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Innledning 
Året 2020 ble helt annerledes enn noen kunne tenke seg. Umiddelbart etter 

årsmøtet i mars forsto vi at pandemien ville treffe landet. Omfanget kunne ingen 

ane. Arbeidet i KDD er preget – og antakelig varig preget, av pandemien som så 

mange andre virksomheter. På tross av dette har vi nesten nådd budsjettets 

inntektsside på grunn av god respons fra tilskuddsgivere men også av betalte 

tjenester. 

Organisasjon, medlemmer og styre 
Kirkelig Dialogsenter Drammen er en forening. Foreningens medlemmer er 

Tunsberg bispedømmeråd, Areopagos, Drammen kirkelige fellesråd og Fjell 

menighetsråd. Medlemmene oppnevner sine representanter til styret. 

Sittende styre er Biskop Jan Otto Myrseth (leder) og Sevat Lappegard fra 

Tunsberg bispedømmeråd, Randi Øyehaug og John Trygve Meyer (Areopagos), 

Svein Askekjær (Drammen kirkelige fellesråd) og Eilin Ekeland (Fjell 

Menighetsråd) 

Det er gjennomført 3 styremøter i tillegg til årsmøtet og 30 saker er behandlet. 

Ansatte 
Ivar Flaten er daglig leder i KDD i 80%. De resterende 20% gjør han tjeneste 

som prest i Fjell kirke og i Drammen prosti. Arbeidsgiveransvaret ligger hos 

Tunsberg bispedømmeråd og 80% av lønnskostnadene faktureres KDD 

månedlig. 

I 2020 har Anne Merete Waal Jensen jobbet som konsulent på timebasis. Anne 

har jobbet med regnskap, prosjektsøknader og avvikling av Lönneboseminaret. 

Hun har bidratt til å gi arbeidet et viktig løft gjennom året. 

Arbeidsmiljø 
Arbeidsmiljøet i KDD oppleves som godt, både i forhold til staben i Fjell kirke, og 

innleid medarbeider. Det avholdes «stabsmøte» med medarbeider i KDD digitalt 

hver tirsdag.  

Økonomisk situasjon 
Regnskapet for 2020 viser inntekter på kr. 1.067.935,- og utgifter på kr. 

1.131.753 som gir et negativt driftsresultat på kr. 63.818,- Budsjettet 2020 

balanserte med 1.130.000,- 

Den norske kirke ved Kirkerådet yter et fast beløp til alle Kirkelige Dialogsentre i 

Norge. Beløpet var kr. 200.000,- i 2020 og ble i henhold til etablert rutine utbetalt 

gjennom Areopagos i mars. Eget tilskudd fra Areopagos på kr. 50.000,- utbetales 
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i september. Drammen kirkelige fellesråd og Fjell menighetsråd bistår med 

tjenester, lokaler og utstyr med til sammen 80.000,- Tunsberg bispedømmeråd 

har bidratt med kr. 200.000,- og vi regner med tilskuddet videreføres på minimum 

samme nivå i årene som kommer.  

Tilskudd fra Statens dialogmidler som nå administreres av Barne- og 

familiedepartementet lyses ut før sommeren og KDD har fått tildelinger de tre 

siste årene, i 2020 med kr. 200.000,- 

Midler til lokale dialogtiltak ved frivillige organisasjoner tildeles fra IMDi gjennom 

kommunene. KDD fikk bevilget 100.000,- til prosjektet Ypsilonsamtaler og 

Mangfoldpanel. Einar Juels legat økte årets tildeling til kr. 70.000,- Vi håper og 

tror begge disse tilskuddene vil fortsette. Drammen kommune ønsker å gå inn på 

en treårig avtale med IMDi-midler til Ypsilonsamtaler. 

KDD fakturerer DOTL og Drammen Sacred Music Festival for tjenester. Dette vil 

fortsette og antakelig øke noe i 2021. 

Selv om vi har en ordning for gaver, enkeltvis eller fast givertjeneste på plass, 

har det ikke vist seg å nå fram i særlig grad. Noen menigheter har bidratt med 

ofringer 

Spørsmål om kjøp av tjenester vil måtte vurderes i fortsettelsen for å øke 

kapasiteten i KDD for å nå de målene vi setter for virksomheten..  

Oppfølging av prostiene 
Koronasmitten har satt stopper for en effektiv innsats lokalt. Før landet stengte 

ned, fikk vi gode møter både i Larvik, Kongsberg og Hallingdal. Et digitalt møte 

ble gjennomført med domprostiet i Tønsberg. I oktober ble det åpnet for et møte i 

Sandefjord prosti der ansette i fra alle profesjonsgrupper var sammen.  

En større innsats i prostier og sogn er en viktig oppgave så snart situasjonen 

tillater det.  

Seminar «Drivkraft, mot og håp i en krisetid» 16.9 
Over 100 deltakere møtte til årets Lönneboseminar i Strømsø kirke. Mange 

deltok også via nettet. Hele seminaret ble sendt direkte og opptak av alle 

foredrag og andre innspill ligger tilgjengelig på KDDs Youtube-kanal.  

Det var mye spenning rundt arrangementet på grunn av smittefare. To av 

foredragsholderne, Peter Halldorf og Iben Krogsdal deltok på link og programmet 

gikk ellers som planlagt. Tilbakemeldingene har vært gode både på faglig innhold 

og praktisk gjennomføring. Skjev kjønnsbalanse ble påtalt og er notert som et 

viktig forbedringspunkt til seminaret 2021.  

Seminaret ble en suksess med solid teknisk bistand fra Runar Reknes, et aktivt 

vertskap ved sokneprest Karoline Faber og godt samarbeid med Drammen 

Sacred Music Festival med frivillige krefter. Anne Merete Waal Jensen bar det 

meste av dagens administrative og praktiske byrde.  
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Drammen Sacred Music Festival 
Som en av de få festivalene i 2020, klarte Drammen Sacred å gjennomføre en 

tilnærmet komplett festival. En dansk og en finsk gruppe måtte avlyses sammen 

med den store hovedattraksjonen fra Senegal, Yossou N´Dour med 20 manns 

orkester.  

Særlig var hjemmekonsertene (Open Livingroom) en stor suksess der publikum 

kom svært tett på artistene i private hjem. Med gjeldende restriksjoner på maks 

20 personer ble disse konsertene svært eksklusive. Se egen rapport her.. 

Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) 
DOTL har jobbet godt og fått gjennomslag for søknader både hos kommunen 

(IMDi-midler) og STL. Prosjektene URO (Ungdom, Religion og Oppvekst), arbeid 

med lokaler for trossamfunn og ikke minst kontakt- og informasjonsarbeid i 

forbindelse med koronasmitten har preget året. 

KDD bidrar med konsulenttjenester for DOTL på ulike prosjekter der 

hovedintensjonen er å skape møteplasser og kontakt mellom de ulike 

menigheter og foreninger som er representert. Det jobbes systematisk for å få en 

enda større deltakelse i forumet. 

I oktober 2020 ble Ivar Flaten vist hyggelig oppmerksomhet ved at DOTL ga ham 

en symbolsk takkegave i form av en «dialogbenk». Benken er nå plassert ved 

Hellashytta, et utfartssted i Strømsåsen, og vil «åpnes» ved en markering til 

våren der skiltet som markerer «dialogbenken» blir satt opp.  

Informasjon om aktiviteten finnes på www.dotl.no  

Gjestebud på Union  
Gjestebudet måtte dessverre avlyses dette året på grunn av smittefaren. 

Drammen kirkeforum 
Programmet i 2020 ble begrenset til to arrangementer igjen på grunn av korona. I 

januar ble det tradisjonelle møtet i Klimafestivalen §112 gjennomført og i 

september med konsert og samtale med artisten Ellen Sofie Hovland på 

bibliotekets hovedscene. 

Drammen kirkeforum er medlem av Norske kirkeakademier som årlig deler ut en 

nasjonal brobyggerpris. Den 28. juli ble årets pris delt ut ved starten av 

Olavsfestdagene og daglig leder ved Kirkelig Dialogsenter Drammen, Ivar Flaten 

mottok prisen. En stor ære og glede som stimulerer til videre arbeid med dialog. 

I forlengelsen av prisen har det vært flere samtaler mellom Kristin Raaum 

Gunleiksrud og Ivar Flaten med mål om å styrke den dialogiske siden ved 

Norske kirkeakademiers arbeid. Samarbeidet mellom KDD og NKA vil bli synlig 

blant annet i samarbeid om et seminar i Drammen september 2021. 

https://www.drammensacred.no/wp-content/uploads/2020/12/DRAMMEN-SACRED-MUSIC-FESTIVAL-RAPPORT-2020.pdf
http://www.dotl.no/
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Ypsilonsamtaler – en podkast 
En vesentlig del av utviklingen i 2020 har gått gjennom prosjektet 

Ypsilonsamtaler, en podkast fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ukentlig ble en 

ny times samtale publisert og episode 43 var den siste før jul. Alle 

samtalepartnere er presentert i en kort videofilm og en tekst på nettstedet 

www.ypsilonsamtaler.no som peker direkte til den delen av KDDs hjemmesider. 

Det er i skrivende stund lastet ned 7.500 episoder og statistikken viser at folk i 

over 40 land lytter. Kommunen støtter prosjektet gjennom IMDi-midler. 

 Kommunens hovedbibliotek har inngått 

samarbeid gjennom 2021 om en direktesendt 

episode i måneden (Ypsilon direkte) fra 

bibliotekets hovedscene. Det er planlagt sju 

episoder fra hovedbiblioteket på Papirbredden 

(ved Ypsilon) og en fra bibliotekene på Fjell, 

Nedre Eiker og Svelvik. Den første episoden 

ble sendt 28.1 om møteplassene våre og den 

andre 11. februar om de nye nærutvalgene som 

er etablert på hver av knutepunktene for 

Drammen kommunes 10 nye kommunedeler. 

Ypsilon direkte går hver andre torsdag i måneden og ordinære episoder slippes 

de andre torsdagene. Til sammen 41 episoder er planlagt. 

I tillegg til Drammensbiblioteket er Drammen og omegn tros- og livssynsforum, 

Drammen minoritetsråd og Kulturskolen i Drammen samarbeidspartnere. 

Ny logo er utformet av bildekunstneren Svanhild Rohdin og kjenningsmusikken 

av Ole Jørn Myklebust, begge kolleger i kulturarbeid gjennom mange år. 

Ypsilon direkte strømmes også direkte på nettet i en flerkamera-produksjon der 

en ny kontakt, Ahmet Dogan er produsent. Han er asylsøker som foreløpig er i 

kommunens introduksjonsprogram. 

Regnskap 
DKF har endelig fått på plass en regnskapsløsning for KDD slik at regnskapet i 

2020 ble ført på plattformen Xledger. Det er Lin Kroglund hos kirkevergen som 

står for føringen sammen med Anne hos oss og det er etablert et veldig godt 

samarbeid om det praktiske arbeidet. Hans Jørgen Paulsen er ansvarlig for 

oppfølging av løsningen og som revisor.   

Nettsider, nyhetsbrev og synlighet 
Vi forsøker å holde nettsidene oppdatert med relevant innhold. Sidene er 

organisert felles for alle sentrene med adresse www.kirkeligdialogsenter.no Vi har 

etablert to domener i tillegg, nemlig www.kddrammen.no som peker til vår 

http://www.ypsilonsamtaler.no/
https://kirkeligdialogsenter.no/drammen/aktiviteter/podkast/artikkel/article/1579674
https://kirkeligdialogsenter.no/drammen/aktiviteter/podkast/artikkel/article/1581894
http://www.kirkeligdialogsenter.no/
http://www.kddrammen.no/
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startside for Drammen og www.ypsilonsamtaler.no som går rett til hovedsiden for 

podkasten som er den største enkeltsatsingen vår med allmenn interesse. 

Det ble laget en presentasjonsbrosjyre som er distribuert gjennom prostiene og 

kirkevergene. Koronasmitten har lagt store begrensninger på utadrettet 

virksomhet med reising, møter og konferanser. Det betyr at vi har nok til visittkort 

og til utdeling også i minst et år til. Brosjyren er utformet slik at den kan vare en 

stund. 

Nyhetsbrev er sendt ut til målgruppene våre med jevne mellomrom. Det er 

usikkert hvor mye de blir lest. Statistikken viser at mindre enn halvparten av dem 

blir åpnet. Det kan ha med spam-filtre å gjøre og Kirkepartner (som drifter 

kirken.no) har gjort noen grep for å løse problemet. 

Det er likevel direkte møter og nærvær som betyr mest. Vi konkurrerer med 

mange instanser som vil ha oppmerksomhet. Aktivt arbeid med kontakter rundt i 

bispedømmet er nødvendig for å nå fram. 

 

Styret i Kirkelig Dialogsenter Drammen 

Drammen, 15. mars 2021 

 

 

Jan Otto Myrseth  Sevat Lappegard  Randi Øyehaug 

Styreleder   Styremedlem   Styremedlem 

 

 

John Trygve Meyer  Ivar Nygaard   Eilin Ekeland 

Styremedlem   Varamedlem   Styremedlem 

 

 

Ivar Flaten 

Daglig leder 

http://www.ypsilonsamtaler.no/

