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Kart over menigheter etc
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Nøytralt vs. livssynsåpent

«Livssyn som er 
synlig nærværende,

 i ord 
så vel som i symboler 

og handlinger»
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https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Xgo9o/det-livssynsaapne-samfunn


Mangfoldig og inkluderende 

• religiøs synlighet
– bybildet ↠ arealplanen
– dokumenter ↠ inn i Drammen 2040
– planer & prosjekter ↠ sjekkpunkt

• bruker ressursene ↠ kriseledelse
• likebehandling

– i hverdag
– fest
– krise 
– samtaler ↠ registrer tro 

Kjennetegn Hvordan oppnå
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Prioritering

• Bevissthet
• Ikke utelukk religion

– tilskuddsordninger
– leie av kommunale lokaler
– kultur vs. vårt felt

• Flyktninger o.a. nye
• På sikt: Et fleksibelt 

lokale til høytid
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Eksempler på jobbing med 
mangfold og inkludering

• Medlemmer/partnere
• Forandringshuset
• Fjell kirke + bl.a. Drammen 

moské
• Katolsk kirke + tyrkisk moské
• Hinduer og muslimer hos 

metodistene
• Dr. Sacred Music Fes.
• Gjestebud

• DOTLs eget arbeid
• Ypsilonsamtaler
• URO
• barnevern 
• Jakten på lokaler
• #tryggibønn
• åpne hellige rom
• koronainformasjon
• konferanse
• ledermøte
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Arenaer som fremmer 
mangfold og inkludering

• Skole 
– hjem-skole-samarbeid, FAU
– dilemmaer
– kveldstid

• Menigheter med migranter
• Styrekurs

For barnefamilier kan skolen være en viktig arena for inkludering. 

** Hvordan skolen møter minoriteter kan være avgjørende for hvor inkludert familien 
føler seg i samfunnet. Blir skriftlig informasjon gitt på flere språk enn norsk? Er det 
tolk tilstede på foreldremøter? Hvor hardt jobber man for å overbevise folk om å 
involvere seg i hjem-skole-samarbeidet? Rekrutteres innvandrere til FAU og barna 
deres til elevråd? FAU kan være veien inn i norsk frivillighet. 

Lærerens kunnskap og holdninger er også viktig. Skolens ansatte må snakke 
sammen. Hvordan skal de håndtere at 7-åringen som er med i Jehovas vitne ikke får 
lov til å synge bursdagssanger med klassen? Hva slags mat skal med på 
femteklasseturen der flere av de muslimske elevene bare spiser halalkjøtt mens de 
som er sikher ikke spiser rituelt slaktet kjøtt? Hvilke muligheter finnes når jenta i 
sjuende klasse ikke får lov til å dra på leirskole?

Er skolen åpen for å lånes og leies ut til religiøse foreninger på kvelden blir folk bedre 
kjent med skolebygget, kanskje økes da sjansen for at de kommer dit ellers også. 
F.eks. kan en somalisk kvinnegruppe ha kokekurs på skolekjøkkenet, et tempel ha 
crickettrening i gymsalen og en fersk menighet ha styremøter i et klasserom. 

På vårt felt ser vi at flere menigheter og trossamfunn har en god etnisk miks. Kristne 
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innvandrere engasjerer seg i godt etablerte “norske” kirker, eller danner egne 
menigheter og leier av de gamle kirkene. Bildet er fra Filadelfia, en internasjonal kirke. 
I moskeene møtes muslimer fra hele verden og må løse kulturkonflikter, f.eks. at 
tyrkere går i sokkelesten mens somaliere er helt barføtt i moskeene. 

I 2021 ønsker DOTL å arrangere kurs i styrearbeid for menigheter og foreninger. Slike 
tilbud kan sikre at de som har eller ønsker å ta på seg verv har rett kompetanse. 
Erfaringene og nettverkene fra frivillig arbeid kan gjøre personer bedre kvalifisert og 
mer attraktive på arbeidsmarkedet. 



Utviklingen av lokalsamfunnet

Kjennetegn
• tilgjengelighet
• bli hørt
• møteplasser
• reelt lokaldemokrati
• knutepunkter og 

frivillighet

Hvordan
• melde fra enkelt

– gatelys og veihull
– avvik i helse/omsorg

• nettsted
– ulike språk
– for barn (i krise)

• ala «Lene-timen»
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Tjenester og fritidstilbud

• Mer enn idrett
• Kompetanseheving
• Semi-frivillighet 

(støttekontakt o.l.)
• Markedsføring

– på nett
– ranselpost

• frivillig.no
• Utfordre direkte!

Til slutt noen tanker om tjenester og fritidstilbud. 

Innbyggerne driver med mye mer enn idrett på fritiden, så husk å få med mangfoldet. 
F.eks. tilbyr flere trossamfunn morsmålsundervisning, eldretreff, kor osv. 

Kompetanseheving: arranger kurs for frivillige. Bildet er fra vårt URO-kurs for ungdom

Utfordre elever i vgs til å bli støttekontakter, be gjerne menigheter om tips.

Hvis kommunen ser et behov, f.eks. tilrettelagte tilbud til psykisk utviklingshemmede, 
så spør menighetene: “Hvilken kapasitet har dere? Har dere noe nasjonalt? Kan dere 
starte noe her?”

Oversikten på kommunens nettsted er basert på Frivllighetsregisteret. 
Kanskje kunne man hatt en portal der frivillige organisasjoner o.l. kan presentere seg 
og tilbudet sitt og hva slags frivillige de trenger. 
Muligheten for å dele ut ranselpost i skolene med tilbud til barn og ungdom kan også 
være viktig. 

Bruke nettstedet frivillig.no aktivt, f.eks. poste derfra på Facebooksidene til 
kommunen.

Sist, men ikke minst (og dette er vårt alles ansvar): 
Snakk med fremmede! Blir kjent og utfordre dem til å engasjere seg. 
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