
Protokoll fra møte i kontaktgruppa for Mellomkirkelig råd og 

Islamsk Råd Norge 10.06.13 
 
Tid: Mandag 10. juni, 2013, kl. 16-20 

Sted: Kirkens hus, Oslo 

 

Til stede: 
Fra MKR: Berit Hagen Agøy, Steinar Ims, Oddbjørn Leirvik, Jan Opsal, Anne Hege Grung, 

Hanna Barth Hake, Knut Kittelsaa, Sven Thore Kloster,  

 

Fra IRN: Mohammed Bouras, Khalid Hussein, Femi Baftii 

 

Fra KN: Arne Sæverås 

 

Fra Norges Kristne Råd: Knut Refsdal, Nora Stene 

 

Orienteringssak: 

Knut Kittelsaa orienterte om en artikkel han og en muslim i dialoggruppa i Trondheim 

skriver. Artikkelen er tenkt å inngå i en artikkelsamling som forhåpentligvis kommer i 

2014. 

 

Sak 05/2013: Innkalling og protokoll 

Innkalling og protokoll ble godkjent 

 

Sak 6/2013: 20-årsjubileum for kontaktgruppa 

Kontaktgruppa fortsatte drøftingen av hvordan den kan feire 20-årsjubileet. 

 
1. Det er ønskelig med et offentlig seminar/dialogmøte på Litteraturhuset i Oslo på kvelden 

den 19. november.  

Tema-alternativ 1: Ytringsfrihet og religionskritikk: Er religioner verneverdig? Norske og 

internasjonale diskurser. 

Tema-alternativ 2: Religionsfrihet og minoriteter 

Sekretariatene i MKR og IRN jobber videre med dette og presenterer et forslag på neste 

møte. 

 

2. Jubileumsbok til 2014: Bør ha noe historisk over seg, selvkritisk, hva har funket – hva har 

ikke fungert?, stemmen utenfra?, Bok om gruppa eller mer utadrettet bok om samfunnet 

fra gruppa? Boka bør være en markeringsarena. «Dialogiske dokumenter». Hjemmelekse: 

Hva kan jeg bidra med? Hvilken artikkel kan jeg skrive? 

 

3. Artikler: Høsten 2013 gis det ut et temanummer i Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 

hvor det trykkes fire artikler om kontaktgruppa (av Faruk, Lena, Anne Hege og Jan). I 

tillegg trykkes det to artikler i Kirke og kultur (av Vebjørn og Shoaib) og én i Studies for 

interreligious dialogue (av Oddbjørn). 

 



Sak 7/2013: Det livssynsåpne samfunn 

Kontaktgruppa drøftet NOU 2013: Det livssynsåpne samfunn. Både IRN og 

Kirkerådet vil svare på utredningen. I tillegg ble det orientert om uttalelsen fra 

Kirkemøtet i Dnk. Temaene som ble nevnt i samtalen, var bedre tros- og 

livssynsbetjening og religionsfrihet i offentlige institusjoner – særlig fredagsbønn og 

halal-mat i fengsler, utfordringer med tanke på fridager. 

 

Sak 8/2013: Salaams venner 

Steinar Ims orienterte om Salams venner i Sverige. Kirkelig Dialogsenter vurderer å 

søke midler om å starte noe tilsvarende i Norge. De ønsker et prosjekt for ungdom 

som er ferdige med konfirmanttiden, som kan skoleres og gis konkrete 

dialogerfaringer. Det skal også involvere lokalmenigheter ved at noen der kan fungere 

som mentorer. Og så må det legges opp til infoturné på skoler. Steinar prøver å få 

noen fra Salams venner i Sverige til Oslo til neste møte i kontaktgruppa.  

 

Sak 9/2013: Etiopia 

Mohammed Bouras ønsket å drøfte en sak om trosfrihet og muslimers situasjon i 

Etiopia. Dette blir sak på neste møte.  

 

 

Neste møte: 10. september 2013. 

 


