
Protokoll fra møte i kontaktgruppa IRN-MKR 10.09.13 
 

Tid: 10. september 2013, kl. 16-20 

Sted: Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat i Motzfeldts gate 10 

 

Fra IRN: Mehtab Afsar, Ambreen Pervez, Asjad Mahmood 
 

Fra MKR: Berit Hagen Agøy, Knut Kittelsaa, Jan Opsal, Anne Hege Grung, Olav Dag 

Hauge, Line Onsrud, Steinar Ims, Sven Thore Kloster 

 

Fra NKR: Nora Stene 

 

Fra KN: Arne Sæverås 

 

Gjester: Iselin Jørgensen (Kirkelig Dialogsenter i Oslo) og to personer fra Salams 

venner i Sverige (under sak 12/13) 

 

 

SAK 10/13: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

Innkallingen ble godkjent 

 

 

SAK 11/13: INNSPILL OM ASYLSØKERE TIL DEPARTEMENTET I ANLEDNING  

NOU 2013: 1 DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN 
 

Kirkerådet og IRN sender hver sine høringsuttalelser til NOU 2013: 1 Det 

livssynsåpne samfunn. Men kontaktgruppa drøftet muligheten for å sende en felles 

henvendelse til departementet vedrørende religion og asylmottak – noe NOUen ikke 

omtaler. Kontaktgruppa diskuterte hvilke momenter som bør inngå i et felles brev, og 

ber sekretariatene ferdigstille et forslag som kontaktgruppa kan stille seg bak på neste 

møte. 

 

 

SAK 12/13 SALAAMS VENNER 
 

Kirkelig dialogsenter hadde invitert to representanter fra dialoginitiativet Salaams 

venner i Sverige. Initiativet går ut på at kristne, muslimske, jødiske og ateistiske 

ungdommer/studenter driver informasjonsarbeid om dialogarbeid, respekt og 

sameksistens i ungdomskolene og videregående skoler i Sverige. Kontaktgruppa ble 

inspirert av arbeidet til Salaams venner, og Kirkelig dialogsenter vil se på mulighetene 

for å få til noe tilsvarende i Norge. 

 

 

SAK 13/13 20ÅRS-JUBILEUM 
 

Status på 20-årsjubileet ble gjennomgått. Artiklene går sin gang, og seminaret i juni 

var vellykket. Sekretariatene har ikke hatt tid til å planlegge arrangementet på 

Litteraturhuset siden sist. De bes om å sjekke om 19. november, kl. 18-21 er ledig. 

Kontaktgruppa hadde videre en samtale om mulige temaer og vinkling, og ber 

sekretariatene jobbe videre med dette. «Er religioner verneverdige?», eller «20 år med 

kristen-muslimsk kulturarv» ble foreslått som mulige seminar-overskrifter. 

 

Neste møte: 11. desember 2013. 


