BROBYGGERPRISEN 2018 TILDELES TOR SØRBY

JURYENS BEGRUNNELSE:
Tor Sørby er daglig leder i Moss menighet i Den norske kirke ved ARENA Moss Kirke- og
Kultursenter. Han har siden han ble ansatt i denne stillingen
fremstått som en bærende og sentral medarbeider i Moss kirkes virksomhet –
også inn imot mange andre miljøer i Moss. Sørby ledet etableringen av ARENA som er
blitt et kirkelig og kulturelt samlingspunkt i Moss. Gjennom sitt bredt anlagte
engasjement både innen musikk, kultur og kirkeliv er han en drivkraft for brobygging
mellom så vel enkeltmennesker som institusjoner og grupper av mennesker. Dette
arbeidet er en kontinuerlig pågående prosess som har fått mange konkrete utslag.
Arena har i seg selv vært en god arena for å utvikle samarbeid. Terskelen til kirka har
blitt lavere, takket være et mer nøytralt bygg som har greid å fremstå inkluderende og
imøtekommende for nær sagt alle grupperinger. På Arena skapes synergier innenfor
kultur- og samfunnsfeltet. Her utvikles kultur- og religionsdialog. Alle føler en form for
tilhørighet uavhengig av tros- og livssyn, noe som har gitt grunnlag for frivillige
medarbeidere med alt fra muslimsk bakgrunn til humanetikere. Sammen bygger vi et
bedre og varmere lokalsamfunn, med respekt og forståelse som felles tankegods.
På Arena har det vært islamske feiringer og ortodokse messer. Alle ønskes velkomne og
alt velkommen med raushet og anerkjennelse som varemerke.
I 2015 var Tor Sørbye ansvarlig for den store utstillingen av Marian Heyerdahls
«Terracotta Women», Lise Bjørne Linnerts collage «Cruelty has a human heart» i Moss
kirke fra 11.- 25. oktober 2015. Avslutningshelgen ble samtlige av Johan Sebastian Bachs
orgelverk også fremført. Gjennom dette prosjektet synliggjøres broer mellom kirke og
kultur, mellom nasjonal og internasjonal kunst og derigjennom også mennesker på kryss
av religioner og statsborgerskap. Utstillingen er presentert under tittelen: «Ich ruf zu dir
– Cruelty, humanity & the power of art».
Moss kirkeakademi ble startet under paraplyen «Platons Hage» som en samlebetegnelse
for flere aktiviteter. Platons Hage ble initiert av Tor Sørby. Han presenterer Platons hage
best selv, i følgende avsnitt hentet fra Moss menighets visitasrapport 2015:
Platons hage ble etablert i 2013 i et samarbeid med kultur- og samfunnsengasjerte
miljøer i Moss, og er ulike fora for den åpne samtale og debatt om tro & tanke, kultur &
religion og miljø & klima. Platons hage består av Kirkeakademi, Filosofikafe, Grønn
dialog og Kulturlab. I tillegg filmkonseptet "Cinema Sacra". Det utarbeides
sesongprogram hvor det arrangeres 8-10 åpne arrangementer hvert semester.
Platons hage har utviklet samarbeid mellom en rekke miljøer i byen som House of
Foundation, Fremtiden i våre hender, Moss bibliotek, Moss kino, Natur og ungdom, Moss
kommune m.fl. Kirkeakademiet har et økumenisk sammensatt styre.

Tor Sørby er også en sentral aktør innen religionsdialog i Moss. Han har vært
initiativtaker og aktør når det gjelder å inkludere de muslimske miljøer i byen. Hans
kontaktnett er vidtfavnende. I forbindelse med Moss kirkes 150-årsjubileum var han
også sentral i forbindelse med et mangfold av jubileumsgudstjenester, hvorav både
økumenikk og felles gudstjenestefeiring på tvers av religioner kan trekkes frem.
Tor Sørby har i mange år vært en ekte brobygger, mellom kunst, kirke og samfunn,
mellom religioner og kulturer. NKA gratulerer Tor Sørby med Brobyggerprisen 2018.
Prisen deles ut, av styreleder for Norske kirkeakademier, Kjell Yngve Riise, under
Olavsfestdagene i Trondheim onsdag 1. august.
Mer informasjon om Brobyggerprisen kan fås ved henvendelse til:
Styreleder Kjell Y. Riise, tlf 916 87 544
Generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum, tlf 95 65 75 65, eller
kgr@kirkeakademiene.no
Assisterende generalsekretær Frøydis Indgjerdingen tlf 938 50 298 eller
froydisi@kirkeakademiene.no

