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NYEVENNER: – Spennende å treffe nyemennesker og snakke om religion og kultur, synes Mimmi Høie (til venstre) som snakket

Taket var ekstra
høyt i Trefoldig-
hetskirken da pro-
testanter, hinduer,
muslimer, human-
etikere, ortodokse
kristne og hednin-
ger møttes for bru-
bygging og dialog.

b LIVSSYN OG RELIGION

– Merih, er du her? Du skal
snakke med Marianne Løge.
Depti, du skal snakke med Gro.
Hilde Mjøs fra Arendal Vok-
senopplæring roper opp navn
og kobler parene som skal finne
hverandre på kirkebenkene.
– Jeg hadde hørt om dette og
syns det er spennende å treffe
nye mennesker og lære om de-
res kultur, sier Mimmi Høie
som har benket seg med hijab-
kledde Eman Abozamel.

– Å få nye venner og lære
hva som er lov og ikke lov i din
kultur, er så spennende. Jeg vil
også få vise at min tro handler
om å hjelpe andre, vise respekt
og være et godt menneske. Jeg
blir lei meg når jeg møter men-
nesker som fordømmer min re-
ligion og sier at den er krigersk
og full av hat. Det er den ikke!
De som opptrer slik, er ikke rik-
tige muslimer, sier Eman.

Populær dialogmodell
Arrangementet «Livssyn møter

– Vi er først og

Barn fra fem barne-
hager i Arendal lot
seg fascinere av en
fin dose tøys og
fargerikt tull da vinter-
festivalen tyvåpnet
i går.

b BARNEFORESTILLING

– Kult! Hahaha!
De små publikummerne
er storveies begeistret når
klovnen Klovneria åpner den
store, brune kofferten bare for
å finne en litt mindre koffert
inni den – og en enda mindre
inni den – og en enda mindre
inni den.
Til slutt åpenbarer det seg
imidlertid gule baller i den
minste. Klovneria høster høy-
lytt beundring når hun sjong-
lerer med to-tre-fire baller!
65 heldige barn fra Jovanns-
lia barnehage, Lille Strømsbu
barnehage, Enghaven, Møl-
lers Asyl og St Franciskus bar-
nehage i Arendal fikk komme
inn i Klovnerias magiske ver-
den på Kilden i går.

Mer på barneprogrammet
Sirkusablegøyene var første
post på Vinterfestivalens pro-
gram, og til helga blir det mer
barneprogram, med Den Fan-

tastiske Barnekunstfestivalen
i Bankgården fredag formid-
dag, dukketeater på Kilden og
Baneparade fra Torvet.
Den offisielle åpningen av
Vinterfestivalen er torsdag
ettermiddag, når det blir kul-
turelle innslag og enkel serve-
ring på Kanalplassen. Her skal
elever fra Bølgen Dansestudio,
Tirill Linnea Tømte Hem-
mingby og SNOK underholde.
For de voksne er det mye an-

net å velge mellom:

Tangokurs og vinsmaking
Tangokurs for nybegynnere er
det mulig å møte opp til tors-
dag kveld i Torvgaten 4. Da er
det også Litterær Salong i bi-
blioteket.
Fredag ettermiddag er det

seminar og workshop i regi av
Levende Arendal, og om kvel-
den kan man lufte rockefoten
med rock- og blueskonsert (to
ulike) og Social Club Vinterfes-
tival Special.

Isbading og badstue
Tradisjonen tro er den flyten-
de badstua tauet til Bystranda
på Tyholmen, og her kan de
badeglade forfriske seg både
lørdag og søndag.
Hele programmet finnes på
hjemmesiden til Arendal Vin-
terfestival.

b Liv Ekeberg

Åpnet festival
med Klovneria

BALANSE: Chris André på «line» mens Iver og Johanna holder i tauet.
Klovneria (Kirsten Hirte Milkereit) fanget oppmerksomheten til de små.

ESKE PÅ ESKE: Fikk latterboblene til å trille ut av de små.

ARENDAL VINTERFESTIVAL
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bNRKS omlegging av distrikts-
sendingene har ført til mange re-
aksjoner fra misfornøyde lyttere.
Nå snur kanalen og gjeninnfører
lengre distriktssendinger.
Sendingene i forkant av Dags-

revyen blir nå justert opp fra fem

til ti minutter. Samtidig behol-
der NRK den nye sendingen før
Kveldsnytt. Dermed er den totale
sendetiden tilbake på samme
nivå som før endringen fra nyttår.
– Vi har rett og slett undervur-

dert den enormt sterke relasjo-

nen seerne har til TV-nyhetene
fra sitt distrikt. Det har vi nå tatt
innover oss. Derfor forlenger vi
distriktssendingen i forkant av
Dagsrevyen, sier distriktsdirek-
tør Grethe Gynnild-Johnsen.

Kulturminister Trine Skei
Grande (V) er en av dem som
umiddelbart reagerte positivt på
NRKs kuvending.

NRKsnur og gjeninnfører lengre distriktssendinger

med Eman Abozamel og datteren Ghina (snart 8) fra Syria om likheter mellom humanisme og islam. FOTO: LIV EKEBERG

fremst «human beings»
livssyn» er en del av Vinterfes-
tivalen, som startet onsdag.
Den norske kirke, Med Hjerte
for Arendal og nevnte Arendal
Voksenopplæring hadde invi-
tert rundt 90 mennesker fra
ulike kulturer og nasjoner til
denne fjerde utgaven av dia-
logmodellen «Folk møter folk».
Og aldri har vel flere livssyn
vært representert samtidig i
kirken.

– Hvorfor vet dere ikke?
På en av kirkebenkene finner

ortodokse Merih Tekle fra Eri-
trea kjapt tonenmed humaneti-
ker Marianne Løge fra Arendal.
– I mitt hjemland er ortodoks

kristendom dominerende, men
jeg opplever at få nordmenn vet
hva ordboks religion er. Hvorfor
er det sånn, spør Tekle.
– Mange nordmenn er ganske
likegyldige til religion, de går i
kirken til jul og døper barna si-
ne, men eller har de ikke tenkt
så over troen sin, svarer Løge.
Det syns eritreeren er merke-

lig, for det er jo viktig å vite hvor

tradisjonene våre kommer fra.
Rundt på de andre benkene
sitter en hindu, to fra Åsatru-
samfunnet Bifrost, en ba’hai,
flere muslimer og kristne.
Etter en drøy halvtime sam-
let de seg igjen ved langbordet
for å dele inntrykk:

Sokneprest: Bli mer nysgjerrige
– Dette var veldig gøy. En en
halvtime gikk altfor fort, sier
indiske Sudhanshu Shekhar
Pandey, og la til:
–Vi er «first human beings»!

Etterpå er vi religiøse og andre
ting.
– Jeg har snakket med Esma

fra Syria og hun spurte meg om
jeg hadde lest mye i Koranen.
Og jeg ble svar skyldig, innrøm-
mer Arendals nye sogneprest
Jorunn Raddum.
– Da sa Esma «jammen, hvor-
for er du ikke mer nysgjerrig?».
Hun har rett. Jeg tenker at vi
må «lenger fram på stolen»,
være mer nysgjerrige på hver-
andre, sa sognepresten.
Muslimske Halwo lærte at

hedningene i Åsatrufellesska-
pet Birfrost har sine seremoni-
er ulike steder, mens muslimer
alltid har dem i moskeen.
– Om «innpakningen» vår er
forskjellig, er basisen ofte gan-
ske lik. Vi må ikke la forskjellig
innpakning være et hinder for
at vi deler og lytter til hveran-
dre, sa Idril Cecilie Faureng En-
gelbrektson fra Bifrost.

b Liv Ekeberg
liek@agderposten.no

PROST OG EKS: Prost Kolbjørn Gunnarson og tidligere sogneprest i
Trefoldighet, Åsta Ledaal var blant de 90 menneskene ved langbordet.

ODIN OG ORTODOKS: Helge «Yannis» Messell i engasjert samtale
med Abdalbanat fra Sudan. Bak ses Marianne Løge og Merih Tekle.

FULL MIDTGANG: Rundt 90 personer benket seg rundt langbordet i
midtgangen til Trefoldighetskirken i Arendal da livssyn møtte livssyn.
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