Handlingsplan 2019
DOTLs mål for 2019 kan oppsummeres med:
•
•

Mer samvær – flere møter både mellom ledere og mellom grasrota hos våre
medlemmer og befolkningen ellers
Mer praktisk hjelp – avdekke hvilke behov medlemmene har og hva DOTL kan
bistå med

Medlemmer i DOTL
DOTL har 24 medlemsforeninger etter årsmøtet i februar 2018. Selv om vi har vært i
kontakt med mange menigheter og foreninger i fjor er det foreløpig bare 1-2 som ønsker
å melde seg inn i 2019. Vi håper imidlertid på noe medlemsvekst i løpet av 2019.

Oppfølging av medlemmer
Vi har opprettet egne medlemssider på vårt nettsted og kommer til å be våre
medlemmer om bidrag til disse (reportasjer, bilder etc.). Vi oppfordrer våre medlemmer
til å bruke våre digitale kanaler til å fortelle om konserter o.a. arrangement folk utenfor
menigheten/foreningen kan ha glede av.
Vi vil etablere rutiner for utsending av nyhetsbrev etc.
Vi begynner fra i år av ved innkalling til årsmøte å spørre om medlemmene om hva de
har gjort av dialogarbeid i året som gikk. Vi vil legge fram (noe av) dette på årsmøtet og
håper at disse fortellingene kan inspirere andre medlemmer.
Ved opptak av nye medlemmer vil vi fra nå av be om kopi av deres «samordnet
registermelding» til Brønnøysundregistrene, ev. organisasjonenes vedtekter/statutter.
Vi vil også se på tettere samarbeid med Fylkesmannen som registrer tro- og
livssynssamfunn, både for å lage en oversikt over dem som finnes i vårt område og for å
ev. kurse våre medlemmer i søknadsskriving og rapportering, og
menigheters/livsynsforeningers plikter og rettigheter i det norske samfunnet.

Praktisk hjelp
For menigheter og foreninger utenfor Den norske kirke kan det være mange praktiske
og byråkratiske utfordringer i møte med myndighetene. Disse ønsker DOTL å bistå
medlemmene våre å løse, gjerne i samarbeid med vertskommunene. Noen eksempler på
hva DOTL kan bidra med:
•
•

1

Lokaler: leie eller kjøpe? Hvilke lokaler er egnet, hvilke er lov å bruke, hvordan
skaffe gode lokaler? Legger kommunene til rette for menighetene eller stikker de
kjepper i hjulene?
Kurs: Hvordan føre regnskap? Hvordan drifte en forening? Hvordan bør styret
arbeid? Hvordan rapportere til myndighetene? Hvordan få støtte til drift og

•

prosjekter? Hvilke krav stilles til foreninger/menigheter og hvilke krav stilles til
dem som for offentlige tilskudd?
Erfaringsutveksling: Hvordan mobilisere frivillige? Hvordan skape gode
møteplasser? Hvordan ta vare på ensomme?

Vi vil på årsmøtet og ledermøtet be medlemmene om innspill til tema for slike
kurs/møter.

Egne arrangementer
I tillegg til årsmøtet legger vi opp til to egne møter for våre medlemmer (ledermøte og
lokalmøte) og en rekke møteplasser for «menigmann» gjennom hele året og spesielt
festivaluka i september. Vi legger også opp til et fagseminar under festivalen.

Gode naboer
Vi vil forsøke å pare våre medlemmer slik at to og to eller tre og tre blir bedre kjent med
hverandre. Vi vil oppfordre lederne i disse parene eller gruppene om å møtes og invitere
hverandres medlemmer til seremonier og møter. Kanskje kan menigmann hos dere
hjelpe hverandre på dugnader og arrangement? Kanskje kan dere oppleve hverandres
gudstjenester eller andre feiringer?

Ledermøte
Vi vil ha et møte for medlemsforeningene der vi ønsker ledelsen representert. 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 tirsdag 7. mai kl. 19 i Fjell kirke. Dette er ledernes
mulighet til å utveksle erfaringer og få hjelp både med praktiske og mer filosofiske
problemer.

Møte om lokaler
Vi ønsker å arrangere et kurs eller et møte mellom våre medlemmer og andre
menigheter og foreninger på den ene siden, og kommunen og representanter for
eiendomsbransjen på den andre. Tema: Hva finnes av egnede forsamlingslokaler, hva er
myndigheters krav til lokaler (brannforskrifter m.m.), hvordan kan kommunen
tilrettelegge eller hjelpe til, og hva er viktig å vite om kjøps/leieprosess, osv.
Vi håper at et slikt møte både skal skape forståelse og kontakt mellom
menighetene/foreningene, kommunen og eiendomsbransjen, og være et konkret bidrag
for menigheter som sliter med å skaffe egnede lokaler. Kanskje kan det også munne ut i
at flere aktører går sammen om å skape et flerbrukshus med dels felles lokaler eller at
foreninger/menigheter som har lokaler vil leie ut/dele deler av disse med andre.

Hellige rom under Drammen Sacred Music Festival
DOTL oppfordrer alle medlemmer om å åpne sine lokaler under festivaluka. Vi kan f.eks.
ha en slags «turorientering» der deltakere samler stempler, klistremerker e.l. fra de
ulike forsamlingene for å vise at de har vært på besøk og fått en omvisning.
Om ønskelig kan DOTL også organisere og koordinere skolebesøk både under festivalen
og ellers.
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Samarbeidsarrangementer
Vi fortsetter å være med i Drammen Sacred Music Festival og Gjestebud gjennom
deltakelse i styrearbeid og ved en tydelig tilstedeværelse i gjennomføringen.

Partienes program til kommunevalget 2019 om integrering
Den 18. mars arrangerer Drammen kirkeforum et oppfølgingsmøte etter seminaret 13.
oktober 2018 om «integrering og nestekjærlighet». Nå har de politiske partiene i Nye
Drammen skrevet sine partiprogrammer og vil presentere sin politikk på dette feltet før
valgkampen starter. DOTL ønsker å støtte opp om dette arrangementet.

Drammen Sacred Music Festival
Den tiende utgaven arrangeres i uke 38. DOTL har styreplass og deltar i planlegging. Vi
håper mange av våre foreninger har lyst til å bidra i programmet, først og fremst
gjennom satsingen på åpne hellige rom (se ovenfor).
Festivalen går forut for Globus-festivalen som er lørdag 21.september.
Vi planlegger et religionteologisk seminar onsdag 18. september i samarbeid med
festivalen, kirkelig dialogsenter og biskopen i Tunsberg. Målgruppe: religiøse ledere,
ansatte og frivillige i tro- og livssynssamfunn, KRLE-lærere, studenter, m.fl.

Gjestebud
Et eget styre jobber med Gjestebud som arrangeres på Union Scene søndag 27. oktober.
Vi er representert i styret og mobiliserer til arrangementet som nå skal gjennomføres
for 15. 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.
Vårt arbeid med utvikling av www.dotl.no viser konkret hva vi har gjort på området.
Vi ønsker å fortsette med å publisere kronikker av våre medlemmer i Drammens
tidende og aktivere flere med å publisere aktuelt stoff på våre nettsider.

Prosjekter
Hvor er alle sammen, del 2
I 2018 arbeidet DOTL med prosjektet «Hvor er alle sammen?», som skulle kartlegge og
kontakte tros- og livssynsforeninger i Drammen og omegn. Prosjektet har bidratt til å få
fram informasjon om kompleksiteten i tros- og livssynsfeltet og hvor krevende det er å
skape nettverk med kontakt ut over egen forening/organisasjon/menighet.
Kontaktarbeidet har begynt, men bør fortsette for å skape mer samhandling og kontakt.
Vi ønsker i 2019 å følge opp prosjektet med lage en komplett oversikt over alle relevante
organisasjoner, etablere kontakt med nøkkelpersoner i disse, og «lokke» flere med i
dialogarbeidet.
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Ypsilon – Dialog i Drammen
DOTL har skrevet en samarbeidsavtale med Kirkelig dialogsenter Drammen om et
prosjekt som vil videreføre arbeidet med mobilisering av dialog og samarbeid i
Drammen. Mens prosjektet «Internasjonale Drammen» handler om å integrere
innvandrere i arbeidslivet, skal søsterprosjekt Ypsilon arbeide for integrering i fritiden –
livet utenom jobb.

Ungdom: Roast
Videreføring i samarbeid med Drammen moské på Fjell og KFUK-Ms Forandringshuset i
Drammen.

Ungdom: Sammen for Norge
Videreføring i samarbeid Forandringshuset i Drammen etter modell fra Fryshuset i
Sverige.

Samarbeidsrelasjoner
Tunsberg bispedømmeråd
DOTL samarbeider med bispedømmet gjennom Kirkelig dialogsenter Drammen.

Kirkelig dialogsenter Drammen
12. januar 2018 ble Kirkelig Dialogsenter Drammen stiftet. Senteret er det fjerde i Norge
og er en del 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, Stavanger og Trondheim har alle et nært samarbeid
med de lokale dialogforumene (STL – se nedenfor) og DOTL ønsker et fortsatt 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 vil i 2019 samarbeide med STL om et møte i tråd med
Kulturdepartementets satsning «tiltak og prosjekt på kulturfeltet som skal stimulere til
mangfald, integrering og motverke fattigdom»:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mangfald-og-integrering/id2612929/
Vår koordinator deltar i kontaktmøter der alle landets dialoggrupper møtes. Se
www.trooglivssyn.no

Drammen kommune
Kommunen doblet driftstilskuddet i 2018 til kr. 150.000. Dette er et uttrykk for at
kommunen ser verdien av det DOTL gjør og ønsker støtte og styrke det. Vi ønsker å
samarbeide med kommunen og vil gjennom en forbedret informasjonstjeneste
forhåpentligvis også få med flere kommuner i regionen i samarbeidet. Vi vet i skrivende
stund ikke hva tilskuddet for 2019 blir.
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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. Se www.forandringshuset.no
I 2019 ønsker DOTL å videreutvikle ungdomsdialog i nært samarbeid med
Forandringshuset.
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