og årsmøte, men ikke for de åpne møtene.  
8. mai jubileum 
festivaluka 
 
Kanskje skal vi lage et forum for ledere, bli kjent, businessaktig.  
  
Vedtak: Ikke flere åpne møter enn jubileum. Snakke om lederforum neste 
styremøte. 

 
Sak 90/17 Høring om ny lov 

 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---ny-lov-for-den-norske-
kirke-og-andre-tros--og-livssynssamfunn/id2572665/  

 
  Viktig at det er økonomisk rettferdighet.  
   
DOTL kommer ikke til å levere et eget høringssvar. Det er en åpen høring. Styret anbefaler 
alle medlemmer å svare på høringen innen fristen 31.12. Styret vil legge vekt på at prinsippet 
om økonomisk rettferdighet må ivaretas. Se spesielt på antallskravet på 500 medlemmer og 
aldersgrense på 15 år.  
  
Sak 91/17 Informasjonssaker: 

• Hvordan gikk det med adventisten som ville arbeide på søndag? 
Hun har reist til hjemlandet for å ta seg av sin syke mor.  

• Drammen kommune øker tilskuddet til DOTL opp til kr. 150.000,- 
 

Sak 92/17 Eventuelt 
Årsmøte STL kurs  
1 time til disp 
 
 Vedtak: Vi ber STL holde et kurs på ca 1 time.  
 

 
  Ingeborg Altern Vedal. koordinator   Ivar Flaten, styreleder 
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