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Rapport fra Oslo i et dialogperspektiv 

 

Lørdag 10. august 2019 skjedde det som ikke skulle skje. En bevæpnet ung mann tok seg 
inn i Al-Noor moské i Bærum, og gikk til angrep på muslimer i bønn. Heldigvis var det 
ikke mange personer til stede, og han ble raskt overmannet. Før han gikk til angrep mot 
moskéen hadde han drep sin adoptivsøster. Angrepet utløste en rekke spontane 
solidaritetsaksjoner i forbindelse med fredagsbønnen uken etter, under emneknaggen 
#tryggibønn. Dette er ikke eneste gang i løpet av 2019 som denne emneknaggen har blitt 
brukt. I året vi har lagt bak oss har det dessverre vært flere store terrorangrep i tilknytning 
til gudshus, både kirker, moskéer, synagoger og templer, verden rundt. Og i august 
skjedde det altså også hos oss.  

Flere av våre muslimske venner og samarbeidspartnere forteller at de i tiden etter 
angrepet i Bærum har vært ekstra forsiktige, og også engstelige, når de er i moskéen. En 
imam fortalte at han lyttet ekstra godt etter hver gang det gikk i døra mens han ledet 
menigheten i bønn, for å prøve å høre etter om den som kom kanskje kunne være 
bevæpnet. Dører holdes låst, og det settes inn andre sikkerhetstiltak. Dette kan vi aldri 
godta, og vi må fortsette å kjempe for alles rett til å være trygge i bønn og i sine gudshus. 
Det er en grunnleggende verdi i vårt samfunn som vi må gjøre alt vi kan for å ta vare på.  

Dessverre er det ofte minoriteter som utsettes for slike brutale angrep som det vi så i 
Bærum, og hos oss har både muslimer og jøder vært særlig utsatt. Derfor er det gledelig 
at den norske regjeringen i 2019 startet arbeidet med en handlingsplan mot 
diskriminering av og hat mot muslimer – et viktig arbeid som vi gjerne bidrar i. 
Regjeringen har også lansert en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av 
etnisitet og religion, som skal gjelde fra 2020 til 2023. Vi i Kirkelig dialogsenter i Oslo er 
særlig stolte over at arbeidet vi er med igjennom Dialogpilotene er trukket fram som et av 
flere gode eksempler i begge disse handlingsplanene.  

I etterkant av angrepene mot troende i bønn, har det vært et særlig fokus på 
høyreekstremisme, som det kan virke som om flere av terroristene er inspirert av. Dette 
utfordrer også oss som kirke. For hvordan skal vi forholde oss til at kristne symboler og 
ideer brukes og misbrukes for å spre hat og fremmedfrykt? Hva er vårt ansvar, og 
hvordan kan vi svare på denne utfordringen? Dette er en tematikk som har preget arbeidet 
i Kirkelig dialogsenter i Oslo dette året. Gjennom samlinger med ansatte, temakvelder og 
gjennom artikkelskriving har vi ønsket å sette fokus på at vi som kirke må ta til motmæle 
og at vi må ha fokus på å ta tak i og forebygge slike holdninger i våre egne miljøer. Vi 
vet at de finnes, og det må vi våge å snakke om.  

Oslo / 08.04.2020 
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2019 har også vært et år der klimautfordringene har vært oppe i den offentlige samtalen. 
Det har vært arrangert skolestreiker og klimabrøl, og temaet har også preget arbeidet ved 
Kirkelig dialogsenter i Oslo. Vi var så heldige å få lov å være samarbeidspartner for 
interreligiøs klimapilegrimsvandring i mai, som ble arrangert av Ellingsrud og Furuset 
menighet, Oslo buddhistsenter og MiljøSikh. Klimakrisen er vår tids største utfordring, 
og den kan ikke løses uten at vi samarbeider på tvers. Gjennom interreligiøs 
klimapilegrimsvandring ønsket vi som stod bak arrangementet å vise at ulike religioner 
står sammen i klimakampen, samt å skape klimaengasjement. Som tros- og 
livssynsaktører har vi en forpliktelse til å holde fram håpet om at vi vil klare å møte 
denne utfordringen, og at vi må møte den sammen. I tillegg ble vandringen en av årets 
virkelig gode dialogerfaringer. Det var også planlagt at kontaktgruppen for buddhist-
kristen dialog skulle arrangere sitt 25 års-jubileum med tema Miljøkrise og fremtidshåp, 
men dette ble utsatt til 2020. 

Både arbeidet med klimasaken og engasjementet for alles rett til å være trygge i bønn vil 
og må fortsette i årene som kommer. Vi i Kirkelig dialogsenter i Oslo vil også sammen 
med de andre dialogsentrene jobbe videre med å sette dialog på dagsorden i Den norske 
kirke og fortsette arbeidet for å fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjeller og 
for felles verdier som samfunnet bygger på. Året vi har lagt bak oss viser hvor viktig 
dette arbeidet er, og at det fortsatt er mye å gjøre. 
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Årsrapport 2019  

Kirkelig dialogsenter i Oslo har i 2019 vært preget av høy aktivitet og to nyansettelser. 
Som dere vil se under kapittel 1 kurs og utadrettet virksomhet har det vært mange kurs og 
møter dette året. Vi opplever å bli etterspurt og vi har også i stor grad dette året forsøkt å 
«selge oss inn» der vi har tenkt det er strategisk lurt. 

Vi er veldig glade for at nye nettsider er på plass og at finansiering fra Den norske kirke 
er sikret gjennom en avtale om fast tildeling. Takk til alle dere som har bidratt for å få 
dette til. Angrepet i Bærum har preget mye av vårt arbeid dette året. Vi er også 
takknemlige for anerkjennelsen vi fikk gjennom å bli nominert sammen med Merete 
Thomassen og Arne Vist til Petter Dass- prisen 2019. Nominasjonen er en stor 
anerkjennelse for arbeidet vi gjør, og gir oss motivasjon til å jobbe videre for et mer 
inkluderende samfunn og sette dialog på dagsorden.  
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1 KURS OG UTADRETTET VIRKSOMHET 
1.1 Fagsamlinger og kurs  
 

Mål: Bidra til økt dialogisk kompetanse blant ansatte og frivillige i Oslo 
bispedømme og Østlandsområdet 
Måloppnåelse: Vi har i 2019 hatt en stor bredde i møter og seminarer og har 
nådd mange med kompetansehevende tiltak. Det er ikke talt antall vi har 
møtt eller laget noen form for evaluering ut over trosopplæringskonferansen.  

2019 har vært et år med mange ulike kurs, seminarer og menighetsbesøk. Vi har opplevd 
etterspørsel etter vår kompetanse og ikke minst forsøkt å gjøre vår kompetanse aktuell for 
våre brukere.  

Av store arrangement vil vi trekke frem at vi deltok på trosopplæringskonferansen med 
seminaret: Dere har hørt det er sagt, hvordan snakke om andre religioner i 
trosopplæringen. Her deltok rundt 70/80 personer i samtaler og øvelser. Evaluering av 
seminaret ga følgende tilbakemelding: Seminaret har fått veldig gode tilbakemeldinger. 
76,7 % av deltakerne gir dere karakter 4-6, med stor vekt på 5. De få som har gitt 
dårligere karakter reagerer nok litt på den litt uheldige starten, som jo skyldes ikke helt 
tilpasset seminarrom (...). 

 De fleste kommenterer omtrent slik: 

• Et svært godt seminar om holdninger og bevisstgjøring av hvordan vi fremstiller 
andre og hvilket materiale vi bruker. Veldig bra. 

• Vi fikk jobbe med fordommer og fikk ideer til hvordan vi kan bruke dette i 
praksis. 

• Klarte å snu noen tankesett og sette spørsmålstegn ved noe 
• Knallgode seminarholdere! Fint med utfordringer som aktiviserte oss selv om det 

var langt på dag, og litt tyngre å gå på seminar. 

Trosopplæring og dialog var også tema da vi var medarrangør på biskopens fag- og 
tilsynssamling for undervisningsansatte i Oslo bispedømme. Her deltok rundt 60 
undervisningsansatte og vi jobbet med case knyttet til religionsmøte i barne- og 
ungdomsarbeidet.  
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Det er gledelig at vi i 2019 har møtt og hatt samtaler med flere proster. Vi deltok på 
biskopens ledermøte med case og samtaler, vi har hatt seminar for alle landets 
domproster og vi har hatt flere enkeltmøter med proster.   

Menigheter som har deltatt på dialogisk menighetskurs har gjennom året tatt kontakt og 
vi har bl.a. hatt samling for ansatte og frivillige i Grorud menighet og Skarnes menighet, 
og i samarbeid med Asker menighet hadde vi dialogforum om yoga i kirken. Vi har også 
bidratt inn i flere samlinger for ansatte, som for prester i Bærum, felles fagdag for alle 
ansatte i Nordre Aker og på biskopens fagdag for prester på Sundvollen.  

Etter terrorangrepet i Bærum ønsket vi å sette fokus på hvordan vi som kirke tar tak i 
konspirasjonsteorier og ekstreme holdninger i våre egne menigheter. 28. oktober 
arrangerte vi sammen med Oslo biskop fagsamlingen Når ord blir til handling med 40 
påmeldte deltakere (noen færre kom). Det var gode faglige innledere og en viktig samtale 
som vi må fortsette med i menighetene. Vi ønsker å få til flere slike temasamlinger i tiden 
framover. 

 

I 2019 kom dialoggruppene med Den norske kirke og de nå to muslimske 
paraplyorganisasjonen på beina igjen. Hanna Barth Hake deltar som medlem i 
kontaktgruppen med Islamsk Råd Norge. Denne gruppen har i 2019 hatt 2 møter.  
Kontaktgruppen for buddhist-kristen dialog har hatt 6 møter i 2019. Det var planlagt et 
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25 års-jubileum på Litteraturhuset den 5. desember med tema Miljøkrise og fremtidshåp, 
dette ble utsatt til 2020.  

Oversikt over samlinger/ møter 2019 som vi var arrangører av eller bidragsytere til: 

- Utover dette har det vært flere andre møter med dialog- og andre samarbeidspartnere.  

• 17. januar: møte med regionkontaktene i KN 
• 31. januar: erfaringsbasert samtalegruppe Søndre Aker prosti 
• 4. februar: møte med ny prost i Vestre Aker 
• 5-7. mars: skandinavisk kollegatreff i Stockholm og deltakelse på seminar Att 

måla «den Andre» på veggen 
• 21. mars: deltakelse på biskopens ledermøte (prostemøte) 
• 28. mars: besøk og opplegg for førsteårs-studenter på profesjonsstudiet i teologi 

på MF 
• 31. mars: dialogforum i Asker kirke med tema yoga i kirken.  
• 2. april: samling for prester i Bærum prosti 
• 2. april: samling for ansatte og frivillige i Grorud menighet 
• 4. april: deltakelse i panelsamtale på seminaret Kan tro krenke barn? i regi av 

Hjelpekilden 
• 10.-11. april: kollegatreff og nasjonal nettverkssamling 
• 24. april: stand på fagdag på Diakonhjemmet  
• 25. april: fag- og tilsynssamling for undervisningsansatte i Oslo bispedømme 
• 30. april: møte med KFUK/M for gjensidig orientering og mulig samarbeid om 

LIV-kurs (23.mai) 
• 8. mai: kurs for prester i Hamar Domprosti 
• 30. mai til 2. juni: Interreligiøs klimapilegrim  
• 11. juni: deltakelse på biskopens fagdager på Sundvollen 
• 29. august: fagdag alle ansatte i Nordre Aker  
• 2. september: besøk og samtale i Rabita Det islamske forbundet 
• 10. september: oppstart dialogisk menighetskurs  
• 23 til 25. september: skandinavisk kollegatreff i København  
• 15. oktober: møte med alle landets domproster 
• 16. og 17. oktober: kollegatreff for alle dialogsentrene og dialogforum Østfold 
• 27. oktober: seminar på Diakoniens dag på Skarnes  
• 28. oktober: fagkveld med tema ekstremisme og konspirasjonsteorier etter 

angrepet i Bærum  
• 30. oktober: besøk og samtale i den bosniske moskéen 
• 6. november: seminar på Trosopplæringskonferansen  
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• 19. november: møte med mangfoldskontakten i Stovner politi 
• 22. til 24. november: besøk fra Angered interreligiøse råd  
• 16. desember: innspillsmøte for den nye handlingsplanen mot diskriminering av 

og hat mot muslimer  

1.2 Dialogisk menighetskurs  

Mål: Oppstart av dialogisk menighetskurs for menigheter på Østlandet og 
oppstart av kurs i samarbeid med Norges kristne råd (NKR) for ledere i deres 
menigheter og proster i Den norske kirke. 
Måloppnåelse: Dialogisk menighetskurs startet opp september 2019 med 
deltakere fra fire menigheter. Det ble forsøkt to ganger å rekruttere til kurs 
med Norges kristne råd, men det var for lav interesse til å kunne 
gjennomføres. Flere proster i Den norske kirke var påmeldt. 

 

I 2019 opplevde vi at det var ekstra krevende å rekruttere til nytt dialogisk 
menighetskurs. Vi forsøkte rekruttering i to omganger: først tidlig på året og så på ny til 
våren. Det ble sendt e-poster til daglige ledere og proster, samt til enkeltpersoner. Vi 
ringte mange menigheter som tidligere hadde sagt at de ønsket å delta. Vi fikk også delt 
ut informasjon til alle prestene på biskopens fagdag. Vi er veldig glade for at vi til slutt 
klarte å samle nok deltakere for å starte opp kurset. Kurset startet opp med ni deltakere 
fra fire menigheter (Haslum, Høybråten/Fossum/Stovner, Sagene/Iladalen og Ås). Det ble 
avhold to kurskvelder i 2019 og kurset avsluttes i juni 2020.  
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Det ble også forsøkt, i to omganger, å få nok påmeldte til et dialogisk menighetskurs med 
Norges kristne råd (NKR). Kurset var tenkt for ledere i kristne menigheter og proster i 
Den norske kirke. Det var tre proster som meldte sin interesse, men det var dessverre 
ikke nok påmeldinger fra Norges kristnes råds medlemmer. Kurset har derfor ikke latt 
seg gjennomføre, men tilbudet til NKR står ved lag og vi arbeider også med et eget kurs 
for prostene. 

Vi opplever at kurset bidrar til økt dialogisk aktivitet og kompetanse i menighetene. På 
bakgrunn av de gode tilbakemeldingene vi får og det viktige nettverket dette skaper 
ønsker vi å ha dette kurset som en fast aktivitet ved sentret.  

1.3 Erfaringsbaserte samtalegrupper for kirkelig ansatte  

Mål: Utarbeide et erfaringsbasert samtaleopplegg for kirkelig ansatte knyttet 
til religionsmøte og dialog samt prøve det ut. 
Måloppnåelse: Samtaleopplegget er utprøvd, men publisering er utsatt til 
2020. 

I 2018 ble det startet opp et forsøk med erfaringsbasert samtaleopplegg for kirkelig 
ansatte i Søndre Aker prosti. Det ble utarbeidet samtaleopplegg for ulike tema knyttet til 
religionsmøte innenfor kirkelig arbeid: skolegudstjenester, bruk av kirkens lokaler, 
gravferd, trosopplæring og krisehåndtering.  

Gruppen i Søndre Aker bidro med verdifulle tilbakemeldinger på opplegget og hadde sin 
siste samling 31. januar 2019. Vi har parallelt med disse første samlingene jobbet med å 
lage et ressursmateriell som skal legges ut på nettsidene våre. For å kvalitetssikre dette 
materiellet ønsket vi å kjøre samtaleopplegget en gang til. Vi satte i gang med en gruppe 
ansatte fra Groruddalen og Nordre Aker prostier i januar 2020, og ser at det er enklere å 
rekruttere til en slik samtalegruppe enn til dialogisk menighetskurs.  

Gjennom arbeidet med erfaringsbaserte samtalegrupper ønsker vi å stimulere til faglig 
refleksjon rundt problemstillinger som dukker opp i menighetens arbeid. Opplegget er 
utformet for grupper bestående av personer med ulik kirkefaglig bakgrunn (primært 
diakoner, trosopplæringsansatte og prester), og består av fem samlinger som hver varer 
ca to timer. Samtalene tar utgangspunkt i konkrete case som er hentet fra erfaringer og 
opplevelser i menighetene. Vi vil i løpet av året gjøre samtaleopplegget tilgjengelig til 
bruk for alle på våre nettsider, og vi ønsker å kunne tilby dette samtaleopplegget også for 
andre prostier. 
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1.4 Interreligiøs klimapilegrimsvandring 30.mai til 2.juni 

Mål: Planlegge, promotere og delta på interreligiøs klimapilegrimsvandring 
Måloppnåelse: I tillegg til at de oppsatte mål ble gjennomført fikk KDO en 
aktiv rolle i å legge til rette for samt fasilitere dialogaktivitet i forkant av og 
under selve turen. KDO har også laget en ressursside på sin nettside for at 
andre kan gjennomføre et liknende tiltak.  

Ellingsrud og Furuset menighet gjennomførte oktober 2018 en Grønn festival. Under 
denne festivalen ble det avhold en panelsamtale med representanter fra mange tros- og 
livssynsamfunn samt mangfoldskontakten i politiet. Under denne panelsamtalen kom 
ideen om en vandring opp og prest Annette Dreyer grep utfordringen og startet arbeidet 
for å gjennomføre den.  

Midler ble søkt og med støtte fra Oslo europeisk miljøhovedstad, la en gruppe på 18 
pilegrimer mellom 17 og 82 år ut på en interreligiøs klimapilegrimsvandring fra 30. mai 
til 2. juni. I tillegg deltok 4-5 pilegrimer på deler av turen. Pilegrimene representerte seks 
ulike religioner og livssyn: her var det kristne, sikher, buddhister, hinduer, muslimer, 
humanetiker og uavhengige. Turen gikk fra Oslo til Fredrikstad, til Håpets Katedral, et 
interreligiøst prosjekt som reiser en katedral av plast fra havet, og ble arrangert av 
Ellingsrud og Furuset menighet, Oslo buddhistsenter og MiljøSikh, i samarbeid med 
Kirkelig dialogsenter i Oslo, Islamic Cultural Centre Norway og Klimapilegrim. KDO er 
veldig takknemlig og stolte for å ha deltatt og bidratt til denne prosjektet. 

Underveis ble det gjennomført en kombinasjon av samtaler, øvelser og vandring i stillhet. 
Store deler av turen ble filmet og denne ligger tilgjengelig på nettsidene til KDO. Her 
finnes også film med tilbakemelding fra deltakerne. Ressurser og filmer finner man her: 
https://kirkeligdialogsenter.no/oslo/ressurser/ressurser-oslo/article/1533069  
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2 PROFILERING OG SYNLIGHET 
 
2.1 Nye nettsider og logo 

Mål: Utarbeide og lansere nye nettsider  
Måloppnåelse: Nye nettsider lansert januar 2020 med stor brukervennlighet. 

Behovet for nye nettsider har vært stort de senere årene. De kirkelige dialogsentrene sine 
nettsider har vært koblet opp mot Areopagos sine nettsider fra starten av. Disse sidene 
har vært lite funksjonelle og vanskelige å oppdatere. I tillegg har de kirkelige 
dialogsentrene hatt behov for en løsning som inkluderer de nye dialogsentrene i 
Drammen og Trondheim, og som kan utvides etterhvert som flere sentre opprettes. 

Areopagos startet for noen år siden med å se på muligheten for nye nettsider. De 
kirkelige dialogsentrene fikk tilbud om å være med over på ny nettsideløsning og takket 
ja til dette. Denne prosessen har tatt noe tid og vi kom endelig i gang med 
utviklingsarbeidet i 2019. Arbeidet med felles nettsider for de kirkelige dialogsentrene 
ble koordinert fra Oslo med god hjelp fra dialogsentrene i Drammen og Bergen. Vi kom 
med innspill i prosessen med utformingen, men da rammeverket for nettsidene var klare 
ble det tydelig for oss at de ikke ville være funksjonelle for våre sentre. Vi har derfor 
bruk høsten 2019 på å tilpasse og justere sidene slik at de kan fungere for oss, og det ble 
lagt inn ekstra midler til dette fra nasjonalt hold og fra de enkelte sentrene. Dette arbeidet 
har tatt en del ressurser høsten 2019.  

Vi valgte også å bruke noe midler på å utvikle en ny felles logo og fargepalett for våre 
sentre for å få en felles grafisk profil, og er svært fornøyd med resultatet. Logo ble lansert 
26.august og de nye nettsidene ble lansert rett etter jul 2019.  
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Sidene slik de nå er bygget på modell fra Areopagos, men er fristilt fra deres sider. Vi er 
svært fornøyde med resultatet og opplever at nettsidene er brukervennlige og dynamiske. 
https://kirkeligdialogsenter.no  

2.2 Filmer dialog  

Mål: Filme og innhente film fra dialogpartnere og dialogisk aktivitet i 
menighetene for å lage filmer til bruk på nettsider/ facebook og på kurs. 
Måloppnåelse: Delvis gjennomført, mangler redigering og lansering av 
filmene. 

Et av prosjektene det ble søkt om midler til fra departementet i 2018 var et filmprosjekt. I 
søknaden sto det: «Vi søker med dette om støtte til å gjennomføre kartlegging og 
dokumentasjon av dialogerfaringer i Oslo. Vi ønsker både å løfte fram tanker, innspill og råd fra 
våre samarbeidspartnere fra andre tros- og livssynssamfunn, og vise hva som skjer i 
lokalmenigheter i Oslo bispedømme, gjennom å lage to filmer. Filmene skal vise glimt fra 
dialogiske aktiviteter i menigheter og hos andre tros- og livssynssamfunn i Oslo. De skal 
inneholde refleksjoner og konkrete tips fra deltakere og ledere om hvordan de tenker og jobber 
med dialog. Vi planlegger å lage to presentasjoner, en kort presentasjon på ca 90 sekunder og en 
noe lengre film som kan brukes i tilknytning til for eksempel kurskvelder og temamøter.» 

På grunn av endringer i stab ble dette prosjektet igangsatt først i 2019. Vi har gjennom året 
samlet inn filmer fra lokalmenigheter på dialogisk aktivitet, intervjuet dialogpartnere og filmet 
vår egen aktivitet. Vi planlegger to filmer: en kort for Facebook og en litt lenger for nettsidene. 
Anne Marie G. Jernquist er leid inn for å redigere filmene. Prosjektet ble dessverre ikke fullført 
i 2019, hovedsakelig fordi det tok lang tid å hente inn alle filmene. Planen er å fullføre dette 
innen sommeren 2020.  

2.3 Facebook (SoMe) 

Mål: Bli mer synlig på sosiale medier  
Måloppnåelse: Sammenlignet med tall fra 2018 har vi klart å bli mer synlige 
på SoMe.  

Kirkelig dialogsenter i Oslo har i flere år brukt sin Facebook-side for å synliggjøre 
arbeidet og aktuelle saker som tas opp av samarbeidspartnere og i samfunnsdebatten. I 
2019 har vi hatt som mål å bli mer synlige på SoMe, noe vi har klart. 

Det går dessverre ikke å hente ut alle tall fra 2018 så vi har laget en sammenligning 
basert på tall fra mars til desember i 2018 og i 2019.  
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Innlegget med høyest personer nådd i måleperioden i 2019 var på 3300 og var fra 
#tryggibønn markeringen i Bærum (11.8.2019). Det innlegget med størst dekning i 2019 
var på 5600 og var 27.1 ved markeringen av den internasjonale holocaustdagen ved 
rådhuskaien. I 2018 var det innlegget med utlysning av dialogprest/medarbeider som fikk 
høyest personer nådd med 1400 (27.juni). 

2.4 Tidsskrifter og publikasjoner  

Mål: Delta i samfunnsdebatten  
Måloppnåelse: det er vanskelig å måle grad av synlighet men vi har hatt 
flere publiseringer enn i fjor.  

 

Vi har i 2019 bidratt med en artikkel til St. Sunniva nr 2/2019, Kirkelig gravferd i et 
livssynsmangfoldig samfunn, og en artikkel i Nytt norsk kirkeblad nr 5/2019, 
Høyreekstremisme og konspirasjonsteorier.  

I august i år angrep en mann Al-Noor-moskéen i Bærum. I etterkant av dette angrepet 
skrev vi kronikken Hva gjør vi nå? (Verdidebatt 16. august 2019), hvor vi utfordrer 
menighetene til å jobbe aktivt for å motarbeide ekstreme ytringer og konspirasjonsteorier, 
som også finnes blant medlemmer av Den norske kirke. 
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I samtalen om forholdet mellom dialog og misjon skrev vi innlegget Dialog er ikke 
misjonens arvtaker sammen med våre kolleger i Bergen, Trondheim, Stavanger og 
Drammen (Verdidebatt 25.april 2019). Dette er et tema som stadig kommer opp, også i 
Vårt Lands spalter. 

3 Dialogpilotene  

Mål: Bidra til å oppfylle Dialogpilotenes mål om å skape verktøy for samtale 
innenfor rammen av dialogisk metode for å forbygge utenforskap, 
intoleranse, konflikter og ekstreme holdninger. 
Måloppnåelse: Gjennom det KDO leverer av faglig bidrag inn i DP og med 
de tilbakemeldingene vi får fra studenter og brukere av DP anser vi målet 
som nådd. 

 

 

DP- kullet 2019/2020     Aluminfest med diplom utdeling til alle sertifiserte DP’ere 

Det er et stort arbeid som legges ned i Dialogpilotene fra Kirkelig dialogsenter i Oslo, 
men til gjengjeld er dette noe av det vi er aller mest stolt av. Vi deltar på styremøter og 
Tonje Kristoffersen sitter også i ledergruppen og deltar på AU-møter. KDO leverer alt av 
praktiske øvelser og metodikk til studiet, og Hanna Barth Hake er studieleder, gir 
tilbakemeldinger på oppgaver og foretar sensur sammen med Universitetet. Begge 
ansatte bidrar som veiledere ved praksis. I 2019 startet vi delvis opp arbeid med 
revidering av pensum og har bidratt til å levere metodikk-kapittel til et ressurshefte som 
skal publiseres på DP sine nettsider.  

For studieåret 2018/19 ble 18 studenter tatt inn og 6 fullførte.   
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For studieåret 2019/20 ble 21 studenter tatt inn og det ser ut til at 14 vil fullføre. 
Hovedgrunnen for at så mange faller av er at studentene vi tar inn er veldig aktive og 
deltar på mange arenaer, noe som gjør at de velger bort et studium som krever mye 
deltakelse. Vi har forsøkt å informere om aktivitetsnivået i starten av studieåret, men tror 
ikke alle oppfatter mengden allikevel. Vi vurdere derfor å ta inn flere enn det er plasser 
til (20) så sant vi får nok kvalifiserte søkere.  

Dialogpilotene får gode tilbakemeldinger fra oppdragsgiverne. I den nye 
«handlingsplanen mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion», 
lansert 11.12.19, omtales dialog og møteplasser som bidragsytende tiltak for å bygge 
fellesskap på tvers av skillelinjer. Dialogpilotene trekkes her frem som et av eksemplene 
på tiltak. Vi opplever dette som en anerkjennelse av prosjektet og det flotte og viktige 
arbeidet våre dialogpiloter gjør ute på dialogverkstedene.   

Dialogpilotene har hatt følgende aktivitet i studieåret 2018/19 og oppstart nytt kull 
2019/2020: 

• Dialogpilotene har gjennomført studieåret 2018/2019. Pr. 31.12.19 hadde vi 
totalt 30 ferdigutdannede dialogpiloter som kan gjennomføre dialogverksteder i 
skolen.  

• Dialogpilotene har i 2018/2019 gjennomført totalt 47 dialogverksteder, for  
nærmere 1500 skoleelever i Oslo, Akershus og Østfold. 

• Dialogpilotene har videreført samarbeidet med Det teologiske fakultet ved 
Universitetet i Oslo (UiO), for studieåret 19/20, om et eget studieforløp med 20 
studiepoengs uttelling på UiO.  

• Dialogpilotene har gjennomført studieopptak for studieåret 2019/2020; 
Dialogpilotenes fjerde studiekull. Våren 2020 er det planlagt at 19 studenter skal 
avlegge eksamen, hvorav fem av studentene er fra tidligere år. Dette resulterer i 
at vi ved utgangen av studieåret totalt vi ha 49 ferdigutdannede dialogpiloter som 
kan gjennomføre dialogverksteder i skolen.  

• Dialogpilotene har i et utvidet samarbeid med TF, startet utviklingen av et nytt 
videreutdanningsløp rettet mot lærere.  

• Dialogpilotene har etablert en «FoU»-gruppe (forskning og utvikling). Formålet 
med gruppen er å utvikle et ressursmateriell.  

• Dialogpilotene hadde høsten 2018 samtaler med nettsideutviklere om ny nettside 
og ny, oppdatert grafisk profil. Arbeidet startet våren 2019 og ny nettside og logo 
ble lansert 24.04.19. Den nye nettsiden finnes her: www.dialogpilotene.no.  

• Dialogpilotene har videreført samarbeidsmodellen etablert mellom 
Dialogpilotene og Kirkelig dialogsenter i Oslo for studieåret 2019/2020, der 
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KDO leverer studieleder (Hanna Barth Hake) og praksisveileder (Tonje 
Kristoffersen). Dialogpilotene stiller med koordinator (Eliana Hercz).  

Dialogpilotenes årsmelding legges ut på nettsiden til www.dialogpilotene.no   

4 Ledelse og deltagelse i nasjonale og internasjonale nettverk og arbeid 

Kirkelig dialogsenter i Oslo (KDO) står ansvarlig for å opprettholde og utvikle det 
nasjonale nettverket av dialogmenigheter og dialogsentre, på oppdrag av og i samarbeid 
med Mellomkirkelig råd. Det har i løpet av året vært flere møtepunkter mellom de ansatte 
i de kirkelige dialogsentrene i Stavanger, Bergen, Drammen, Trondheim og Oslo, samt 
Dialogforum Østfold, og dette arbeidet vil bli videreført også i 2020. Samlingene er 
verdifulle møtepunkter for å dele erfaringer og kompetanse. Det er et felles ønske fra de 
ansatte i dialogsentrene om å videreutvikle og styrke dette kolleganettverket i tiden som 
kommer. 

KDO ved daglig leder har en sentral rolle også i arbeidet med å etablere et landsdekkende 
nettverk og få opprettet flere dialogsentre, jfr kirkemøtevedtaket fra 2016 (KM 15/16 
Religionsmøte og dialog). Som et ledd i dette arbeidet ble det arrangert en norsk 
nettverkssamling i Oslo 11. april 2019. Tema for dagen var religionsteologi, med 
innledning ved leder av Teologisk nemnd for Den norske kirke, Kristin Graff-Kallevåg, 
og med respons av Christoffer Solbakken, generalsekretær for Bispemøtet. Det ble også 
lagt til rette for erfaringsdeling mellom deltakerne. Som i 2018 ble denne konferansen 
arrangert som en dagskonferanse, med mulighet til å reise til/fra Oslo samme dag. 
Responsen fra deltakerne var veldig god, men vi opplevde dessverre en reduksjon i antall 
deltakere på denne konferansen i forhold til i 2018. Vi har fortatt en jobb å gjøre når det 
gjelder å få etablert et landsdekkende nettverk, og ser at vi bør prøve ut en annen 
tilnærming for å komme videre i denne prosessen. Konferansen i 2020 kommer derfor til 
å ha «etablering av landsdekkende nettverk» som tema. Alle bispedømmer blir innkalt til 
dette møtet og oppfordret til å ha med to deltakere hver som kan forplikte seg til å følge 
opp initiativet etter konferansen. Det utarbeides en egen rapport fra arbeidet med den 
nasjonale dialogsatsingen.  

Gjennom året samarbeider KDO med skandinaviske kollegaer i Danmark (Folkekirke og 
religionsmøde) og Sverige (Centrum för religionsdialog) ved gjensidig utveksling om 
pågående arbeid. I 2019 har det vært flere gode møtepunkter med våre skandinaviske 
kolleger, som det framgår av oversikt over aktiviteter på side 7 og 8. Dette samarbeidet 
videreføres i 2020. Det oppleves svært nyttig å være orientert om arbeidet i våre 
naboland, og det gir mye inspirasjon til eget arbeid. 
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Hanna Barth Hake deltok også i 2019 på den årlige nettverkskonferansen om muslimsk-
kristen dialog i Europa, Journées d’Arras, denne gangen i Marielund, Sverige, fra 11. til 
15. juni 2019. Tema for årets konferanse var “Christian-Muslim encounter  - and 
spiritual exchange?”.  

5 Strategisk samarbeid  

KDO har samarbeidsmøter og samtaler med faste samarbeidspartnere, samt med 
individuelle dialogpartnere fra ulike tros- og livssynssamfunn og organisasjoner. I 2019 
har det vært flere kontaktpunkter med Kirkens Nødhjelp (KN), som er en viktig partner 
for KDO. Det har også vært kontakt med KFUK/M, for gjensidig informasjonsutvikling. 

Menighetsfakultetet (MF) og Teologisk fakultet (TF) er også viktige samarbeidspartnere. 
De siste årene har vi bidratt med opplegg for førsteårs-studenter på profesjonsstudiet i 
teologi på MF, og det er et samarbeid vi ønsker å videreføre. Vi har også tett kontakt med 
TF, særlig gjennom arbeidet med Dialogpilotene. 

I løpet av året har vi også etablert et nytt møtepunkt med mangfoldskontakten ved 
politistasjonen på Stovner. Det blir spennende å se hvilke muligheter det gir for videre 
samarbeid. Senteret driver et aktivt arbeid som kommer lokalmiljøet i Oslo til gode, og 
ønsker å ha et godt og nært samarbeid med Oslo kommune og andre relevante aktører om 
dette. 

6 Senteret og de ansatte 

I løpet av 2019 har senteret hatt følgende medarbeidere: 

Hanna Barth Hake, daglig leder 100% 

Tonje Kristoffersen, dialogmedarbeider 100%  

Marte Leberg (1.1.19- 1.6.19) Marit Fiske Fjalestad (fra 1.7.19) 40% kontormedarbeider 

I starten av 2019 startet Tonje Kristoffersen som dialogmedarbeider ved kontoret. Marte 
Leberg, kontormedarbeider, avsluttet sitt prestestudium og fikk stilling som kapellan i 
Trondheim. Rekruttering av ny kontormedarbeider ble gjort i mai/ juni og Marit Fiske 
Fjalestad startet som kontormedarbeider i august 2019. 
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7 Styrets arbeid 

I løpet av 2019 har det vært gjennomført fire styremøter med i alt 23 saker. Det ble 
avholdt årsmøte 30.april 2019.  

Pr 31.12.2019 består styret av: 

• Kari Veiteberg, Oslo biskop. Leder  
• Jorunn Elisabeth Berstad Weyde, Oslo bispedømmeråd 
• Ann Kristin van Zijp Nilsen, Areopagos 
• Liv Hegle, Areopagos, rykket opp til fast plass fra 1. vara 

Raag Rolfsen gikk ut av styret høsten 2019 da han sluttet i sin stilling som direktør i 
Areopagos.  

 

 

 

 

 


