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Sammendrag
STL Bergen har i 2016 hatt 17 tros- og livssynssamfunn som medlemmer. Året har fokusert på å 
forsterke eksisterende prosjekter og bygge videre kompetanse innen dialog blant rådets medlemmer.
Organisatorisk har STLB begynt å samarbeide med Bergen kommune med henblikk på å få direkte 
økonomisk støtte fra kommunen, og for å styrke rollen som interesseorganisasjon for tros- og 
livssynssamfunn. 

STLB samarbeider med en rekke institusjoner for å sikre likebehandling av innbyggerne uavhengig 
av tro. Det mest omfattende samarbeidet er med sykehusene til Helse Bergen og Haraldsplass, hvor 
det er årlig kontaktmøte med sykehusprestetjenesten. Det er ønskelig om formell utdanning av 
samtalepartnere i samarbeid med andre byer kan igangsettes i 2017. Ellers har det vært samarbeid 
med Kirkelig dialogsenter og VID i forhold til informasjon til henholdsvis lærere og 
sykepleierstudenter. Tilsvarende samarbeides det med Avinor om stille rom på ny terminal på 
Flesland. På slutten av året har kontakten blitt igangsatt med Gravplassmyndigheten i Bergen, og 
dette vil bli videreført i formelle rammer fra 2017. Målet er å styrke STLB som pådriver for 
livssynsåpne tjenester i flere sektorer fremover.

Ekstern dialogaktivitet har som tidligere år vært sentrert rundt det halvårlige åpen dialogkveld. 
Vårens program var «Lenker eller lykke?», en serie innlegg og paneldiskusjon om kvinner og tro. 
Høstens tema var «Dialog i krig og konflikt» som ble ledet av Steinar Bryn fra Nansen Fredssenter. 
Intern dialog besto av to samtalekvelder, en om familie og en Dødskafé om døden. Rådsmøter har 
vært hos Bergen moské, Thailandske buddhistforening og Human-Etisk Forbund, som alle 
presenterte sitt tro eller livssyn. Den største begivenheten var en helg med studietur til Jondal for å 
diskutere dialog som metode. Forøvrig deltok STLB som en av flere organisasjoner i markeringen 
for menneskeverd I See Humans.



Kalender
Sted og antall deltakere på rådsmøtene og seminarene i egen regi står i parantes.

20. januar AU-møte (Kristensamfunnet)

3. februar Årsmøte (Rådhuset, 17)

24. februar AU-møte (Rådhuset)

17. – 18. februar Seminar for lokale grupper (Oslo)

23. februar Møte med sykehusprestetjenesten, (Haukeland, 12)

10. mars Rådsmøte (Bergen moské, 11)

15. mars AU-møte (Rådhuset)

13. april Møte med byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland

28. april Åpen dialogkveld: «Lenker eller lykke?» (Rådhuset, ca. 40)

4. mai AU-møte (Jesu Kristi kirke)

9. mai Samtalekveld om familie (Jesu Kristi kirke)

3. – 5. juni Studietur (Jondal, 10)

8. juni AU-møte (Kristensamfunnet)

16. – 18. august Dialogseminar (Lillehammer)

22. august AU-møte (Kristensamfunnet)

25. august Fellesmøte Kirkelig Dialogsenter og lærere

15. september Rådsmøte (Thailandske Buddhistforening, 15)

24. september I See Humans

10. oktober AU-møte (Kristensamfunnet)

31. oktober Dødskafé (Kristensamfunnet, 22)

3. november Presentasjon for Human-Etisk Forbunds seniorlag

15. november AU-møte (Kristensamfunnet)

25. november Åpen Dialogkveld: «Dialog i krig og konflikt» (Litteraturhuset, ca. 25)

12. desember AU-møte, rådsmøte/vinterfest (Human-Etisk Forbund, 14)



Medlemmer

Tros- og livssynssamfunn Representanter

Ahmadiyya Muslim Jama’at Safeer Uddin Mansoor

Bahá'í-samfunnet Alasdair McLellan

Maral Sayfee

Simon Ward

Bergen Hindu Sabha Rama Sentoorvasan

Srishankar Subramaniam

Bergen moské Abdi-Latif Abdilahi Ahmed

Sajjad Younas

Nooshin Zaery

Bergen muslimske forening Adem Guven

Bergen Singh Sabha Guadwara Bharj Gurcharan Singh

Buddhistforbundet Jannicke Troe

Den katolske kirke Dom Alois Brodersen

Den norske kirke Hildegunn Isaksen

Jan Otto Myrseth

Marianne Gammelsæter

Det islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina Adnan Osmicic

Ibrahim Sabic

Holistisk Forbund Jan Olav Mjøs

Human-Etisk Forbund Ingelin Ida Hansen

Oda Totland Bongom

Mari-Kristine Morberg

Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige Tove Løvstad

Robert Dean Luke

Kristensamfunnet John Rawcliffe

Daan Ente

Metodistkirken Rolf Hugo Hanssen

Helle Maria Wolstad

Thailandsk Buddhistforening Hordaland Siriluk Skadal

Phramaha Sathian Khunwong

Pramaha Kitti Choosint

Vennenes samfunn kvekerne Esther Kleve

Linda Karen Eide

Mangfoldhuset (observatør) Ramazan Karais



Dialog
Dialogarbeidet i STLB kan deles i to – intern dialog mellom trossamfunn og åpen dialog. STLB 
ønsker å være en arena for begge typer. Sentral i intern dialog er å bruke rådet som arena og skape 
trygghet mellom rådets medlemmer. Deretter kan det gradvis innføres spesifikke dialogiske metoder
og diskusjoner om bestemte temaer kan ta form. Åpen dialog krever at organisasjonen retter seg ut 
til allmennheten og har hittil tatt mer formelle former.

Åpen dialogkveld med tema «lenker eller lykke?» 28. april handlet om forholdet mellom kvinner og
tro, og om dette virket undertrykkende eller befriende. Møtet i rådhuskantinen besto av 
hovedinnlegg av Christine M. Jacobsen og innlegg og paneldiskusjon av fem ulike kvinner med ulik
tro, som fortale om hva religion betydde for dem og i deres liv. Den andre dialogkvelden, 21. 
november, hadde tema «Dialog i krig og konflikt». Ledet av Steinar Bryn, viste den filmen 
«Reunion» og hadde samtale rundt problemstilling knyttet til krigen i Jugoslavia. Møtet var viktig 
for å bygge kompetanse innenfor dialogarbeid på vanskelige temaer.

Representanter fra STLB deltok på to nasjonale møter om dialog. To delegater deltok på en samling 
for lokale dialoggrupper arrangert av STL nasjonalt i Oslo, 17. og 18. februar, sammen med 
årsmøtet i det nasjonale leddet. To representanter deltok også på dialogseminar på Lillehammer 16. 
til 18. august, i anledning STLs 20-årsjubileum. Året har sett en styrking av samarbeidet mellom 
STL i Bergen og det nasjonale leddet.

Det ble gjennomført to samtalekvelder. Temaet «familie» ble tatt opp 9. mai med seks deltakere. 
Mer enn tyve personer deltok på «dødskafé» med dialog om døden 31. oktober. Begge 
arrangementene var for rådsmedlemmer, men disse kunne ta med seg noen hvis de ville, slik at flere
kunne delta på dialogen. På dødskaféen var det ca. fem personer som ikke satt på rådet som deltok.

Studieturen ble arrangert til Jondalstunet i Hardanger helgen 3. til 5. juni. Tema var dialog, og 
seminaret inneholdt dialogøvelser, gruppearbeid, tur og uformell dialog. Sentralt var et foredrag av 
Steinar Bryn fra Nansen Fredssenter.

Markeringen «I See Humans» – en folkefest for menneskeverd – ble arrangert på Torgallmenningen
24. september i samarbeid med en rekke andre veldedige organisasjoner. En rekke rådsmedlemmer 
deltok på arrangementet «Sammen for fred» i Mariakirken 2. desember. Nettverket som er skap 
gjennom STLB gjorde det mulig for bredden av tros- og livssynssamfunn å delta, selv om STLB 
ikke selv sto som arrangør.



Likebehandling
STLB har videreført det gode samarbeidet med prestetjenesten ved Helse Bergen. STLB lager en 
liste over samtalepartnere som distribueres til ulike avdelinger på Haukeland og på Haraldsplass. 
Forøvrig er STLB rådgivere i forhold til utformingen av de to stille rommene i sentralblokken og 
den på Haraldsplass. Utviklingen videre ble diskutert på et møte 23. februar, som besto av to timer 
med introduksjon til å være samtalepartner. Nytt av året er et samarbeid med sykepleierutdanningen
ved VID. De tilbyr et tilleggsemne om åndelig omsorg, med mulighet for besøk til aktuelle tros- og 
livssynssamfunn for å lære om deres praksis. Fremtidige utviklingstrekk er en frivillig utdanning av 
samtalepartnere og utvidelse av ordningen til å gjelde også andre typer institusjoner, slik som 
sykehjem, asylmottak og fengsler.

STLB innledet samarbeid med byrådet, med et møte med Julie Andersland, byråd for klima, kultur 
og næring. Samarbeidsrådet har således tatt steget videre i forhold til å være en 
interesseorganisasjon som kan tale tros- og livssynssamfunnenes sak opp i mot kommunale og 
andre lokale interesser. Dette manifesterte seg blant annet gjennom et gryende samarbeid med 
Gravplassmyndigheten i Bergen, med siktemål på å formalisere et samarbeid på starten av 2017. 

STLB har videre samarbeidet med Avinor om utformingen av et stille rom på den nye terminalen på
Bergen lufthavn, Flesland, og har hatt ett møte om saken. Dette vil etter planen bidra til at det blir 
en rom på landsiden først og fremst tilpasset drosjesjåfører, og ett først og fremst for reisende på 
luftsiden.



Organisasjon

Rådet

Rådet har møttes til fire formelle møter, inkludert årsmøte. Tre av rådsmøtene var hos et 
medlemssamfunn, hvor det formelle ble etterfulgt av omvisning og dialog rundt samfunnets tro og 
praksis. Årets høydepunkt var en helgelang studietur til Jonatunet i Hardanger med praktisk 
innføring i dialogarbeid. Forøvrig har det blitt arrangert to samtalekvelder.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget gjennomførte ni møter i løpet av året. Arbeidsutvalget har etter årsmøtet bestått av:

Navn Tros/livssynssamfunn Ansvar
Alasdair McLellan Bahá'í-samfunnet Leder, økonomi
Jannicke Troe Buddhistforbundet Nestleder, event manager
Rolf Hugo Hanssen Metodistkirken Stille rom
Ramazan Karais Mangfoldhuset
Tove Løvstad Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige
John Rawcliffe Kristensamfunnet Likeverdige helsetjenester
Nooshin Zaery Bergen moské I See Humans

Komiteer

Komité Medlemmer

Åpen dialogkveld (vår) Jannicke Troe
Nooshin Zaery

Åpen dialogkveld (høst) Hildegunn Isaksen
Jannicke Troe

Seminar på Jondal Ramazan Karais
John Rawcliffe
Jannicke Troe

Dødskafé Rolf-Hugo Hanssen
John Rawcliffe
Jannicke Troe

Stille rom Abdi-Latif Abdilahi Ahmed
Rolf Hugo Hanssen

Asylmottak Marianne Gammelsæter
Tove Løvstad
Nooshin Zaery

Ansatte

Amila Suljevic har vært ansatt som styresekretær hele året, i en timebasert stilling som har vært på i
omtrent ti prosent. Hennes oppgaver har blant annet vært korrespondanse, møtereferater, 
arrangementskoordinering og å delta på møte med medlemmer og samarbeidspartnere.


	Sammendrag
	Kalender
	Medlemmer
	Dialog
	Likebehandling
	Organisasjon
	Rådet
	Arbeidsutvalget
	Komiteer
	Ansatte


