
Kjære alle tidligere deltakere på kurset "Å være religiøs leder i det norske samfunnet".  

 

Vi er nå inne i den fjerde kursrunden (2013-2014), med tjue nye deltakere. Med dere som har vært 

med på de to første kursrundene (2007-2008, 2009-2010, 2011-2012) er det etter hvert over 90 

personer som har vært med på kurset! 

 

En av tankene bak kurstilbudet var at det skulle følges opp med et Faglig Forum for religiøse ledere 

som kunne møtes ca. en gang i året – for å holde kontakten med de andre kursdeltakerne, treffe nye 

kollegaer, og få faglig påfyll. 

Vi har invitert til slike Forum-dager to ganger tidligere. Nå vil vi gjerne invitere alle dere som har vært 

med på de tre første kursrundene til en ny samling den 23. april på Det teologiske fakultet, sammen 

med de som tar kurset nå.  

Overskriften på dagen vil være «Religion, sekularisme og et livssynsåpent samfunn». En del av 

programmet vil bli viet den offentlige utredningen om «Det livssynsåpne samfunn» (under ledelse av 

Sturla Stålsett) som kom i 2013 (tilgjengelig her): 

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/kud/Nyheter-og-

pressemeldinger/Pressemeldinger/2013/nou-2013-1-det-livssynsapne-samfunn-en-

h.html?id=711620  

Program:  

Onsdag 23. april 2014: Faglig Forum for religiøse ledere 

Aud U40 (kjelleren), Domus theologica, Blindernveien 9, 0371 Oslo 

Kl. 0915 Kaffe og frukt 

Kl. 0945 Velkommen ved Oddbjørn Leirvik 

Kl. 1000: Det livssynsåpne samfunn: En helhetlig tros- og livssynspolitikk, ved Sturla Stålsett. 

Kl. 1230:  Lunsj 

Kl. 1330: En menneskerettslig basert sekularisme, ved Ingvill Thorson Plesner 

Kl. 1500: Pause  

Kl. 1530 Religionsdialog – i et sekulært språk? ved Oddbjørn Leirvik 

Kl. 1700: Middag på fakultetet, sosialt samvær 

 

Vi dekker reiseutgifter etter statens regler for alle som melder seg på. Med start kl. 0945 skulle alle 

ha mulighet til å komme seg til Oslo i løpet av morgenen, samtidig som vi slutter tidlig nok til at det 

er mulig å returnere om kvelden.  

 

Påmelding på https://nettskjema.uio.no/answer/forum2014.html  innen fredag 11. april. 

med vennlig hilsen  

Oddbjørn Leirvik (faglig ansvarlig for kurset) og Brynjulv Norheim (kurskoordinator) 
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