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6. – 12. november 2020



Mangfoldsbyen 2020 åpnes storslått med musikk, 
dans og dialog. Solfrid Molland innbyr til musikalsk 
fortelling om tre hellige rom og vår jord, Inter viser 
oss sin dialogforestilling, mens Biseri presenterer 
bosnisk folkedans.

Kl. 19–21 Bergen Internasjonale Kultursenter
Kong Oscars gate 15
Pris: kr. 80,-
Arr: STL Bergen og Kirkelig Dialogsenter Bergen

Fredag 6. november

Smittevern og påmelding til 
alle arrangementer:

www.mangfoldsbyen.no
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Tros- og livssynvandringer

Vandringene er guidet besøk hos tre eller fire tros- 
og livssynssamfunn. På hvert stopp forteller 
samfunnet om sin egen tro og gir omvisning i sine 
lokaler.

Oppdag en ny verden bak sentrumsfasadene

Kl. 13: Centralkirken (Vetrlidsallmenningen 8)
Kl. 14: Church of Pentecost International 

(Engen kapell, inngang Baneveien)
Kl. 15: Bergen moské (Jekteviksbakken 27)

Kl. 13–16 Oppmøte ved Centralkirken

Bli med på kryss og tvers rundt Danmarksplass

Kl. 13: Adventistkirken (Jørgen Moes gate 26)
Kl. 14: Salam Islamsk Senter (Fjøsangerveien 39)
Kl. 15: Årstad kirke (Jonas Lies vei 55)

Kl. 13–16 Oppmøte kl. 13 ved Adventistkirken
eller kl. 12:45 ved Danmarks plass bybanestopp

Lørdag 7. november

Søndag 8. november



Filmkveld: Datteren og predikanten

Elisabeth Kleppe viser filmen om sin far 
”Predikanten”. Hans kall 
førte til mye fravær fra 
familien. I samtale med 
May Bente Stuart Matre 
utforsker Kleppe hvordan 
dette har påvirket 
hennes tro, tvil, savn og 
forsoning.

Kl. 19–21, Litteraturhuset (Auditoriet), 
Østre Skostredet 5–7
Full sal? Arrangementet strømmes direkte
Arrangør: Kirkelig dialogsenter Bergen

Mandag 9. november

Tirsdag 10. november

Bergen religionshistorie på 45 minutter

Aldri før har Bergen hatt et større mangfold av tro 
og livssyn. I anledning Bergens 950-årsjubileum 
gjenforteller professor emeritus Lisbeth 
Mikaelsson hele Bergens religionshistorie fra et 
mangfoldsperspektiv. Etterfulgt av samtale med bl. 
a. byråd Katrine Nødtvedt og STLs generasekretær 
Ingrid Rosendorf Joys, ledet av Dagen-journalist 
Astrid Dalehaug Norheim. Hva betyr tros- og 
livssynsmangfoldet for byen vår, og hvor ønsker vi 
å være når Bergen feirer 1000 år?

Kl. 18:30–20:30 Litteraturhuset (Olav H. Hauge)
Østre skostredet 5–7
Full sal? Arrangementet strømmes direkte



Åpen dialogkafé

Åpen dialogkafé er en uformell møteplass hvor 
man kan treffe mennesker med ulik tro eller 
livssyn. Alle er hjertelig velkommen til å delta i en 
lavterskel dialog om tro og livssyn over en kopp 
kaffe/te og noe å bite i.

Kl. 18–20 Kulturhuset Danckert Krohn (Peisestuen),
Strømgaten 1 (gamle Kunsthøgskolen)

Onsdag 11. november

Torsdag 12. november

Religionskritikk: 
konstruktivt eller bare hatprat? 

Religionskritikk, hatprat og ytringsfrihetens 
begrensninger er sentrale temaer i det offentlige 
ordskiftet om tro og livssyn. Hvordan setter vi 
grenser juridisk og moralsk? Hva kjennetegner god 
og dårlig religionskritikk? Tåler religiøse å bli 
kritisert? Og er det rom for kritikk i tros- og 
livssynsdialogen? 

Panelsamtale med Eirin Eikefjord, 
Christian Lomsdalen, Bano Abdulrahman og 
Gudmund Waaler. Moderator: Amila Suljevic Melle. 

Kl. 18–19:30 Bergen Offentlige Bibliotek
(Musikkavdelingen) Strømgaten 6
Arr: STL Bergen og Human-Etisk Forbund Bergen



Christian Michelsens gate 4, 5012 Bergen
stlb@stlb.no – 969 08 380
www.stlb.no

Bli med å feire! Tros- og livssynsmangfold er med 
på å gjøre Bergen til byen vi er glad i. I en uke full 
av kulturelle aktiviteter, foredrag og besøk hos 
kirker, templer og moskeer inviteres byens 
innbyggere til å bli kjent med Bergens mangfold av 
tro og livssyn. En uke som danner kunnskap, nye 
bekjentskaper og felleskap.

Mangfoldsbyen arrangeres hvert år av 
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn 
(STL) Bergen. STL er en sammenslutning av 18 tros- 
og livssynssamfunn i Bergen og omegn. STL 
arbeider for likebehandling av tros- og 
livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig 
respekt og forståelse mellom disse.

Støttespillere

Smittevern: STL og byens tros- og livssynssam-
funn tar smittevern på alvor. For å kunne gjennom-
føre Mangfoldsbyen i tråd med gjeldende 
smittevernråd vil alle arrangementene ha antalls-
begrensning. Forhåndspåmelding anbefales. 
Følg med på www.mangfoldsbyen.no og hold deg 
hjemme hvis du er syk.


