Samfundsmøte
25. november 2015
Hvorfor tror vi?
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt – 19:07
2. Styreprotokoll - godkjent
Møteleder: Øyvind Bentås
Referent: Ingeborg Bringslid

3. Politisk femminutt
Ingen ytringer

4. Historisk Femminutt
Nicholas Christiansen introduserer punktet og det vises film fra byggingen av
Studentersamfundet

5. Innledning ved Ola Tjørhom
Forteller om verdensreligioner, livssyn og deres utbredelse. Om de positive og
negative sidene ved å leve med en religion.

6. Pause – 19:40
Styret serverer gløgg og grøt

7. Kunstnerisk innslag
Nicholas Christiansen, Magnus Indergård, Vegard Josvanger og Lasse Kløvstad
spiller «Mitt hjerte alltid vanker»

8. Sofaprat med Ola Tjørhom
Hans Jacob Sandberg leder sofapraten og innleder med et par spørsmål.
Hvorfor ble du katolikk?
Viser en reportasje om en elgegudstjeneste. Er fremtiden tematiske
gudstjenester?

På talerstolen
Øystein Blixhavn – En forskningsstudie i Chicago viser at barn med religiøs
oppvekst er mer egoistiske enn dem med ateistisk oppvekst. Hva tenker du om
dette?
Emil Lysholm – Hvor er ekstremistene? Har vi et ansvar for å jobbe mot eksport
av terrorisme?
Bård Ræstad – Hvorfor vil kristne og muslimer jevne seg ut i antall?
Anders Såstad – Hva tenker du verdens religiøse ledere kan bidra med i kampen
mot terror og ekstremisme?
Einar Urdshals – Når religion og livssyn blir mer personlig, privat og
egendefinert. Blir det mindre forskjell mellom religion og psykiske lidelser?
Gert Kluge – Hvilken betydning har bibelske påstander, og bør folk tro på det? I
såfall i hvilken grad?
Øyvind Bentås – Hvor langt kan enkeltindividets religionsfrihet strekkes i forhold
til brudd på menneskerettighetene?
Anna Wilberg – Har navnsetting av religionsfag noe å si? Burde det legges mer
vekt på etikk i slike fag?
Andrew Feinberg – Hvorfor er det slik at stater med dødsstraff for homofili og
religionsforlatelse er stater med styringsmakt som er sterkt knyttet til religion?

9. Eventuelt
På talerstolen
Håvard Bertelsen – Takker på vegne av Styret for et flott semester
Øyvind Bentås – Det skal være Det Sorte Fårs Ordenpromosjon til våren.
Innstillinger til riddere kan sendes til Styret

10. Kritikk av møtet
På talerstolen
Hans Kristian Henriksen – Ros til Styret og innleder. Takk for grøt og gløgg.
Kritikk til mangel på servering på møtet.

11. Møtet er hevet – 21:00
Møteleder:

Referent:

Øyvind Bentås

Ingeborg Bringslid

