D I G I TA L
ST U D I E T U R
T I L N O RG E
RELIGIONSMØDER I ET LIVSSYNSÅBENT SAMFUND
I inviteres hermed på en studietur til Norge – i digital form. Vi kan ikke love norske bjerge og fjelde, men til
gengæld masser af inspiration til dialog- og religionsmødearbejdet.
På kirkemødet, som er Den Norske Kirkes ledende organ, blev det i 2016 besluttet at religionsmøde og dialog
fremadrettet skulle være et af de store satsningsområder for Den Norske Kirke. Dette inkluderede bl.a. et ønske
om, at der skulle oprettes kirkelige centre for dialog og religionsmøder i alle bispedømmer.
I dag er der oprettet kirkelige dialogcentre i seks bispedømmer, og de fungerer som kompetencecentre og
værksteder, som skal hjælpe menigheder, skoler og lokalsamfund med at drive dialog på tværs af tro og livssyn. Vi skal besøge Kirkelig Dialogsenter i Oslo, der også fungerer som koordinator for de andre fem centre.
Desuden kommer vi til Kirkelig dialogsenter i henholdsvis Drammen og Trondheim og hører om det lokale
arbejde der. Vi skal også til Dialogforum Østfold, som indgår i netværket af kirkelige dialogcentre, men som
modsat de andre centre har en interreligiøs ledelse.
Siden 1996 har Norge haft det nationale Samarbeidsråd for tro- og livssynssamfunn (STL). Rådet er en paraplyorganisation med 15 forskellige tros- og livssynssamfund som medlemmer. Rådet arbejder for en aktiv og
understøttende tro- og livssynspolitik samt ligebehandling af forskellige tro og livssyn i det norske samfund.
Udover det nationale råd har STL etableret lokale råd i flere byer. Vi besøger STL for at høre om rådets organisation og virke i dag, dets stilling i det norske samfund, samt om dets historie og udfordringer i deres arbejde.
Studieturen består af tre webinarer, som I finder nærmere beskrevet på næste side.
Vi håber, at I vil med os til Norge!
Gode hilsner
Ane Kirstine Brandt
Sigrid la Cour Sonne
Folkekirke & Religionsmøde

P RO G R A M

Besøg hos Kirkelig Dialogsenter Oslo
Webinar torsdag d. 28. april kl. 16-17
Medvirkende: Rådgiver Tonje Kristoffersen
Det Kirkelige Dialogsenter i Oslo er det ældste af seks kirkelige dialogcentre.
Rådgiver Tonje Kristoffersen fortæller om baggrunden for det kirkelige dialogarbejde i Norge, oprettelsen af dialogcentrene, organisationsstrukturen
og Oslo-centerets koordinerende rolle.
Tonje Kristoffersen
Rådgiver

Besøg hos Kirkelig Dialogsenter i Drammen og i
Trondheim
Webinar torsdag d. 5. maj kl. 16-17
Medvirkende: Daglig leder og prest i Drammen, Ivar
Flaten og Daglig leder og prest i Trondheim, Dag Aakre
Vi skal både til Drammen og Trondheim og høre om
det kirkelige dialogarbejde, som det udfolder sig lokalt
i disse to bispedømmer. Ivar og Dag fortæller også om,
hvordan det er at være en del af netværket omkring de
kirkelige dialogsentre i Den Norske Kirke.

Ivar Flaten
Daglig leder og præst i
Drammen

Dag Aakre
Daglig leder og præst i
Trondheim

Besøg hos det nationale Samarbeidsråd for Tro- og Livssynssamfunn
Webinar onsdag d. 11. maj kl. 16-17
Medvirkende: Seniorrådgiver i STL Niels Frederik Skarre
I Oslo ligger det nationale Samarbeidsråd for Tro- og Livssynssamfunn (STL).
Vi besøger STL for at høre historien bag oprettelsen, rådets organisation og
virke i dag, dets stilling i det norske samfund samt om udfordringer i arbejdet.
Niels Frederik Skarre
Seniorrådgiver i STL

Besøg hos Dialogsenter Østfold
Webinar onsdag d. 25. maj kl. 16-17
Medvirkende: Velisa Salihovic og Tariq Alsagoff
Vi skal besøge Dialogforum Østfold, som er en del af
netværket omkring de kirkelige dialogcentre i Norge,
men samtidig er organiseret anderledes end de andre,
da det er interreligiøst funderet og ledet. Vi skal høre
om deres aktiviteter og organisation.
Tilmelding til studieturen kan gøres her.

Tariq Alsagoff
Daglig leder i Dialogforum
Østfold

Velisa Sahovic
Dialogarbeider i Dialogforum Østfold

