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Du blir med på samlingen ved å bruke lenken til Zoom-møtet som ligger i 
Canvasrommet il kurset. 
 
 
Tekniske forutsetninger for samlingen 
Samlingen vil foregå i videokonferanseverktøyet Zoom, og dere kommer inn i 
konferanserommet enten ved å klikke på lenken i dette programmet, bli med gjennom 
Canvas eller ved å klikke på lenken i kalenderen din.  
 
Dere bør ha lastet ned programmet enten på PC/MAC, nettbrett eller mobil. Om dere 
legger det inn på stasjonær datamaskin må du i tillegg ha webkamera, mikrofon og 
høyttaler på den. Zoom Client for Meetings kan lastes ned hvor du vanligvis henter ned 
app’er eller fra nettstedet: https://zoom.us/download Om du ikke får lastet det ned vil det 
fortsatt fungere i nettleser men det er ikke fullt så stabilt.  
 
Det er stor fordel om dere logger inn med UiO brukernavn og passord – altså det samme 
som dere benytter til Canvas. På «Sign in» i Zoom velger dere «SSO single sign on», 
deretter fører dere inn «uio» i påfølgende side og det skal føre dere til FEIDE innlogging – 
hvor dere sjekker at UiO er tilhørig institusjon og logger inn. Test gjerne Zoom før 
samlingen og kontakt Brynjulv Norheim om du har problemer, 
brynjulv.norheim@teologi.uio.no mobil 45021976 2 
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Onsdag 17.6.20 
 
8.30  Åpen halvtime i Zoom (frivillig)    Rigmor Smith-Gahrsen 
 

9.00  Introduksjon til samlingen    Halvard Johannessen 
 Velkommen! 

Kulturforståelse og sekularitet   
 

9.50 Pause   
 

10.00 Foredrag: Mangfold og uenighetsfellesskap  Lars Laird Iversen  
  

10.30 Introduksjon til gruppearbeid:     
 Uenighetsfellesskap i kontekst   Lars Laird Iversen  
 

10.40 Gruppearbeid  
Arbeid med spørsmål til Lars Iversen    

 

10.55 Plenumssamtale: spørsmål fra gruppene Lars L. Iversen (Halvard ordstyrer) 
 

11.25 Intro til gruppearbeid kl.12.00   Halvard Johannessen 
 

11.30 Pause 
 

12.00 Gruppearbeid: Vi arbeider med refleksjonsnotatene 
 

14.00 Pause 
 

14.15 Foredrag: Interreligiøs sjelesorg   Anne Hege Grung 
 

15.15  Avsluttende samtale (45 min.):   Halvard (ordstyrer) 
To deltakere oppsummerer dagen 
Plenumssamtale 
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Torsdag 18.6.20 
 
8.30  Åpen halvtime i Zoom (frivillig)    Rigmor Smith-Gahrsen 
 

9.00 Introduksjon til dagen    Halvard Johannessen 
 

9.15 Dialogpilotene: Videopres. og samtale   Dialogpilotene (Halvard ordstyrer) 
 

10.15 Pause 
 

10.30 Foredrag: Etikk og menneskesyn   Kaia Rønsdal 
 

11.45 Pause 
 

12.30  Ordinert tjeneste på offentlig institusjon:   
- Teologiske perspektiver (20 min.)  Trond Skard Dokka 
- Helsefaglige perspektiver (20.min)  Hans Stifoss-Hansen 
- Plenumssamtale     Halvard (ordstyrer) 

 

14.00 Pause 
 

14.15 Foredrag: Gästfrihet, kärlek och försoning Werner Jeanrond 
 

15.15 Oppsummering og veien videre (45 min.) Halvard Johannessen 
 
 
 


