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Rapport fra Oslo i et dialogperspektiv 

2021 var året vi markerte 10 år siden angrepet på regjeringskvartalet og Utøya, 20 år 

siden drapet på Benjamin Hermansen og angrepet i USA 11. september. Markeringer 

med formaning om ikke å glemme, men også spørsmål om hva vi har lært, hvilke oppgjør 

som er tatt og ikke minst har det bidratt til endring i samfunnet vårt?  

 

Vi legger også bak oss nesten to år med pandemi der muligheten til å møtes har vært 

begrenset og samhandling har foregått digitalt. Barn og unge har miste viktige år med 

sosialisering og skjermen har vært stedet for kommunikasjon. Mange forteller om 

ensomhet og savnet etter felleskap. 

Tros- og livssynssamfunn har måtte finne andre måter å være fellesskap på og har brukt 

mye krefter på å forholde seg til smittvernsregler. Hva dette har gjort med oss og måten 

vi snakker sammen på?  

 

Vi ser stadig mer bekymringsfulle tendenser til polarisering, en økende mistillit til medier 

og offentlige myndigheter og en økning i troen på konspirasjonsteorier. Leser man 

kommentarfelt er terskelen for tillit og omtal av hverandre lav. Samtalene i 

kommentarfeltene fører ofte til et «oss og dem». Det blir en samtale om hva det er å være 

rasist fremfor hva rasisme innebærer, en samtale om min rett fremfor våre felles 

rettigheter, og en samtale om rett tolking av tro fremfor felles undring i ulik tolkning. 

Hvor er rommet der vi faktisk tør å ytre oss uten å bli «satt på plass» - der vi har tid og 

rom til å teste meninger, utforske og forstå hverandre? Hvor er stedet for å lytte også til 

de vi ikke er enig med?  

 

Det er dette rommet vi som Kirkelig dialogsenter ønsker å skape. Gjennom utvikling av 

ressursmateriell, kurs, fagdager og samtalegrupper jobber vi faglig med å øke 

kompetansen for ansatte og frivillige i dialogisk metode, religionsteologi og 

religionsmøter. I samarbeid med dialogpartnere og fagpersoner jobber vi med temaer som 

omhandler samfunn og demokrati. De senere årene har temaer som ytringsfrihet, 

ytringsansvar, fordommer og rasisme fått økt fokus.  

 

Ved å være en kirke som ikke er «seg selv nok», men som åpner opp og er en aktiv del av 

storsamfunnet, utfordrer vi vår egne og andres grenser. I arbeid med dialog er det disse 

grensene vi utforsker sammen. I dette arbeidet ser vi at de interne samtalene om 

mangfold i de kristne felleskapene kan være noen av de mest utfordrende å ta del i, da det 

berører selve kjernen i det som er det enkelte menneskets tro og verdier.  
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Kirkelig dialogsenter Oslos dialogdefinisjon ble laget av Anne Hege Grung i 2005 og er 

med oss i alt vårt arbeid.  Dialog er et møte ansikt til ansikt mellom likeverdige parter 

uten skjulte hensikter. Jeg går inn i dialog, ikke for å forandre den andre, men for å ta 

del i den gjensidige forandring som kan skje gjennom et møte. 

 

I den polarisert samtalen er dialogens intensjon om å være likeverdig, uten skjulte 

hensikter og å våge en gjensidig forandring noe vi vil løfte frem. Det utfordrer oss, 

berører oss og er på ingen måte enkelt, men vi tenker det er livsnødvendig.  

 

For hva skal til for at vi mennesker kan leve godt sammen? Hvor starter og slutter min 

frihet i møte med andre og hvordan kan vi bidra til et uenighetsfellesskap? Det starter 

med kjennskap og gjennom aktivt lytte til hverandre, og det trenger vi møteplasser til.  

Vi gleder oss derfor over at vi i 2021 endelig fikk et lokalt samarbeidsråd for tros- og 

livssynssamfunn i Oslo (Oslo STL). 36 tros- og livssynssamfunn var med på 

stiftelsesmøtet i Oslo rådhus 21. oktober. Vi ser fram til samarbeidet! 

 

 

Fra 10 årsmarkeringen for 22.juli ved Rådhuset 
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Årsrapport 2021 

 

2021 har, som for alle andre, vært preget av stadige endringer av koronaregler og 

uforutsigbarhet knyttet til dette. Med de erfaringene som ble gjort i 2020 har vi fokusert 

på å kunne gjennomføre kurs og konferanser selv med strenge koronarestriksjoner. Flere 

av våre fagsamlinger, konferanser og kurs er derfor gjennomført helt eller delvis digitalt i 

2021. Høsten gav heldigvis rom for mange gode fysiske møter som dialogmiddag med 

Muslimsk dialognettverk, avslutning av islamkurset, seminar på Hundorp og alle 

samlingene med Dialogpilotene.  

 

Vi fikk avsluttet kurset «Alt du lurer på om islam, men ikke har kunnet spørre om» og  

startet opp digitalt dialogisk menighetskurs. Det er implementert nytt e-post- og 

lagringssystem for alle dialogsentrene og det jobbes med å få på plass gode rutiner rundt 

GDPR.  

 

Vi ser tilbake på et år med mye aktivitet, til tross for restriksjoner og endring i 

bemanning p.g.a studier for ansatte. Vi opplever at den kunnskapen vi fikk i fjor da vi var 

tvunget til å finne nye former for møter har gitt oss et godt grunnlag for å kjøre kurs, 

undervisning og fagsamlinger digitalt. Vi får gode tilbakemeldinger på hvordan 

samlingene legges opp og oppleves involverende. Men i år som i fjor mener vi at det 

digitale ikke fullt ut erstatter de fysiske menneskemøtene som vi er avhengig av for å 

skape en god dialog.  

 

Vi vil i år spesielt løfte frem at vi på oppdrag fra Kirkerådet denne høsten har 

videreutviklet «Sier-Vi», vårt ressursmateriell om antisemittisme, muslimfiendtlighet og 

rasisme mot rom til en skoleversjon som ligger på Subjectaid for nedlasting og bestilling 

til alle landets skoler. På slutten av 2021 fikk vi også midler til å arbeide med nye 

nettsider og synliggjøring av «Sier-Vi», knyttet til Den norske kirkes arbeid med 

antisemittisme. Dette arbeidet ble startet i slutten av 2021 og planen er å få til en ny 

nettside som inneholder skole og menighetsversjon av materialet i 2022. Vi ser frem til å 

jobbe med dette. 

 

Vi er svært stolt av å være å være en del av Dialogpilotene både gjennom undervisning 

og som representant i styret. Det er ekstra gledelig at det i 2021 var rekordøkning av 

søker til dialogpilotstudiet med hele 51 søkere på 20 plasser.  

 

Vi gleder oss over at det i 2021 endelig ble etablert et Oslo STL og vi ser frem til å finne 

gode samarbeidsformer og mulige felles prosjekter med dem.  
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1 KURS OG UTADRETTET VIRKSOMHET 

1.1 Fagsamlinger, kurs og ressursmateriell  

 

Mål: Bidra til økt dialogisk kompetanse blant ansatte og frivillige i Oslo 

bispedømme og Østlandsområdet 

Måloppnåelse: Vi har i 2021 hatt ulike møter og seminarer og har nådd 

mange med kompetansehevende tiltak. Flere er gjennomført på digitale 

plattformer. Vi har i 2021 avsluttet en del prosjekter og søkt midler for nye 

prosjekter.  

 

Vi har i 2021 arbeidet med mange ulike kurs, ressurser og fagsamlinger. Vi har opplevd 

etterspørsel etter vår kompetanse og ikke minst forsøkt å gjøre vår kompetanse aktuell for 

våre brukere. Vi har i 2021 opplevd få flere henvendelser fra flere ulike aktører som har 

ønsket vårt bidrag inn både på fagsamlinger og i utvikling av materiell. 

 

 I 2021 har vi avsluttet et par prosjekter som vi har jobbet med over lang tid og startet 

med flere nye. De som er avsluttet er kurset «Alt du lurer på om islam, men ikke har 

kunnet spørre om.», skoleversjon av «Sier-Vi» til Subjectaid og seminarene «Kirkens 

stemme i møte med fordommer» og «Folk og tro gjennom 1000 år». Vi håper at vi kan 

møtes mer fysisk i 2022. Samtidig ser vi at vi gjennom digitale løsninger kan nå enda 

bredere ut og tilby vår kompetanse til flere.  

 

Vi fikk i 2021 tilsagn på midler fra departementet til videreføring av prosjektet 

«Lederkurs religionsdialog for ungdom» og avslag fra Oslo kommune for å lage et 

ressursmateriell basert på det som ble utviklet i kurset «Alt du lurer på om islam, men 

ikke har kunnet spørre om». Målet med dette ressursmateriellet var at det kunne brukes 

av ansatte og frivillige i Den norske kirke, men også av andre som ønsker mer kunnskap 

om islam i Norge. Tanken var at det kunne være en ressurs til lokal tros- og 

livssynsdialog og bidra til å motvirke muslimfiendtlighet og fremmedfrykt i menigheters 

lokale kontekster. Vi vil se på mulighet for andre steder å søke midler til dette.  

 

Videre i punkt 1. Kurs og utadrettet virksomhet blir våre avsluttede prosjekter beskrevet 

og vurdert.  

 

1 KURS OG UTADRETTET VIRKSOMHET 

1.2 Fagsamlinger  
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Mål: Gjennomføre en fagsamling i året for ansatte og frivillige i Den norske 

kirke med et dagsaktuelt tema og bidra inn i eksterne fagsamlinger. 

Måloppnåelse: Det er gjennomført en fagsamling for frivillige og ansatte og vi 

har bidratt til flere fagsamlinger i regi av andre eller i samarbeid med andre.   

 

«Kirkens stemme i møte med fordommer»  
 
I 2019 arrangerte vi en fagsamling i samarbeid med Oslo biskop. Dette ga mersmak og 

etter positive tilbakemeldinger bestemte vi oss for å arrangere årlige fagsamlinger. 

Arbeidet med fagsamlingen 2020 kom i gang på høsten 2020 i samarbeid med Torshov 

og Lilleborg menighet og Oslo bispedømme ved diakonirådgiver. Tema for samlingen 

var «Kirkens stemme i møte med fordommer», og fokus var fordommer og rasisme i 

kirken. Etter en vurdering av arbeidsmengde og koronasituasjonen valgte vi å utsette 

fagsamlingen til 2021.  

 

Da det ble klart at vi fikk en ny vår med restriksjoner valgte vi å arrangere denne 

fagdagen heldigitalt 22.april. Vi fikk lov til å bruke Den norske kirkes kursplattform slik 

at rammene for det som da ble et webinar skulle bli så gode som mulig. 

  

Vi valgte å spille inn tre samtaler med ansatte og frivillige om deres opplevelser med 

fordommer og rasisme der vi stilte dem spørsmål som: Hvordan preger den lokale 

konteksten menighetens arbeid? Hvilke fordommer møter vi i kirkelig arbeid? Hva er 

fordommer? Når blir en fordom rasisme og hvordan responderer vi på slike utsagn? 

Etter disse samtalene var det en innledning med Cora Alexa Døving, forsker ved HL-

senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter), som snakket om 

tematikken med utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva er egentlig rasisme? Hvor går 

grensen på hva som «akseptabelt» eller «uakseptabelt»? Hvordan møter vi fordommer og 

rasisme og hvordan responderer vi på slike utsagn?  Etter dette var det innspill og samtale 

med deltakere.  

 

Det var i alt 57 personer som deltok på seminaret og 54 var med helt til siste slutt. Vi 

anser dette som en måling på at de som deltok opplevde at det var relevant. 

Webinaret var tegnspråktolket og filmene tekstet. Vi har fått klippet ned de tre samtalene 

til selvstendige filmer slik at de kan brukes videre som ressurser til andre kurs og 

samlinger.  

 

Noen tilbakemeldinger fra de som deltok:  

• Veldig spennende å se på og utrolig flott med så ærlige og direkte meldinger fra 

de som er med i samtalen! 

• Dette er utrolig inspirerende og for noen flotte folk dere har fått med! 
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Webinaret ligger ute på Den norske kirkes plattform og er lagt ut på våre nettsider  

Webinar: Kirkens stemme i møte med fordommer - Ressursbanken, Den norske kirke   

Webinaret har hatt 21 visninger, etter direktesending. Disse visningene har 

gjennomsnittlig seertid på 50% av filmen. 
 

 
Promoplakat for webinaret med alle deltakerne     Fra filmning i bakgården på Olav Ryes plass  

 

 
«Folk og tro gjennom 1000 år» 
 
Etter forespørsel fra Hamar bispedømme planla og gjennomførte vi sammen med Hamar 

bispedømme, de kirkelige dialogsentrene i Trondheim og Drammen, samt Dialogforum 

Østfold, et seminar på Hundorp 4.november 2021. Bakgrunnen for seminaret var 

markering av 1000 års-jubileet for møtet mellom hellige Olav og Dale- Gudbrand, 

beskrevet i Snorres saga (år 1021). Dette er en del av en større markering frem mot 2030 

og markering av jubileet for slaget for Stiklestad (1030) - Norge 1000 år. Tema for 

seminaret var «Folk og tro gjennom 1000 år». Programmet tok for seg et blikk på folk og 

tro gjennom tiden, forståelse av minoritet og majoritet, og ulike erfaringer knyttet til 

uenighetsfelleskap og religionsdialog. Vi fikk gode tilbakemeldinger etter seminaret og 

vil særlig trekke frem  

- David Thurfjell professor i religionsvitenskap ved Södertörns högskola innelding 

om «Kristent, sekulært, gudløst…? Hvorfor er svensker (og nordmenn) så 

ubekvemme med religion? Hva skjedde?”  

- Panelsamtalen: Uenighetsfellesskapet. Hvem snakker for hvem? Vi og «de 

andre», med representanter fra ulike tros- og livssyn 

- samtale med tre Dialogpiloter med tema: Ung offentlig stemme, erfaring fra 

minoritetsperspektiv.  

 

https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2021/webinar-kirkens-stemme-i-mote-med-fordommer/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Södertörns_högskola
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Kirkelig Dialogsenter Oslo fungerte som sekretær for arbeidsgruppen og bisto med 

koordinering av seminaret. Arbeidsgruppen startet sitt arbeid i september 2020 og har 

hatt mange møter frem til gjennomføring 4.november 2021. Seminaret ble avholdt fysisk 

med rundt 50 personer til stede, både innledere og publikum. Selve programmet var en 

blanding mellom digital og fysisk tilstedeværelse av innlederne.   

Programmet og opptak av seminaret ligger på våre nettsider Folk og tro gjennom 1000 år 

- følg sendingen her! (kirkeligdialogsenter.no) Seminaret har et visningstall på 332 

ganger. I evaluering var vi enige om at det hadde vært et svært godt seminar som det var 

lagt mye arbeidstid inn i. Hamar bispedømme har forespurt om dialogsentrene kunne 

være interessert i et nytt samarbeid. Det er ønskelig å få klippet seminaret ned til en 

versjon som kan brukes i andre sammenhenger.  

 

  
 

Arbeidsgruppen for seminaret: Dag Aakre,    Panelsamtalen: Uenighetsfellesskapet. Hvem    

Lars Erlend Kielland, Tonje Kristoffersen,     snakker for hvem?  Ledet av Dag Aakre  

Rosemarie Rustad Stakston og Ivar Flaten.  

 

Webinar: Religionsteologi og menighetspraksis (Ressursbanken)  

 

11.mars deltok Hanna Barth Hake på på webinaret: Relgionsteologi og menighetspraksis, 

i regi av Kirkerådet. Webinaret tok for seg det praktiske menighetslivet der 

menneskemøter gjør at det dukker opp religionsteologiske spørsmål som ikke alltid lar 

seg besvare i veiledninger, gudstjenesteboken eller dogmatiske lærebøker. Vi fikk her 

presentert og løftet frem vårt erfaringsbaserte samtaleopplegg Når mennesker møter 

kirken. På webinaret deltok Steinar Ims, Jan-Olav Henriksen, professor i systematisk 

teologi ved MF, Iselin Jørgensen, kapellan i Domkirken menighet i Kristiansand og Stig 

Lægdene, domprost i Tromsø. Webinaret har hatt 45 visninger. Disse visningene har 

gjennomsnittlig seertid på 53% av filmen. 

 

Helt ærlig om ekstremisme i Haslum menighet 12.oktober 

https://kirkeligdialogsenter.no/oslo/nyheter/artikkel-oslo/article/1607433
https://kirkeligdialogsenter.no/oslo/nyheter/artikkel-oslo/article/1607433
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Sammen med Claudia Lenz, professor og forsker ved MF og HL senteret og en 

representant fra Al Noor moskeen deltok vi i en spennende samtale om ekstremisme. Helt 

ærlig er et konsept der ungdom får en liten innlending fra gjester og kan stille anonyme 

spørsmål på lapper til dem etterpå. Det var ca 50 ungdommer til stede fra Haslum og 

Lommedalen menigheter.  

 

Samlingen 31. Oktober Hvilken rolle spiller religion i vår identitet i et flerkulturelt 

samfunn i Norge  

Sammen med imam Ibrahim Saidy fra Daru Salaam Islamic Center, imam Mahmoud 

Jalloul fra Tauheed moske og Rachel Mizrachi fra Det mosaiske trossamfund deltok 

Hanna Barth Hake i en spennende panelsamtale om religiøs identitet i et flerkulturelt 

samfunn, arrangert av Karaama Voice. Panelsamtalen ble fulgt opp med innlegg fra 

Espen Andreas Hasle, gruppeleder for Oslo Krf, og varaordfører Abdullah Alsabeegh. 

Samtalen dreide seg bl.a. om karikaturer, ytringsfrihet og respekt, om hijab og 

håndhilsing, om hvordan religionene misbrukes til å skape splid og hvordan vi som 

trossamfunn og religiøse ledere kan møte dette.  

 

En by - ulik tro 

1. juni deltok Hanna Barth Hake i en samtale med Espen Andreas Hasle med overskriften 

«En by - ulik tro». Samtalen dreide seg bl.a. om det å tro i en mangfoldig by, om 

ytringsfrihet og ytringsansvar og om hvordan dialog mellom tros- og livssynssamfunn 
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kan bidra til å skape et godt samfunn for alle. Samtalen ble direktestreamet på Facebook 

og kan ses i opptak her: https://www.youtube.com/watch?v=csfb7n-D9cI (samtalen 

starter ved 12:17) 

KURS OG UTADRETTET VIRKSOMHET 

1.3 Ressursmateriell  

Mål: Utvikle ressursmateriell som kan bidra til økt dialog kompetansen i 

kirke og samfunn. 

Måloppnåelse: Vi har utviklet et ferdig ressursmateriell for skolen og fått 

trykket opp det erfaringsbaserte samtaleopplegget fra 2020.  

 

Skoleversjon av «Sier-Vi»  

 

På oppdrag fra Kirkerådet brukte vi høsten 2021 på å videreutvikle «sier vi», et 

ressursmateriell om antisemittisme, muslimfiendtlighet og rasisme mot rom. Materiellet 

ble først utviklet til bruk i menigheter i Den norske kirke og i høst har vi jobbet med en 

versjon til bruk i skolen. Kirkerådet har betalt for utviklingsarbeidet og for trykking av 

heftene, som distribueres via Subjectaid. Alle landets skoler kan enkelt benytte seg av 

gratis bestilling av trykket hefte via nettsidene www.subjectaid.no (for direkte lenke: 

https://www.subjectaid.no/produkter_1_1/samfunnsfag/%C2%ABhomo-hore-jode-

terrorist-svarting%C2%BB-sier-vi-for-laerere)  

Materiellet har som mål å bidra til at elever i ungdoms- og videregående skole, gjennom 

øvelser og samtaler, kan øves opp til å gjenkjenne destruktive strukturer og mekanismer 

og bli bevisste på egen identitet og holdninger. Heftet gir lærere tilgang til ressurser som 

kan brukes med dette som siktemål. Målet med øvelsene i ressursmateriellet er også å 

bidra til en mer nyansert samtale – en samtale med innestemme. 

Vi har fått trykket opp ressursheftet har fått tittelen Når mennesker møter kirken. Et 

erfaringsbasert samtaleopplegg om religionsmøte og dialog. Som nevnt i fjorårets 

rapport ønsket vi å ha en fagsamling med fokus på hvordan man kan bruke dette hefte 

lokalt, det er gjort gjennom webinaret Religionsteologi og menighetspraksis. 

 

 

1 KURS OG UTADRETTET VIRKSOMHET 

1.4 Kurs  

Mål: Bidra til økt dialogisk kompetanse blant ansatte og frivillige i Oslo 

bispedømme og Østlandsområdet 

https://www.youtube.com/watch?v=csfb7n-D9cI
http://www.subjectaid.no/
https://www.subjectaid.no/produkter_1_1/samfunnsfag/
https://www.subjectaid.no/produkter_1_1/samfunnsfag/
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Måloppnåelse: Vi har utviklet, gjennomført og avsluttet flere kurs  

 

«Alt du lurer på om islam, men ikke har kunnet spørre om.»  

 

I 2020 fikk vi midler av Oslo kommune til å gjennomføre kurset Alt du lurer på om 

islam, men ikke har kunnet spørre om. Vi brukte høsten 2020 på å rekruttere deltakere, og 

gjennomførte seks kurssamlinger i perioden februar- august 2021. Før første samling fikk 

alle deltakere anledning til å skrive ned spørsmål om hva de ønsket å få svar på i løpet av 

kurset. I samarbeid med imam Faruk Terzic fra Det Islamske Fellesskapet Bosnia og 

Herzegovina utviklet vi en kursplan basert på deltakernes spørsmål. Gjennom seks 

samlinger berørte kurset temaene Gud og Koranen, kultur og religion, kvinner og islam, 

religion og politikk, og islam og økologi. 
 

 
Besøk i det Albanske islamske kultursenter.    Imam Faruk Terzic og Hanna B. Hake 

 

Planen var at kurset skulle gjennomføres fysisk, men på grunn av smittevernhensyn ble 

store deler av kurset digitalt. De to siste samlingene ble gjennomført fysisk. Den siste 

samlingen møttes vi ved Albansk Islamsk Kultursenter på Grønland, hvor vi fikk 

omvisning av bygget og møtte ansatte ved senteret. Vi hadde 15 påmeldte deltakere, men 

noen falt av underveis. I rekrutteringsprosessen opplevde at vi nådde ut til nye grupper 

utover de som hadde deltatt på kurs hos oss tidligere. Gjennom kurset hadde vi 

spennende samtaler og refleksjoner som har gitt økt kunnskap om islam.  

En tilbakemelding fra en av kursdeltakerne er: Jeg tar med meg ny kunnskap om 

variasjonen og mangfoldet i Islam. Det har vært interessant å se at etikken i islam ofte 

sammenfaller med den kristne. Vi tenker at dette kurset kan kjøres flere ganger da vi 
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opplever at dette vil være relevant for mange ansatte og frivillige i deres lokale 

menighetsarbeidet. 

 

Tro på stedet 

I 2021 ble kurset Tro på stedet gjennomført på Haugerud/Trosterud. Kurset ble arrangert 

av Teologisk fakultet (TF) i samarbeid med Groruddalen prosti og Oslo bispedømmeråd. 

Kurset var åpent både for studenter ved TF og for lokale deltakere, og dreide seg bl.a. om 

hva som skal til for å skape gode lokalsamfunn. Gruppa bestod av 15-18 lokale beboere 

og 9 regulære studenter. Daglig leder Hanna Barth Hake deltok i referansegruppa for 

prosjektet sammen med representanter fra TF, Den norske kirke og sentrale personer fra 

lokalmiljøet. Hanna var også med på gjennomføringen av de to første kurssamlingene av 

totalt fire samlinger. Vi setter pris på at KDOs kompetanse på bl.a. gruppesamtaler og 

dialogmetodikk kan brukes i sammenheng med slike prosjekter som dette viktige kurset. 

 

Nettstudiet trosopplæring «Levende tro, kristen tro i praksis» VID og MF.   

Studentprest ved VID Elise Ottesen Søvik fikk i oppdrag å spille inn nye læringsressurser 

til nettstudiet «Levende tro, kristen tro i praksis» for menighetspedagoger og andre 

ansatte innenfor trosopplæring. Samtalene handlet om kirkens plass i samfunnet, om 

kirken er politisk, dialog og det livssynsåpne samfunn. Mer om studiet finner man her 

Nettstudium i trosopplæring (mf.no)  

 

 

Tonje Kristoffersen og Elise Ottesen Søvik under innspill av nettstudiet  

KURS OG UTADRETTET VIRKSOMHET  

https://tro.mf.no/
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1.5 Andre prosjekter som er arbeidet med og videreføres til 2022 

 

Følgende prosjekter ble arbeidet med og videreføres til 2022  

 

Project “LYCEUM – Free Society Lab” Laboratorium for dialog og forståelse i 

Bratislava 

 

I 2019 ble vi kontaktet av den evangelisk-lutherske kirken i Bratislava om å være partner 

inn i deres søknad på EØS-midler. Samarbeidsavtalen ble undertegnet i 2019 og støtte til 

prosjektet ble bekreftet i starten av 2020. Prosjektet handler om å pusse opp et gammelt 

bygg knyttet til Evangelical Church of the Augsburg Confession in Slovakia (ECAV), en 

av minoritetskirkene i Slovakia, og opprette et kultur- og samfunnssenter med fokus på 

dialog i dette bygget. Vi skal bidra med faglig kompetanse og arrangere kurs/ 

seminar/workshops for oppstart av dialogisk aktivitet i det nye huset. Det legges opp til at 

vi skal besøke hverandre og ha felles arrangementer i prosjektperioden. Det første 

besøket var satt til våren 2021, men lot seg ikke gjennomføre pga koronarestriksjoner. 

Isteden ble det arrangert en heldags digital konferansen 12.april 2021, med alle 

samarbeidspartnere, politikere og ambassadører fra begge landene. Her bidro vi med 

innspill til arbeidet og våre erfaringer knyttet til dialog. I Norge er det Riksantikvaren 

som følger opp dette prosjektet. Vi håper det blir mulig med et besøk for å jobbe videre 

med våre samarbeidspartnere på innhold i Lyceum.  

 

4 digitale konfirmanttimer -SierVi  

 

Fra Kirkerådet har vi fått midler til å lage 4 digitale konfirmanttimer basert på Sier vi. 

Tildelingen var noe lavere enn det vi søkte om og det har tatt lang tid å få på plass en god 

digital plattform for kurset. Denne kom endelig på plass i slutten av 2021 og vi jobber nå 

videre med å legge inn innhold, lage filmer og teste dette opp mot brukere i 2022. 

Temaene for konfirmanttimene er: Fordommer og rasisme, Vi og de andre- hvordan 

brukes kristendommen, Hvordan snakker vi til og med hverandre, Tro, Gudsbilde og 

identitet. Kursmodulen vil inneholde ressurser for konfirmantansvarlig til forberedelse og 

bruk i undervisning og moduler for gjennomføring både digitalt og fysisk.  

 

Lederkurs- religionsdialog for ungdom  

 

I slutten av 2020 fikk vi midler fra barn- og familiedepartementet til å utvikle og 

gjennomføre et lederkurs for ungdom med fokus på religionsdialog i samarbeid med 

Muslimsk dialognettverk. Arbeidsgruppen ble nedsatt i desember 2020 og startet arbeidet 

med innhold til kurset våren 2021.  I arbeidsgruppen sitter to fra Muslimsk 

Dialognettverk, to fra lokalmenigheter i Den norske kirke (Grønland/ gatediakon for 
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ungdom Domkirken og Hauketo-Prinsdal/ prost i Søndre Follo prosti) og Kirkelig 

Dialogsenter Oslo, som også fungerer som sekretær og administrator.  

 

Målet for kurset er å bidra til at moskéer og kirker som er opptatt av dialog, får unge 

medarbeidere som er skolerte og engasjerte i dialogarbeid. Vi ønsker å få til en relasjon 

mellom ungdommene som varer og som kan skape en ny grobunn for dialog og felles 

engasjement i fremtiden. Vi vil gjøre det mulig for deltakerne å arrangere dialogaktivitet 

lokalt, som for eksempel temakvelder. Kurset fikk navnet Lederkurs- religionsdialog for 

ungdom og skal gå over tre kvelder og to helger. 

 

Temaene på de ulike samlingene er: 

• Hva er dialog? i samarbeid med Dialogpilotene 

• Tro møter tro?- Hva vil det si å være religiøs ungdom i dag. 

• Fake news? 

• Fordommer, ytringsfrihet og religionskritikk 

• Våg å bruke stemmen din! - møt inspirerende stemmer 

• Dialog i praksis 

I arbeid med innholdet har vi hatt innspillsmøte med Ungdomsrådet i Oslo bispedømme 

og unge representanter i Muslimsdialognettverk og møte med Dialogpilotens koordinater 

for å planlegge samlingene.  

 
Fra promoteringsmateriellet til SoMe  

 

Oppstart av kurset var satt til høst 2021, med forutsetning om at det var mulig å møtes 

fysisk. Vi var derfor veldig glade da høsten gjorde det mulig for oppstart av fysisk kurs 

og jobbet med promotering med sikte på oppstart i oktober. Det viste seg lett å rekruttere 

fra moskeene, men vanskeligere å få deltakere fra Den norske kirke. Mange ansatte gav 

gode tilbakemeldinger på innholdet på kurset, men meldte at tidspunktet var utfordrerne 

da man var gang med å bygge det lokale arbeidet opp igjen etter lang nedstegning. Vi 
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besluttet derfor å usette oppstart til våren 2022 og må jobbe målrettet med ny rekrutering 

i 2022 bl.a gjennom en innspillssamling for ansatte.  

 

 
 

Arbeidsgruppen for lederkurset, Hanna Haraldstad, Sadug Alfeli, Arshad Jamil, Kjerstin Jensen og 

Tonje Kristoffersen  

 

Dialogmiddag mellom MDN og DNK 23.11  

På initiativ fra Muslims dialog nettverk (MDN) ble det arrangert en dialogmiddag for 

ansatte og frivillige som jobber med og er engasjert i dialogarbeidet i MDN og Oslo 

bispedømme. Det var i alt 34 personer som deltok og det ble gjensidig 

erfaringsutveksling og informasjon om ulikt dialogarbeid med deilig mat på Shalimar 

restaurant på Carl Berners plass. Det er et ønske og mål at KDO arrangere neste middag i 

2022.  

 
Bilder fra dialogmiddagen  
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Digitalt dialogisk menighetskurs 

 

Gjennom flere år har vi gjennomført kurset Dialogisk Menighetskurs for kirkelige ansatte 

og frivillige i Oslo bispedømme. På grunn av smittesituasjonen ble det ikke mulig å 

gjennomføre kurset fysisk. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere, 

og ønsket å bruke perioden med nedstenging til å planlegge et kurs som kunne 

gjennomføres heldigitalt, med ønske om å rekruttere menigheter fra hele landet. Høsten 

2020 fikk vi midler fra departementet til å gjennomføre kurset digitalt. Vi brukte våren 

2021 til å utarbeide kursplan, ta kontakt med eksterne innledere, og legge en plan for 

rekruttering og promotering. Vi startet rekrutteringsprosessen høsten 2021, og fikk med 

oss 9 påmeldte deltakere fra 3 ulike menigheter fra 3 ulike bispedømmer. Vi hadde første 

samling i desember 2021, og kurset avsluttes april 2022. Kurset vil gjennom fem 

samlinger blant annet berøre temaene tros -og livssynsmangfold, ytringsfrihet og 

ytringsansvar, forholdet til andre religioner. Det har vært spenneden å teste ut og jobbe 

med å gjøre dette kurset heldigitalt. Ved gjennomføring av fysiske kurs har dette resultert 

i mye spennende lokalt dialogarbeid og viktige lokale samarbeidspartnere for 

Dialogsenteret, det blir spennende å se om det digitale kurset har samme effekt.  

 

 

Panelsamtale til en av kurskveldene med Einar Morten Lassesen, Annette Dreyer,Theis 

Feder Stær og Tonje Kristoffersen  

 

 

Utover dette har vi deltatt på flere møter, konferanser, fagsamlinger og gitt innspill til 

menigheter og samarbeidspartnere.   
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1.6 Deltakelse i kontaktgrupper  

 

Mål: Delta i kontaktgruppene med Islamsk Råd Norge og Buddhistforbundet 

Måloppnåelse: Begge kontaktgruppene har hatt møteaktivitet i 2021 

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 2021 hatt 1 møte.   

Kontaktgruppen for buddhist-kristen dialog har hatt fire møter i 2021, 25.11, 21.3, 9.9 og 

10.11. I 2021 har vi hatt samtaler om de ulike livsritene. To møter ble avholdt fysisk og 

to på zoom.  

 

2 PROFILERING OG SYNLIGHET 

2.1 Nettsider  

Mål: Være synlig å tilby våre ressurser til ansatte og frivillige 

Måloppnåelse: Vi bruker siden aktivt, men har en del å gå på for å gjøre 

siden kjent.  

I 2020 fikk vi nye nettsider for alle de kirkelige dialogsentrene 

www.kirkeligdialogsenter.no Vi bruker siden til å synliggjøre vårt arbeid og dele alle 

ressursene vi utarbeider. Dessverre er verktøyet for å hente ut gode tall for besøk på 

nettsidene våre ikke optimale, og vi jobber fortsatt for å finne bedre løsninger for å hente 

ut statistikk.  

I 2021 fikk vi midler av Kirkerådet til å utbedre og gjøre nettsiden til Siervi.no mer 

brukervennlig. Arbeidet er godt i gang og vi jobber nå med å rette nettsiden til ulike 

brukergrupper. Siden vil inkludere både det som er utarbeidet for kirke og det som nå er 

utarbeidet for skole til Subjectaid. Dette blir et stort fokus i 2022.  

 

 

 

 

 

http://www.kirkeligdialogsenter.no/
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2.1 Facebook (SoMe) 

Mål: Bli mer synlig på sosiale medier  

Måloppnåelse: Sammenlignet med tall fra 2019 har vi økt aktive på deling i 

2020 men kortere rekkevidde på antall nådde personer. 

 

Kirkelig Dialogsenter 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 

2021 har vi, som i fjor, hatt som mål å bli mer synlige på SoMe, ved å dele minimum 3 

innlegg i uken. Fra 2020 til 2021 har vi gått fra 133 til 151 delte innlegg, dvs økning på 

18 innlegg. Vi ligger nå i snitt på fire delte innlegg i uken. Dette er en firdobling fra 2018 

da vi hadde 40 innlegg.  

 

 

Innlegget med høyest personer nådd, 5300, i måleperioden i 2021 var fra 16.august da vi 

delte fra kurset Alt du lurer på om islam og besøket i Albanske Islamske Kultursenter. 

Dette innlegget hadde også størst engasjement. Til sammenligning med det mest likte i 

2020 er det en stor økning, da nådde vi 744 personer med innlegget fra Ungdommens 

kirkemøte. I gjennomsnitt har vi nådd 43 250 personer mot 23 364 personer i 2020. 

Årsaken til denne nesten fordoblingen er flere delte innlegg og flere videredelinger enn i 

fjor. Vi ser at rekkevidden er større på innleggene vi deler fra egne tanker eller deler fra 

ting vi selv deltar på.  

Vi har fått 93 nye følgere i 2021 og vil jobbe aktivt videre i 2022 for å være til stede på 

SoMe. 

40
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2.4 Tidsskrifter og publikasjoner   

Mål: Delta i samfunnsdebatten  

Måloppnåelse: Det er vanskelig å måle grad av synlighet. Vi har hatt færre 

eksterne publiseringer enn i fjor, men bidratt til publisering av to 

ressurshefter.  

 

På grunn av en redusert stabssituasjon har vi ikke kunnet prioritere skriving av 

debattinnlegg eller bidra til fagartikler i 2021. Vi håper å kunne gjøre dette mer i 2022. 

Det er derimot jobbet mye med synlighet på sosiale medier og ressursmateriell.  

3 Dialogpilotene  

Mål: Bidra til å oppfylle Dialogpilotenes (DP) mål om å skape verktøy for 

samtale innenfor rammen av dialogisk metode for å forbygge utenforskap, 

intoleranse, konflikter og ekstreme holdninger. 

Måloppnåelse: Gjennom det Kirkelig Dialogsenter Oslo 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 2020/2021                         DP- kullet 2021/2022 

Det er et stort arbeid som legges ned i Dialogpilotene fra Kirkelig Dialogsenter Oslos 

side, men til gjengjeld er dette noe av det vi er aller mest stolt av. Hanna Barth Hake og 
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Tonje Kristoffersen er veiledere, dvs at de leverer praktiske øvelser og metodikk til 

studiet og oppfølging og veiledning av studentene inn i praksis. Tonje deltar på 

styremøter, sitter i ledergruppen og deltar på AU-møter. Hanna er studieleder, gir 

tilbakemeldinger på oppgaver og foretar sensur sammen med Universitetet.  

Til kullet 2020/2021 hadde vi 44 søker til 20 plasser på studiet. Det var mange gode 

kandidater, og vi valgte derfor å ta inn flere studenter. Vi har erfaring med at vi mister 

noen studenter underveis da de ofte er aktive på mange arenaer. Vi tok inn 26 studenter, 

hvorav to var studenter som ikke hadde fullført året før. I løpet av året valgte tre å slutte. 

Etter levert og godkjent eksamen var 21 uteksaminert som Dialogpiloter. Også for dette 

kullet ble dessverre korona en del av studiehverdagen. Vi fikk stort sett gjennomført de 

fleste samlingene fysisk, men da vi skulle ut i praksis stengte Norge ned igjen. Vi måtte 

derfor ha alternative oppgaver til praksis, og ta igjen praksisen etter sommeren. Dette 

fikk vi heldigvis til. Vi er glade for at etterspørselen etter Dialogpilotene i Osloskolen er 

stor. Det er krevende å være student i koronatid og vi er glade for at vi, fordi vi er et 

praktisk studium, fikk møtte fysisk nesten hele studieløpet med unntak av avslutningen i 

april. Mange av studentene gav uttrykk for at dette var deres eneste fysiske sosiale sted. 

Fra evalueringen: Hanna, Tonje og Hummam har stått på og prøvd å være så fleksible 

som mulig ved å finne løsninger der det noen ganger føltes som om det ikke var noen. Til 

tross for et år med mange restriksjoner opplever jeg at studieåret ble utført på en veldig 

givende måte, spesielt for oss studenter.  

 

Fra praksisøvelseshelg februar 2021.              Verksted på Humanist skolen i mars 2021 
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Evalueringssitater fra studentene 2020/21- svar på hva som var det beste med DP-studiet  

Det beste har vært menneskemøtene, samtalene oss imellom, at jeg føler at jeg har vokst 

som menneske, både faglig og personlig, den varme og gode veiledninger og 

oppfølgingen fra samtlige ved studiet, både forelesere, veiledere og koordinator. Har til 

enhver tid følt meg trygg, ivaretatt, veiledet med omsorg og kjærlighet og utfordret (men 

også her med omsorg og respekt). 

Læreviljen og respekten mellom medstudenter og veiledere. Er svært takknemlig for å ha 

blitt kjent med en gruppe unge mennesker som har som mål å jobbe for et mer harmonisk 

og bedre samfunn. Gledet meg til hver samling 

Vi fikk også svært gode tilbakemeldinger på den praktiske delen av undervisningen, her 

er en av dem: Jeg har opplevd Hanna og Tonje som eksepsjonelt godt forberedt. Det har 

aldri vært dødtid, men helt klare rammer og alltid flyt gjennom programmet. Det gjør at 

vi har rukket svært mye i løpet av de helgene vi har vært samlet! 

Det er svært gledelig at vi også til kull 2021/2022 hadde rekordøkning i antall søkere til 

studiet. Til sammen fikk vi 51 søknader. Etter evaluering for 2020/2021 fant vi ut at vi 

ønsket å gå tilbake til 20 studenter. Vi gjennomførte intervjuer med alle søkerne i løpet 

av en helg i mai, og fikk en stor jobb med å velge ut kandidater med en så god 

søkergruppe. 20 personer fikk tilbud, to avslo, og vi gikk da til en prioritert venteliste. 

Etter første samlingshelg har vi vært 18 studenter.  

 

 Styremøte med utvelgelse av søkere mai 2021 i HF sine lokaler  
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I august 2021 sluttet koordinator Hummam Butta for å fullføre master og Eliana Hercz, 

Dialogpilotenes tidligere koordinator, kom tilbake i jobben som koordinator. For kullet 

2021/2022 er det nytt at KDO kun leverer en av veilederne inn i prosjektet. 

Dialogpilotenes koordinator, Eliana Hercz, fungerer nå også som veileder sammen med 

Tonje Kristoffersen. Hanna B. Hake er fortsatt studieleder. 

Vi har tidligere rapportert på antall studenter, verksted og deltakere nådd. Dessverre har 

vi ikke tall på de to siste etter overlapp mellom to koordinatorer. Men, vi har oversikt 

over antall søkere, opptak av studenter og antall uteksaminerte studenter  

Kull 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022   

antall søkere studiet  16 25 44 51   

antall studenter tatt 

inn på studiet 
 14 21 26* 20 

*hvorav to 

var studen-

ter fra 

19/20 

antall uteksaminert 

studenter 
 6* 12 21 

  

 *noen av 

de opptatte 

studentene 

takket nei, 

andre falt 

fra i løpet 

av året 
 

Per 31.12.21 har vi uteksaminert totalt fem kull med til sammen 64 dialogpiloter. 

Dialogpilotene gjennomfører dialogverksteder i skolen, organisasjoner, kirker, moskeer 

osv. Ved avslutningen av kull 2021/2022 er planen å uteksaminere 19 studenter, hvor av 

to fra fjorårets kull, slik at det til sammen blir 83 dialogpiloter.  

Annen aktivitet for dialogpilotene: 

• Dialogpilotene deltok med en panelsamtale på Arendalsuka 

• Dialogpilotene deltok med en panelsamtale på Korsvei   

• Deltatt i samtale under seminaret på Hundorp  

• Hatt verksted for Norsk Start Oslo, som ledd i dere kompetanseheving på 

mangfold  

• Deltok og var bidragsytere på Nordic Safe Cities - trygg by Norge konferanse 
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• Gjennomført verksteder i skoler og konfirmantgrupper. 

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

årsmøtet i mars. 

4 Ledelse og deltagelse i nasjonale og internasjonale nettverk og arbeid 

Kirkelig Dialogsenter Oslo står ansvarlig for å opprettholde og utvikle det nasjonale 

nettverket av dialogsentre, på oppdrag av og i samarbeid med Mellomkirkelig 

råd/Kirkerådet og Areopagos.  

Det har i løpet av året vært god kontakt mellom de ansatte i de kirkelige dialogsentrene i 

Stavanger, Bergen, Drammen, Trondheim og Oslo, samt Dialogforum Østfold. Vi ser at 

viktigheten av møtepunkter er stor. I kollegatreffet i september 2020 ble det avtalt å starte 

med faste møtepunkter for de daglige lederne i de kirkelige dialogsentrene og 

Dialogforum Østfold: månedlige digitale treff, og et fysisk treff i tilknytning til 

samlingen med det årlige nasjonale nettverksmøtet i regi av Kirkerådet og Kirkelig 

Dialogsenter Oslo på vårparten. I 2021 har det vært digitalt daglig lederforum hver 

måned med unntak av sommerferien. I forbindelse med det norske nettverksmøtet 

26.april, ble det også arrangert et digitalt heldagsmøte for de daglige lederne. Vi ser at 

disse forumene bidrar til at de daglige lederne får styrket sin kompetanse og får mulighet 

til å ta opp saker av felles interesse. I 2021 har det vært jobbet bl.a. med felles rutiner for 

GDPR. Vi ser også at samlingene fungerer godt for å bygge et kollegafellesskap mellom 

de daglige lederne, der det er mulig å få innspill på saker daglige ledere må håndtere 

lokalt.  

Vi har også en ambisjon om å gjennomføre samlinger for alle ansatte to ganger i året: en i 

forbindelse med seminarer vi arbeider sammen om, og et treff som går på omgang 

mellom sentrene, hvor vi blant annet kan bli bedre kjent med det lokale arbeidet i ulike 

deler av landet. I 2021 ble det av flere grunner ikke arrangert et eget fysisk kollegatreff. 

Men, flere av de ansatte var til stede på Lønneboseminaret i september og 

Hundorpseminaret i november. Det er planlagt fysisk kollegatreff i januar 2022. 

Forumene for de daglige lederne og kollegatreffene ledes og koordineres av Kirkelig 

Dialogsenter Oslo. Vi opplever at samlingene er verdifulle møtepunkter for å dele 

erfaringer og kompetanse og ser at økt møtehyppighet er et godt grep for å videreutvikle 

og styrke kolleganettverket.  

http://www.dialogpilotene.no/
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Fra Lönneboseminar i Drammen             Norsk nettverkssamling 27.april  

 

Kirkelig Dialogsenter Oslo 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 blir det arrangert en fast norsk nettverkssamling i samarbeid med Kirkerådet. 

Det har vært jobbet mye med å finne en god form på disse samlingene, og i 2020 og 2021 

har vi landet på en modell der dette primært er et nettverk for bispedømmene, men der 

også Kirkerådet, de kirkelige dialogsentrene og Dialogforum Østfold deltar for å lytte til 

bispedømmenes erfaringer og bidrar til nettverksmøtet med sin kompetanse. Målet er at 

alle bispedømmene sender to representanter: en som er ansatt ved bispedømmekontoret 

og en som jobber lokalt med dialog. De kirkelige dialogsentrene og Dialogforum Østfold 

deltar ved daglig leder. Nettverksmøtet ble i 2021 gjennomført digitalt 27. april med 

hovedtema Muligheter og utviklinger for arbeidet med dialog og religionsmøter. Det 

kom svært gode tilbakemeldinger på måten dette ble gjort på i 2021, og vi fortsetter med 

dette arbeidet i 2022. Det jobbes fortsatt med å se på mulighetene for å opprette et 

kirkelig dialogsenter i Tromsø. Vårt håp er at dette kan realiseres i nærmeste fremtid. 
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Gjennom året samarbeider Kirkelig Dialogsenter Oslo med skandinaviske kollegaer i 

Danmark (Folkekirke og religionsmøde) og Sverige (Centrum för religionsdialog) ved 

gjensidig utveksling om pågående arbeid. I 2021 har det vært flere gode møtepunkter 

med våre skandinaviske kolleger, både gjennom tre heldagssamlinger og en bokgruppe 

der noen av oss sammen har les Jakob Wirens bok Att ge plats för den andre? Religions-

teologi, erstatningsteologi och Muhammed som profet.  
Arrangering av samlingene går på rundgang og KDO hadde ansvar for samlingen i  

november der vi hadde invitert Marianne Bjelland Kartzow, professor ved Det teologiske 

fakultet, som innledet om sin nye bok The Ambiguous Figure of the Neighbor in Jewish, 

Christian, and Islamic Texts and Receptions 
 
Disse samlingene har alle vært gjennomført på digitale plattformer. Det oppleves svært 

nyttig å være orientert om arbeidet i våre naboland, og det gir mye inspirasjon til eget ar-

beid. 

 

Fra samlingen i november med Marianne Bjelland Kartzow 

 

Hanna Barth Hake deltok også i 2021 på den årlige nettverkskonferansen om muslimsk-

kristen dialog i Europa, Journées d’Arras. Som i 2020 ble denne konferansen avholdt di-

gitalt, 27. og 28. mai. Den første dagen var tema for samtalen hvordan pandemien har på-

virket dialogprosesser og kirkene i hvert enkelt land. Dette ble organisert i smågrupper. 

Dagen etter var det tre temaer som ble satt på dagsorden: The Israel-Gaza conflict and the 

new rise of antisemitism in Europe, Political Islam and Islamophobia in Europe og Legal 
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changes concerning religious communities in Europe. Som ved tidligere konferanser er 

det interessant å se både likheter og forskjeller mellom landene i Europa. Inntrykket etter 

konferansen er at det i Norge er en særlig krevende situasjon for den bilaterale jødisk-

kristne dialogen – da særlig dialogen med Den norske kirke. Det finnes mange kontakt-

punkter mellom jøder og kristne, men dette skiller seg negativt ut også i europeisk sam-

menheng. Den økende antisemittismen og muslimfiendtligheten er noe som går igjen i de 

fleste europeiske land. Ellers er det gjennomgående i flere europeiske land at det er dis-

kusjoner om forholdet mellom religionsfrihet, menneskerettigheter og politisk kontroll. I 

norsk sammenheng har vi sett dette bl.a. i diskusjonen om Islam Net.  

 

5 Strategisk samarbeid  

 

Kirkelig Dialogsenter Oslo har samarbeidsmøter og samtaler med faste 

samarbeidspartnere, samt med individuelle dialogpartnere fra ulike tros- og 

livssynssamfunn og organisasjoner. Som følge av pandemien har dessverre flere av disse 

arenaene blitt satt på vent i 2021, men vi har mål om å få tatt opp igjen kontakten i 2022.  

Dette gjelder spesielt de årlige møtene med Kirkens Nødhjelp, Norges KFUK-K og det 

årlige besøket av praksisstudenter fra Menighetsfakultetet, som dessverre ikke ble 

gjennomført i 2021. 

I 2021 har vi bl.a. hatt flere samarbeidsprosjekter med Muslimsk dialognettverk og ser 

frem til mer samarbeid med dem. 

Oslo kommune har jobbet med en felles tros- og livssynspolitikk. Vi leverte et 

høringsinnspill til det som ble rapporten «Tro det eller ei, fremtidens tros- og 

livssynspolitikk i Oslo.» Det blir spennende å se hvordan Oslo kommune vil jobbe med 

dette videre. Etter denne rapporten ble det lokale STL Oslo opprette Vi ser frem til videre 

samarbeid med STL Oslo. 

 

6 Senteret og de ansatte 

I løpet av 2021 har senteret hatt følgende medarbeidere: 

Hanna Barth Hake, daglig leder 100% (50% studiepermisjon fra 15.8.2021)  

Tonje Kristoffersen, rådgiver 100%  

Marit Fiske Fjalestad, kontormedarbeider 40% (80% fra 15.8.2021).  
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7 Styrets arbeid 

I løpet av 2020 har det vært gjennomført 4 styremøter med i alt 25 saker. Det ble avholdt 

årsmøte 11. mai, der nye vedtekter ble vedtatt. 

Pr 31.12.2021 består styret av: 

• Kari Veiteberg, Oslo biskop. Leder  

• Jorunn Elisabeth Berstad Weyde, Oslo bispedømmeråd*  

• Silje Kvamme Bjørndal, Areopagos 

• Randi Øyehaug, Areopagos 

Varamedlemmer til styret: 

• Fra Oslo bispedømmeråd: 

o For Oslo biskop: Domprost Anne May Grasaas 

o For Jorun Elisabeth Berstad Weyde: Anne Berit Evang 

• Fra Areopagos: 

o 1. vara: Tore Laugerud  

o 2. vara: Erlend Haus 

 

*Jorunn Elisabeth Berstad Weyde har sittet som representant ex. officio, i stillingen som 

kirkefagsjef i Oslo bispedømme. Hun gikk av med pensjon i 2021. Fra 1.1.2022 tiltrådte 

Tor Øystein Vaaland som ny kirkefagsjef, og han ble valgt inn som nytt styremedlem i 

ekstraordinært årsmøte 13. januar 2022. 

 


