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ÅRSMELDING 2016
Konstituering
I 2016 konstituerte styret seg slik:

Styremedlemmer:
Anne Grete Spæren Rørvik, Metodistkirken i Drammen - leder
Marius Hagen, Human-Etisk Forbund, Drammen og Lier - nestleder
Ragnhild Stivi, Frelsesarmeen, Drammen korps - kasserer

Øvrige styremedlemmer:
Jan-Otto Eek, Nedre Eiker menighet, Den norske kirke
Monica Finnerud, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Drammen
Kobal Visvalingam, Drammen Hindu Kulturforening
Betul Keklik, Det tyrkiske trossamfunn i Drammen og omegn
Sina Abdollahi, Bahá’í –samfunnet, Røyken
Jonas Muhammad, Minhaq Ul Quran International, Drammen

Ragnhild Stivi var kasserer frem til sommeren. Deretter tok Jonas Muhammad over vervet.

Medlemmer i DOTL
DOTL hadde 21 medlemsforeninger per 31.12.2016. Tre foreninger/organer har
observatørstatus i DOTL. Her følger en oversikt over tros- og livssynsforeningene med
medlemsstatus etterfulgt av en oversikt over foreninger/organer med observatørstatus.
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Tros-/livssynsforening

Kontaktperson(-er)

Adventkirken Mjøndalen

Lasse Stølen

Bahá’í –samfunnet

Arne Kittang

Det tyrkiske trossamfunn

Orhan Al og Arzu Uzun

DNK Åssiden menighetsråd

Dag Kaspersen

DNK Bragernes menighetsråd

Ole Kristian Karlsen og Kaye Westeng

DNK Fjell menighetsråd

Grete Rognan og Ivar Flaten

DNK Mjøndalen menighetsråd

Marit Micaelsen

DNK Nedre Eiker menighetsråd

Jan Otto Eek og Monica René Westeng

DNK Strømsgodset menighetsråd

Einar Salvesen og Inger Onshus

Drammen Baptistmenighet

Kent Remi Westergren

Frelsesarmeen, Drammen korps

Ragnhild Stivi

Hamwatan islamsk og kulturell forening

Nasim Asadi

Human-Etisk Forbund, Drammen og Lier

Marius Hagen

lokallag
Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige

Patrick Waal og Monica Finnerud

Metodistkirken i Drammen

Martin Vestøl, Anne Grete Spæren Rørvik
og Hanne Thorgersen

Drammen Moské

Jonas Muhammad

Resalat Islamsk og Kulturelt Senter

Ali Muradi og Soha Raed

Sri Guru Nanak Niwas Manjor

Singh Sohal og Sukhvinder Jhotti

St. Laurentius (Den romersk katolske kirke)

Beate Dannevig og Johannes Vu Manh
Hung

The Islamic Culture Society Buskerud &

Baddar Kiani

Vestfold
Drammen Hindu Kulturforening

Kobal Visvalingam

Observatørstatus
En verden i dialog
Kulturverksted Akantus

Zoja Sperstad

Prosten i Den norske kirke i Drammen

Kjell Ivar Berger
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ARRANGEMENTER
I løpet av 2016 har DOTL arrangert tre åpne møter. I tillegg ble det holdt et årsmøte og et
kontaktmøte. De åpne møtene holdes i de ulike medlemmenes lokaler og det aktuelle
vertskapet innleder møtet med å fortelle om sitt samfunn. Samtlige møter inneholder
livsdialog. Nytt i 2016 er at vi har gått bort i fra forhåndsbestemt tema og innlegg. Tema for
livsdialog velges av de oppmøtte. I tillegg spiser vi et måltid sammen. Vertskapet står for
serveringen – dermed får vi også muligheten til å lære om hverandres matkultur.
Årsmøtet ble holdt 09.02.2016 på Fjell bydelshus hvor Drammen Hindu Kulturforening var
vertskap. Kontaktmøtet ble holdt 13.04.2016 hos sikhene i Gurdwaraen i Lier.
Åpne møter:


9. februar: Årets første åpne møte ble holdt før DOTLs årsmøte. Drammen Hindu
Kulturforening var vertskap og hadde leid Fjell bydelshus for anledningen. De
oppmøtte fikk en fin innføring i hinduenes tro og foreningens praksis i Drammen.
Tema for livsdialog: Fortell om tre elementer/temaer i ditt livssyn som er spesielt
viktig for deg.



13. september: Møtet ble holdt hos Frelsesarmeen i Drammen. Frelsesarmeen holdt et
innlegg om sin historie og sitt trossamfunn. Deretter ble det servert kveldsmat. Tema
for livsdialog: Tilgivelse.



22. november: Møtet ble holdt hos Drammen Moské. Det ble holdt et innlegg om
moskeen og deres religiøse praksis. Deretter ble det servert pakistansk middag. Tema
for livsdialog: Hvordan forholder jeg meg til min nabo?

Det har vær varierende antall deltakere på de åpne møtene – alt fra 15 til 40 har deltatt.

Drammen Sacred Festival og Gjestebud 2016
Det ble kjøpt inn syv festivalpass som styret fikk benytte seg av. DOTL var representert på
festivalen både som publikum og med bidrag ved et av festivalens arrangementer.
Kobal Visvalingam er DOTLs representant i Gjestebuds styre. På Gjestebud 2016 var DOTLs
styre godt representert.
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NETTSIDER OG SOSIALE MEDIER
DOTLs nettside (www.dotl.no) inneholder informasjon om dialogforumet, dets medlemmer
og informasjon om kommende arrangementer. Koordinator legger ut bilder og kort
sammendrag etter arrangementer i regi av DOTL. I tillegg har det blitt startet en liten
informasjonsserie om de ulike medlemsorganisasjonene.
DOTL har en facebookside. Siden brukes til å informere om arrangementer og promotere
arrangementer.

REKRUTTERING
I 2016 har DOTL jobbet med rekruttering av nye medlemmer. Invitasjoner til medlemskap er
sendt ut til tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn per post. Arbeidet vil følges opp i
2017.

SAMARBEIDSPARTNERE
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
STL er en av våre viktigste samarbeidspartner. STL sender jevnlig ut informasjon og tildeler
økonomisk støtte. DOTLs økonomi er avhengig av denne støtten. Hvert år arrangerer de en
samling for de lokale dialoggruppene. En representant fra hvert lokallag deltar. I 2016 ble
møtet holdt 18. februar. Både koordinator og leder deltok.

Drammen kommune
Fra 2013 har DOTL mottatt årlig støtte fra Drammen kommune på 74.000,- kr. Dette gjør at
vi kan ha en koordinator i 20% stilling og er en viktig anerkjennelse av vårt arbeid
En representant fra DOTL deltar i ordførerens dialogforum for mangfold og integrering. Disse
møtene er en viktig del av Drammen kommunes livssynspolitiske plattform. Marius Hagen,
nestleder, har de siste årene vært DOTLs representant.
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DOTL inviteres til årlige dialogmøter med Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur. På
årets møte (06.09.2016) deltok leder, nestleder og koordinator. Vi fikk her mulighet til å
fortelle om vårt arbeid og komiteen stilte spørsmål om våre planer fremover.
Kommunen tok initiativ til et samarbeid med DOTL høsten 2015 og våren 2016. Kommunen
ønsket å lage en strategi for arbeid mot voldelig ekstremisme i byen. De ønsket spesielt
kontakt med de muslimske miljøene. DOTL hjalp til med den praktiske gjennomføringen og
selve kontakten med muslimene. Dette viste seg å være svært utfordrende. Samarbeidet viste
seg også å være mer tidkrevende enn først forventet.

ØKONOMI
Se vedlagt regnskap for 2016.

ØVRIG
Styret har deltatt på ulike møter og arrangementer på vegne av DOTL i Drammen og omegn
jevnlig gjennom året. For eksempel på Galterud skoles arrangement om dialog. Marius Hagen
og Jonas Muhammad representerte DOTL. De tok utgangspunkt i sin tro/livssyn og forklarte
hvorfor dialog er viktig.

DIALOGRELASJONER
Ved hvert styremøte og på alle åpne møter setter vi av tid til livsdialog. Vi opplever at vi
kommer nærmere hverandre når vi samtaler om det vi tror på. Vi har erfart at å besøke
hverandre bidrar til at vi blir bedre kjent. Nytt i 2016 er også at vi har begynt å spise sammen
på dialogmøtene. Måltidsfellesskapet oppleves positivt og gir muligheter til å lære om tros- og
livssynssamfunnenes tradisjon og kultur. Dialogsamtaler og relasjonsbygging vil være et
element også i det videre dialogarbeidet.

Anne Grete Spæren Rørvik

Emilie Ruud

leder

koordinator
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