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Referat fra møte i  

Kontaktgruppen  
mellom  
Muslimsk dialognettverk (MDN) og  
Mellomkirkelig råd (MKR) for Den norske kirke 

 

Torsdag 8. april 2021 
kl. 17.00 – 19.00 
 
Sted:  
Teams 
 

 
Tilstede:  
 MDN: Basim Ghozlan, Hossam Belkilani, Aziz Ahmedovic,  
 
 MKR: Sunniva Gylver, Erhard Hermansen (Norges Kristne Råd), Steinar Ims 
 
Meldt forfall:  

Anne-May Grasaas 
 

 

 

Ordstyrer og referent: Steinar Ims 

Møtestart: 

Teamsmøte begynte kl. 17.00. Oppstart av møtet ca. 17.15.  

Hossam (som nytt medlem og ny sekretær for gruppen fra muslimsk side) fortalte om 

seg selv. 

Basim innledet deretter med bønn. Kort om bønnens innhold i etterkant. Kort 

utveksling av hva vi legger i begrepet «profet». Kanskje et tema å ta fatt i på et 

senere tidspunkt. 

Sak 1: 

Spørsmålet om kjøp av lokaler (ref. saken med islamnett.no). Hossam og Basim innledet fra MDN 

om denne saken - og hvilke utfordringer saken stiller både MDN og enkeltmenigheter overfor. 

Hossam:  

MDN lurte på hva vi burde kommentere og hva vi ikke skulle kommentere. Saken er klar rent 

prinsipielt: Vi mener Islam Net har rett til å kjøpe lokaler. Men vi ser at dersom vi går ut med en slik 

prinsipiell uttalelse, kan vi bli beskyldt for å støtte Islam Net. Dette er kjempedilemma. Hva gjør vi? 

Nekte dette? 

I MDN ble vi enige om å kommentere. Være balansert. Men også kreve fra Islam Net at de er åpne 

om sin virksomhet (https://www.vl.no/religion/2021/03/17/leder-for-muslimsk-dialognettverk-

islam-net-ma-legge-alle-kortene-pa-bordet/). 

I samme sammenheng: Rabita har planer om å rive nåværende og bygge nytt. Vi trodde alt gikk 

gjennom der i Plan- og bygningsetaten. Men overraskende avslag.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fislamnett.no%2F&data=04%7C01%7Csi379%40kirken.no%7Cc01401f78b2b4e024b1f08d8f9fb6602%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637534205447360095%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jHv%2FgqJaWZrCOzgiAV17Ysh3iMbEvg5lo5QkNhuwQVg%3D&reserved=0
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Basim: 

Ikke tvil om at vi ikke er begeistret for Islam Net. Men de er lovlig organisasjon – så ingen bør få 

stoppe dem fra å kjøpe lokaler dersom det er mulig. Vi ønsker ikke å støtte dem på generelt 

grunnlag, men på prinsipielt grunnlag. Men forstår offentligheten denne forskjellen? 

Stille krav til Islam Net. Åpenhet og transparens om virksomheten.  

Vi ble veldig overrasket over avslag for Rabita til nybygg. Ingen klar begrunnelse – noe om en 

passasje i kvartalet. Bygget er ikke verneverdig. Vi synes det er underlig at Thon får tillatelse på 

endringer i verneverdige bygg – mens vi får avslag. Aftenposten har skrevet en sak om dette. Bygge 

kulturhus med bønnerom. Moderne bygg som hele bydelen har nytte av.  

Fra samtalen: 

Samtale med informasjon om oppropet mot ekskludering av Islam Net 

(https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2021/03/23/opprop-mot-ekskludering-av-islam-

net/) og «kontraoppropet» (https://www.vl.no/religion/2021/03/31/muslimske-profiler-gar-

i-rette-med-islam-net-stotte/).  

- Problemer med lokaler og kjøp/ombygging gjelder også i områder rundt Oslo. 

Dialogforum Østfold har 9 medlemmer. Kun 2 har egne lokaler som er godkjent og bra. 

Basim og Lindas opprop (https://www.vl.no/religion/2021/03/31/muslimske-profiler-gar-

i-rette-med-islam-net-stotte/). Islam Nets kampanje på sosiale medier om første moske i 

Oslo for dem. Hele tiden kommer det info /reklame om dette. Algoritmene som sprer 

dette.  

- Dette blir veldig synlig blant brukere av sosiale medier (ungdom særlig). Håper det er 

uttrykk for hovedsakelig synlighet heller enn støtte. 

- Jeg får høre fra venner og kolleger i andre land: Hvordan er det med muslimer der (i 

Norge)? Er det så alvorlig som Islam Nets kampanje sier?  

- Hva tenker dere er det viktigste for å prøve å unngå at dette blir noe negativt – at vi snur 

det til noe positivt? 

- Ikke så bekymret. Men vi må følge med – alle aktører som kan motvirke radikale miljøer 

som Islam Net. Oss, bydelene, osv. Jeg er optimist – tenker de fleste er i midten – 

normale. Gi bedre tilbud og tenke mer på hva som mangler. Hvordan vi møter dette. En 

utfordring og ikke et problem.  

- Sosiale medier og krevende med hatefulle motstemmer: Erkebiskop i Svenska kyrkan, 

Antje Jackelén, trakk seg nettopp fra Twitter grunnet hets.  

- Jeg tenker det kan være bra hvis Islam Net får bygning og tar i bruk den. Da møter de 

virkeligheten i hverdagen og ikke et fantasislott om hva som skal bli.  

- Også svært radikale kristne miljøer: Visjon Norge. Lurer på hvor store de egentlig er – 

hvor stort nedslagsfelt de har.  

- Visjon Norge når nok mange – men ønsker å fremstå som større enn det de er. En av 

Norges Kristne Råds medlemmer som bruker dem for sendeflate. Jeg (Erhard) ble 

intervjuet der i samtale om kristen enhet. De tok min opptreden til inntekt for seg selv. 

Lærdom i dette – men alltid en risiko i møte med slike miljøer.  

10 minutters pause 
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Sak 2: 

Forslag om å invitere gjester til gruppen fra andre deler av landet. Kanskje få med en muslimsk og 

kristen deltager fra samme sted eller landsdel?  

Forslaget fikk tilslutning. Hossam og Steinar tar med seg forslag til gjester.   

Sak 3: 

Neste møte: 

Primært: Torsdag 20. mai – 18.30 – 20.00 

Sekundært: Torsdag 3. juni – 18.30 – 20.00 

Etter spørsmål til Anne-May ender vi opp på primærvalg (Anne-May er i studiepermisjon til våren og 

vil ikke kunne delta uansett): 

Sak 4: 

Troshistorie – Aziz Ahmedovic 

Aziz avsluttet møtedelen med sin troshistorie.  

--------------------------------------- 

Møtet ble avsluttet kl. 19.00. 

  


