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Oppfølging av Kirkemøtets sak 15/16: ”Religionsmøte og dialog” 
Orientering til Mellomkirkelig råd i forbindelse med møte 4.10.16 

 
I oppfølgingen av Kirkemøtets sak om «Religionsmøte og dialog» (KM 15/16) har 
Mellomkirkelig råd engasjert Kirkelig dialogsenter i Oslo til å følge opp den delen av saken som 
omhandler opprettelse av nye dialogsentre og utvikling av nettverk for erfaringsdeling og 
kompetanseheving lokalt, regionalt og nasjonalt. I det følgende gis en kortfattet skisse for 
planene for dette arbeidet, som en foreløpig orientering i forbindelse med Mellomkirkelig råds 
møte 4. oktober 2016. En mer omfattende prosjektbeskrivelse vil bli levert innen midten av 
november. 
 
Organisering av arbeidet 
I møte mellom Mellomkirkelig råd, Kirkelig dialogsenter i Oslo og Areopagos 31. august 2016, 
ble det enighet om at vi ønsker at arbeidet organiseres som et treårig prosjekt fra 2017 til 2019, 
med en forprosjektfase høsten 2016. Kirkelig dialogsenter i Oslo, ved daglig leder Hanna Barth 
Hake, er engasjert til å jobbe fram en prosjektskisse med plan for arbeidet. Kontaktperson i 
Mellomkirkelig råd er seniorrådgiver Steinar Ims. Erfaringene fra de kirkelige dialogsentrene i 
Bergen og Stavanger vil være viktige å få fram, og de er derfor allerede involvert i prosessen 
med å utarbeide en prosjektskisse og vil være viktige bidragsytere også i det videre arbeidet.  
 
Opprettelse av kirkelige dialogsentre og landsdekkende nettverk 
Kirkemøtets vedtak har som mål at det skal opprettes kirkelige dialogsentre i flere 
bispedømmer, og at det skal legges til rette for et landsdekkende nettverk (vedtakspunkt 1).  
Status i dag er at det er kirkelige dialogsentre i Oslo, Stavanger og Bergen, samt Dialogforum 
Østfold som er organisert ut fra en annen modell. I tillegg er det et aktivt arbeid flere steder, bl.a. 
i Drammen, og det er nå søkt om midler til opprettelse av et dialogsenter i Trondheim.  Som 
oppfølging av Kirkemøtets vedtak foreslås følgende:  
 
Landsdekkende nettverk 
Det foreslås at det på sikt etableres to faste møtepunkter: 

1. Et årlig treff for de ansatte i dialogsentrene, samt representant(er) for de bispedømmene 
som er i gang med å opprette sentre. Det er nylig avholdt et slikt treff i Oslo, og det 
foreslås at det arrangeres i Stavanger høsten 2017, Trondheim (evt. Bergen) høsten 
2018 og Bergen (evt. Trondheim) høsten 2019. Fokus for disse møtepunktene vil være 
erfaringsdeling og gjensidig orientering om arbeidet, faglige påfyll samt ta opp temaer av 
felles interesse. Kirkelig dialogsenter i Oslo er ansvarlig for at disse treffene blir avholdt, 
mens den praktiske tilretteleggingen gjøres lokalt. 

2. Et årlig inspirasjonsmøte/faglig konferanse som har dialogrelaterte tema, og som er 
åpen for alle interesserte. Dette arbeidet starter allerede til neste år - det jobbes nå med 
en nordisk nettverkskonferanse som skal avholdes i Stavanger i april 2017, og det vil i 
forbindelse med denne også bli avholdt en egen samling for norske deltakere der bl.a. 
oppfølging av kirkemøtets sak er tema. Det foreslås at det arrangeres en norsk 
oppfølgingskonferanse våren 2018, der vi løfter fram erfaringer fra lokalmenigheter, 
dialogsentre og kirkelige organisasjoner og gir inspirasjon og tips til å sette i gang med 
lokale tiltak på feltet, jfr. vedtakspunkt 2 i KM 15/16.  

 
Opprettelse av nye kirkelige dialogsentre 
Erfaringene fra opprettelsen av dialogsentrene i Bergen og Stavanger, samt den pågående 
prosessen i Trondheim, er at det er avgjørende at det er et lokalt engasjement og initiativ til å få 
på plass et dialogsenter. Arbeidet må være lokalt forankret for å lykkes, og det vil dermed også 
være nødvendig å finne form og struktur på arbeidet ut fra forholdene lokalt i hvert 
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bispedømme – samtidig som det bør være en relativt lik struktur for alle dialogsentrene. Dette 
kommer det til å jobbes videre med i arbeidet med endelig prosjektbeskrivelse.  
 
De eksisterende dialogsentrene, samt Areopagos, vil være viktige støttespillere for de nye 
sentrene som opprettes, og arbeidet vil bli koordinert og fulgt opp faglig fra Kirkelig 
dialogsenter i Oslo.    
 
Det er et uttalt mål for Areopagos og Kirkelig dialogsenter i Oslo at det bør være dialogsentre i 
alle bispedømmer, totalt 11 sentre. Dette er imidlertid en prosess som krever tid. Vi håper 
likevel at vi innen utgangen av prosjektperioden har fått startet opp et arbeid i alle 
bispedømmer. En detaljert plan vil bli presentert i en endelig prosjektskisse i midten av 
november. Realiseringen av denne planen vil være avhengig av tilstrekkelig finansiering og 
lokale initiativ og engasjement. 
 
Økonomi 
Det er avgjørende for opprettelsen av nye sentre at det stilles sentrale midler til disposisjon, i 
tillegg til at bispedømmerådene må bidra. Det er også ønskelig å få med de kirkelige 
fellesrådene. Dette vil gi sentrene et nødvendig økonomisk utgangpunkt til å kunne søke om 
annen støtte, både kommunale, regionale, statlige og private midler.  
Det vil også være behov for midler til å gjennomføre koordineringsarbeidet, samt til de årlige 
samlingene og konferansene. Et forslag til budsjett blir lagt ved den endelige 
prosjektbeskrivelsen. 
 
 
 
16.9.2016 
Hanna Barth Hake 
Daglig leder 
Kirkelig dialogsenter i Oslo 


