ÅRSMELDING 2013

ÅRSMØTE I DOTL 2014

Årsmelding 2013
I 2013 feiret DOTL 5 år. Her følger en rapport fra jubileumsåret.
Konstituering
Årsmøtet i DOTL valgte medlemmer og varamedlemmer til styret. De konstituerte seg slik:
Anne Grete Spæren Rørvik, Metodistkirken i Drammen: leder
Marius Hagen, Human-Etisk Forbund: nestleder
Ragnhild Stivi, Frelsesarmeen Drammen Korps: kasserer

Øvrige styremedlemmer:
Sukhvinder Singh, Sri Guru Nanak Niwas
Soha Raed, Resalat Islamsk og Kulturelt Senter
Jan-Otto Eek, Nedre Eiker menighet, Den norske kirke
Arzu Uzun, Det tyrkiske trossamfunn (vara)
Firoozeh Jamal Reza, Bahá’í-samfunnet i Røyken (vara)
Monica Finnerud, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige (vara)
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.
Dessverre gikk antall styremedlemmer ned i løpet av året. Sukhvinder Singh trakk seg i vinter av
personlige grunner. Arzu Uzun flyttet utenlands på grunn av studier. Høsten 2013 bestod styret
derfor kun av 7 personer.
Medlemmer i DOTL
DOTL hadde 20 medlemsforeninger per 31.12.2013.
I 2013 fikk vi et nytt medlem (Hamwatan islamsk og kulturell forening) mens en forening trakk seg
fordi de ikke lenger har virksomhet i Buskerud (Holistisk forbund).
3 foreninger/organer har observatørstatus i DOTL, en av disse kom til i 2013 (Kulturverksted
Akantus).
Tros-/livssynsforening
Bahá’í –samfunnet
Baptistkirken i Drammen
Det tyrkiske trossamfunn
DNK Åssiden menighetsråd
DNK Bragernes menighetsråd
DNK Fjell menighetsråd
DNK Mjøndalen menighetsråd
DNK Nedre Eiker menighetsråd
DNK Strømsgodset menighetsråd
Frelsesarmeen, Drammen korps

Kontaktperson(-er)
Firozeeh Jamal Reza
Kent Remi Westergren
Orhan Al, Arzu Uzun
Dag Kaspersen
Ole Kristian Karlsen
Grete Rognan, Ivar Flaten
Marit Micaelsen
Jan Otto Eek og Jan Arvid Kopperud
Magnus Pettersen Kjellin
Ragnhild Stivi
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Hamwatan islamsk og kulturell forening
Human-Etisk Forbund, Drammen og Lier lokallag
Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige
Metodistkirken i Drammen
Minhaq Ul Quran International Drammen
Mjøndalen syvendedags adventistmenighet
Resalat Islamsk og Kulturelt Senter
Sri Guru Nanak Niwas
St. Laurentius (Den romersk katolske kirke)
The Islamic Culture Society Buskerud & Vestfold

Nasim Asadi
Marius Hagen
Patrick Waal, Monica Finnerud
Martin Vestøl, Anne Grete Spæren Rørvik
Noor Ahmad Noor
Lasse Stølen
Ali Muradi, Soha Raed
Manjor Singh Sohal
Barbara Witzcak
Baddar Kiani

Observatørstatus
En verden i dialog
Kulturverksted Akantus
Prosten i Den norske kirke i Drammen

Zoja Sperstad
Øystein Magelssen

Møter
Styret har behandlet 76 saker på 9 ordinære styremøter. Styremøtene ble holdt i våre kontorer på
Union, Grønland 60. I tillegg har AU (leder, nestleder, koordinator og eventuelt kasserer) hatt noen
møter, de ble avholdt i Fjell kirke, på DOTL-kontoret og hos Frelsesarmeens lokale på Bragernes.
Saker
Åpne møter
Vi har arrangert to åpne møter med presentasjon av medlemsorganisasjoner og diskusjon rundt
aktuelle temaer. Møtene har vært arrangert hos ulike medlemsforeninger, noe som har vært svært
vellykket også dette året. 11. juni var møtet i Drammen Sentrum Moské, med tema Livsdialog, en
dialogisk samtalemetode som vi har gjort oss gode erfaringer med. 21. november var møtet hos Jesu
Kristi Kirke av siste dagers hellige, med tema ”Et livssynsåpent samfunn” (jf. Stålsettutvalgets NOU
som ble lansert januar 2013).
Møtene er en viktig samlingsplass for medlemmer og andre dialoginteresserte. Også dette året har vi
erfart at det er verdifullt å møtes i hverandres lokaler.
Sekretariat
Signe Myklebust ble ansatt som DOTL-koordinator i september 2010, og har siden da innehatt denne
stillingen. I 2013 har Myklebust vært ansatt i 20% stilling. Koordinator var sykemeldt i perioden
medio april – medio juni. Det var krevende for styret å plutselig stå uten koordinator, spesielt i
forhold til planlegging av barneprogrammet på Drammen Sacred Music Festival. Programmet ordnet
seg fint etter at Myklebust kom tilbake i jobb. Men sykemeldingsperioden understreker sårbarheten i
å være en liten organisasjon med bare en ansatt.
Myklebust er også diakon i Fjell kirke (80% stilling) med Drammen Kirkelige Fellesråd som
arbeidsgiver. I januar inngikk DOTL en avtale med Drammen Kirkelige Fellesråd om
arbeidsgiveransvar for koordinator. På denne måten kan DOTL tilby pensjonsavtale for koordinator.
DOTL faktureres for lønnskostnader samt et adm.gebyr på 10%.
DOTL ønsker å engasjere Myklebust også i 2014, om mulig i større stilling.
5-årsjubileum
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Vi markerte DOTLs 5-årsjubileum med dialogseminar og byvandring den 20.september.
Arrangementet inngikk i Drammen Sacred Music Festival, dette var en heldig løsning for både oss og
festivalen. Seminaret innholdt foredrag, panelsamtaler og kulturinnslag og det samlet 70 deltagere,
de fleste fra Østlandsregionen. Tema var dialog med fokus på erfaringer og videre satsing. Besøk fra
dialogarbeidet i Leicester, DOTLs fødselshjelper og viktigste inspirasjonskilde, satte en ekstra spiss på
feiringen. Byvandringen etter seminaret var en manifestasjon av fellesskapet i byen vår, og en
annerledes og flott opplevelse.
Drammen Sacred Music Festival
Drammen Sacred Music Festival ble arrangeret for fjerde gang den 17-22. september (se
www.drammensacred.no og festivalrapporten). Festivalen hadde tema vann, og samlet utøvere og
publikum fra hele verden og fra ulike trosretninger.
Ivar Flaten ledet festivalstyret, og Monica Finnerud var DOTL-styrets representant i festivalstyret.
Over 40 frivillige medhjelpere hjalp til under festivalen, mange fra DOTL-nettverket. DOTLs
jubileumsfeiring (se over) var et av flere høydepunkt i festivalprogrammet.
Barnelørdagen samlet 200 personer, her opptrådte barne- og ungdomsgrupper blant annet fra ulike
DOTL-forsamlinger: Resalat Islamsk og Kulturelt Senter og Bragernes kirkes jentekor. Under den
avsluttende fredskonserten bidrog også DOTL-krefter sammen med internasjonale og lokale artister.
Gjestebud 23. oktober
Gjestebud (www.gjestebud.net) var et viktig dialogarrangement også dette året. Gjestebud
arrangeres av en egen forening hvor både DOTL og Buskerud Innvandrerråd er sentrale aktører.

Årets tema var ”Menneskerettigheter i et lokalt perspektiv” og 100 mennesker deltok. En del av
personer var spesielt invitert i tråd av sin stilling, men invitasjonen gikk også åpent ut og hele
bredden av organisasjoner, foreninger og institusjoner var representert. Styret hadde gjort et godt
arbeid med programmet, og arrangementet opplevdes som enda mer meningsfullt og viktig enn
tidligere år.
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
STL vært en viktig samarbeidspartner for DOTL gjennom flere år. De tildeler økonomisk støtte til
lokale religionsdialoger, og vår økonomi er avhengig av deres støtte.
Koordinator og leder deltok på en årlig samling i regi av STL for ledere/koordinatorer av lokalt
dialogarbeid rundt om i landet. Utover dette holdt vi kontakten med både STL-sekretariatet og lokale
dialoggrupper andre steder i landet, noen av dem deltok på vårt 5-årsjubileum i september.
Samarbeid med kommunene
DOTL har sete i Drammen, men har også Nedre Eiker, Øvre Eiker, Lier, Hurum, Modum og Røyken
som sitt nedslagsfelt. Samarbeidet med kommunene er viktig for DOTL. 2013 var et avgjørende år for
vår relasjon med Drammen kommune fordi vi fikk tilslag på en årlig støtte på kr 70 000,-. Det gir en
tryggere og mer forutsigbar økonomi. Støtten er også en viktig anerkjennelse av vårt arbeid. Som
følge av Drammen kommunes livssynspolitiske plattform (vedtatt 2012) hadde vi vårt andre årlige
”dialogmøte” med Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur.
Styret har dette året jobbet for å involvere politikere også fra andre kommuner. På 5-årsjubileet
deltok representanter fra rådmannens kontor i Drammen, og politikere fra både Drammen og Nedre
Eiker.
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DOTL er representert i Ordførerens dialogforum for mangfold og inkludering ved Marius Hagen og
Ivar Flaten. Dette er et dialogforum i regi av Drammensordføreren.
Nettsider og sosiale medier
DOTL har egne nettsider: www.dotl.no . Nettsidene presenterer medlemsforeningene og arbeidet
vårt, og har det siste året blitt hyppigere oppdatert enn før.
DOTL har opprettet i sommer en egen Facebook-side: Drammen og omegn Tros- og Livssynsforum.
Linker til saker på nettsiden vår legges ut her. I tiden som kommer må DOTL-nettverket mobiliseres
sterkere til å spre facebook-siden.
Media
Leserbrev i DT 12.januar v/DOTL-styret: ”Mangelfull bystrategi uten livssynsdialog”.
Kronikk 8.mai v/ prost Magelssen og prest Flaten (Den norske kirke): ”Vi flagger for felles framtid”.
Reportasje i Aftenposten 20.september: ”Speiler seg i hverandres tro”.
Intervju i Drammens Tidende 20. september: ”Spår om vår religiøse framtid”.
Møter med representanter for politikk og samfunn
- Kasserer Ragnhild Stivi deltok på kurs i forretningsdrift i regi av Buskerud Fylkeskommune.
- Styremedlem Jan-Otto Eek ledet Livsdialog under interkulturelt seminar i regi av Resalat Islamsk og
Kulturelt Senter (RIKS) 2.februar.
- Koordinator innledet om DOTL på landsmøtet til Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid på
Gardermoen 12.mars
- Prest Ivar Flaten representerte DOTL i paneldialog etter ”Abrahams barn”-forestilling ved Svein
Tindberg i Drammens Teater 10.mars.
Økonomi
På grunn av høy aktivitet og lønnsutgifter vil vi få et budsjettunderskudd. Takket være oppsparte
midler går vi likevel ikke med underskudd. Vi har jobbet med å få en stabil og forutsigbar økonomi,
og dette arbeidet må vi fortsette.
Dialogrelasjoner
Ved flere anledninger har vi brukt Livsdialog-metoden, og vi opplever at vi kommer nærmere
hverandre når vi samtaler om det vi tror på. Vi har også erfart at å besøke hverandre bidrar til at vi
blir bedre kjent. Dialogsamtaler og relasjonsbygging vil være et element også i det videre
dialogarbeidet, som vi håper stadig flere blir en del av.
Styret hadde også en ambisjon om å jobbe med tros- og livssynsbetjening på sykehus og i fengsel
dette året, men koordinators sykemelding og jubileet gjorde at dette måtte nedprioriteres. For å
kunne ta tak i flere viktige saker innenfor vårt virksomhetsfelt går styret inn for å nedsette
arbeidsutvalg som kan jobbe med enkelttemaer.
Drammen, 10. januar 2014

sign.
Anne Grete Spæren Rørvik, leder

Signe Myklebust, koordinator
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