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Filmkveld: «Bønn»

Fi lmen «Bønn» er en reise inn i troens verden og
en hyl lest ti l l ikheter og mangfold mel lom
mennesker i bønn. Foruten opptak fra både
Jerusalem og India, vises først og fremst
forskjel l ige trossamfunn på Vestlandet. «Bønn»
rekker innom al le verdensrel igionene og enda l itt
ti l . Fi lmen følges av kortfi lmen «De fire edle
sannheter» om buddhisme og samtale med
regissør Lasse Gal lefoss og lokale troende om
deres forhold ti l bønn.

Kl . 18–20:30 Cinemateket,
USF Verftet, Georgernes verft 12
Arrangør: STL Bergen

Fredag 20. september



Tros- og livssynvandringer

Vandringene er guidet besøk hos tre el ler fire
tros- og l ivssynssamfunn. På hvert stopp fortel ler
samfunnet om sin egen tro og gir omvisning i
sine lokaler. Det er mul ig å bl i med på bare deler
av hver vandring. Det vi l være servering på
enkelte av stoppene.

På lørdag besøker vi fire av de mange tros- og
l ivssynssamfunnene som holder ti l i sentrum.

Kl . 14: Hare Krishna (Li l le Øvregaten 14)
Kl . 15: Kristensamfunnet (John Lunds plass 1 )
Kl . 16: Johanneskirken (Sydnesplassen 10–1 1 )
Kl . 1 7: Bergen moské (Jekteviksbakken 27)

Kl . 14–18. Oppmøte ved Hare Krishna.

Langs Bybanen i Årstad er det stor tetthet av
trossamfunn. Vandringen begynner med puja i
hindu-templet på Wergeland, fortsetter med
besøk hos den kurdiske moskéen over gaten før
vi tar bybanen ti l Fantoft og Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hel l ige.

Kl . 1 1 :45: Bergen Hindu Sabha (Storetveitvegen 5)
Kl . 13:30: Imam Bediuzzeman Camii (Eikeveien 1 )
Kl . 14:30: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hel l ige
(Åsbakken 14)

Kl . 1 1 :45–15:30. Oppmøte ved Bergen Hindu Sabha
vis-à-vis Wergeland bybanestopp.

Lørdag 21 . september

Søndag 22. september



Ytringsfrihet – på godt og vondt

Al le l iker ordet ytringsfrihet, men ytringsfrihet i
praksis er mørkere og vanskel igere. I blant er det
de som lyver og hater som vinner debatten. Burde
de vært stengt ute, el ler burde vi ønske al le
meninger velkommen? Er det plass ti l både
hetseren og hetsofferet i offentl igheten? Foredrag
av Bjørn Stærk, forfatteren av boken Ytringsfrihet,
pro et contra.

Kl . 18–19:30, Hovedbibl ioteket (Noterommet) ,
Strømgaten 6
Arrangør: Human-Etisk Forbund.
Arrangementet er også en del av Humanistisk
Uke.

Dialogmiddag

Bl i kjent med mennesker med en annen tro og
l ivssyn over middag, lokal – men global –
underholdning og dialog.

Kl . 1 7:30–20:30, dørene åpner kl . 1 7. Fensalen,
Bergen Internasjonale Kultursenter,
Kong Oscars gate 15
Arrangør: STL Bergen og
Kirkel ig dialogsenter Bergen
Pris: 50,- Påmelding på stlb.no innen 18. september.
Begrenset plass

Onsdag 25. september

Mandag 23. september



Religiøs praksis i krig

Bidrar rel igion ti l å skape fred el ler er den med på
å skape konfl ikter? Erfaringer fra utal l ige kriger
viser at en kombinasjon av rel igion og
nasjonal isme ofte bl ir brukt for å motivere ti l
kamp! Bør vi gi rom for rel igiøs praksis i
mil itæret? Gudmund Waaler, forfatter av boken
«Voldsbruk og l ivsfare» og nå domprost i Den
norske kirke, innleder ti l samtale. Hvordan er våre
erfaringer med rel igiøs praksis blant våre soldater
i Afghanistan? Hvordan er veien frem til et
l ivssynsåpent forsvar og hvilke mul igheter og
utfordringer byr det på? Fader Theodor Svane
deler sine erfaringer med å være Norges første
ortodokse feltprest.

Kl . 18–19:30, Litteraturhuset (Alver) ,
Østre Skostredet 5–7
Arrangør: Kirkel ig dialogsenter Bergen,
Bjørgvin kirkeakademi og STL Bergen

Tirsdag 24. september
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Støttespil lere

Mangfoldsbyen er en uke som feirer tros- og
l ivssynsmangfoldet i Bergen. Gjennom kulturel le
aktiviteter, foredrag og besøk hos tros- og
l ivssynssamfunn inviteres byens befolkning ti l å
oppleve og ta del i Bergens mangfold.

Mangfoldsbyen arrangeres av Samarbeidsrådet
for tros- og l ivssynssamfunn (STL) Bergen. STL
Bergen er en sammenslutning av 18 tros- og
l ivssynssamfunn i Bergen og omegn som
representerer bahá'íer, buddhister, hinduer,
humanister, hol ister, kristne, musl imer og sikher.

STL arbeider for l ikebehandl ing av tros- og
l ivssynssamfunn, og for å fremme gjensidig
respekt og forståelse mel lom disse.
Arbeidsområder inkluderer helsetjenester,
gravferd, inkludering, sti l lerom og hatkriminal itet.
STL arrangerer åpne dialogkvelder og dialogkaféer
gjennom året. Målet med dialog er å forstå og ha
respekt for hverandre – ikke nødvendigvis å bl i
enige.




