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Oslo er en spennende by å være kirke i. Svært
mye er i endring og endringene skjer raskt, også
i forhold til tros- og livssynsmangfoldet i byen.
Hva betyr endringene for menighetsarbeid nå og
i fremtiden?
I 2010 gikk Oslo bispedømme sammen med
Areopagos inn i driften av Kirkelig dialogsenter
(tidligere Emmaus). Dialogsenteret arbeider for
at menighetene skal få redskaper som gjør alle
i stand til å være trygg på egen identitet midt i
mangfoldet. Ved senteret arbeider presten Iselin
Jørgensen og daglig leder Hanna Barth Hake.
Kurs for hvem?
I 2016-17 tilbyr vi kurset Dialogisk menighet.
To eller tre frivillige og ansatte fra hver menighet
kan delta. Kurset gis også som et tilbud til menigheter i Borg, Hamar og Tunsberg. Kurset er unikt
av flere grunner: Ansatte og frivillige deltar på
like premisser og kontakter knyttes mellom menigheter med ulike særpreg, på tvers av byens og
regionens vanlige skillelinjer.
Kurset “Dialogisk menighet” er lagt opp til å
være et “lavterskeltilbud” – du trenger ingen tidligere dialogerfaring for å delta på kurset, men
det forventes oppmøte på hele kurset. Deltagerne
kan være ungdomsledere, MR-representanter,
medlemmer av diakoniutvalg, ansatte, korledere,
nysgjerrige og interesserte i dialog og i lokalsamfunnet generelt!
Kursinnhold
Kurset gir en innføring i hva dialog er. Men viktigst av alt er kursets utfordring om å bli kjent med
mangfoldet i eget lokalmiljø; om det er i Bærum,

på Grorud, i Moss eller i Oslo sentrum.
Vi ønsker å finne ut hva annerledes troende tenker om egen tro og praksis, om lokalmiljø og om
kirken. Kan lokalmenigheten lære noe ved å lytte
til slike tanker og erfaringer? Kurset utfordrer også
deltagerne til diapraksis - dialog som samhandling - i menigheten! Deltagerne skal i fellesskap
arrangere et dialogtiltak i sin menighet som en del
av oppdraget ved å delta på kurset.
En studietur til Göteborg eller København
inngår i kurset – for å lære litt om hvordan
søstermenigheter i våre naboland arbeider med
religionsdialog.
For menigheter i Oslo er kurset til selvkostpris
mens menigheter utenfor Oslo også må betale
honorar. Menighetene betaler selv for kurset.

Fast kursdag: Torsdag.
Oppstart av kurset: 15. eller 22. sept 2016.
Kursdager gruppe 1: 15. sept., 10. nov. 2016,
2. mar., 20. apr., 8. jun. 2017
Kursdager gruppe 2: 22. sept., 17. nov. 2016,
9. mar., 27. apr., 15. jun. 2017.
Tidspunkt for kurset: kl. 16:30 – 21:00. Inkludert i kursavgiften er middag alle kursdager.
Studietur: 28.-29. jan. eller 4.-5. feb. 2017
Kurssted: Olaf Ryes plass 7, Grünerløkka (Kirkelig dialogsenters lokaler).
Deltagerantall: 14 stk. pr kursgruppe.
Påmeldingsfrist: torsdag 25. august 2016.
Påmelding til: KD@kirkeligdialogsenter.no
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FAKTA
Dialogisk menighet
• 2-3 deltagere fra hver
menighet
• av disse må minst én
deltager være frivillig i
menigheten
• maks én prest fra hver
menighet
• kurset utforderer deltagerne til å lære om
religionsdialog og til å
gjøre dialog i praksis
• kurset strekker seg
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FAKTA
Dialogisk menighet
over 9 måneder
• 5 samlinger på 4,5
timer hver gang, middag på hver samling
• Studiereise med én
overnatting til Göteborg eller København
• kursavgiften dekker
alle kostnader og betales av menighetene
• kursavgiften er 1 000,og studiereisen koster

3 000,- (pr. deltager)
• totale kostander for
hver deltager på
4 000,- (Oslo) eller
7500,- (andre bispedømmer)
• påmeldingsfrist er torsdag 25. august 2016 til
KD@kirkeligdialogsenter.no
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