Behandling av klage vedr vedtak om utleie av St. Petri kirke,
Domkirken og St. Petri menighetsråd i møte 23. april 2019
Bakgrunn:
1. Domkirken og St. Petri menighetsråd fattet 19. mars 2019 vedtak om å leie ut St. Petri
kirke til arrangementet The Princess and the Shaman 20. mai d.å.
2. I vedtaket ble det stilt krav til arrangementet om at
a. Dialogprest Silje Trym Mathiassen setter kvelden inn i en religionsdialogisk
sammenheng.
b. Det presiseres at dette skal være en temakveld, ikke en forestilling. Det skal
være en samtale om temaet og ikke en praktisering av sjamanisme og
nyåndelighet.
3. Vedtaket ble påklaget av Cecilie og Alain Fassotte i brev av 5. april d.å.
a. I klagen framholdes det at det ikke er samsvar mellom den offentlig
informasjon og invitasjon til arrangementet og de premissene gitt av
menighetsrådet ved at det ikke foreligger noen informasjon om at dette er et
dialogmøte eller temakveld.
b. Klagerne mener at arrangementet i all kommunikasjon framstår som et
introduksjonskurs i sjamanisme, og at
c. Informasjonen i punktene 3a og 3b ligger til grunn for dem som har kjøpt
billetter til arrangementet.
4. Menighetsrådets vedtak av 19. mars har blitt gjenstand for offentlig debatt, der det er
kommet fram synspunkter både for og mot at arrangementet gjennomføres i St. Petri
kirke.
5. I ettertid er det kommet fram at dialogprest Silje Trym Mathiassen i tillegg til å
innlede dialogen, også vil komme med oppsummerende kommentarer til samtalen
mellom prinsessen og sjamanen.
6. Menighetsrådet ser at kommunikasjonen omkring arrangementet kunne vært
tydeligere, blant annet med hensyn til den rollen Kirkelig dialogsenter/dialogpresten
spiller i forhold til arrangementet. Menighetsrådet er tilfreds med at dialogpresten har
presisert sin rolle i arrangementet ytterligere etter vedtaket, ved at det framkommer at
dialogpresten også skal ha avsluttende, oppsummerende kommentarer.
Menighetsrådet vil oppfordre Kirkelig dialogsenter til i samarbeid med arrangøren å
klargjøre premissene for arrangementet, også forhåndsomtalen i relevante kanaler.
7. Menighetsrådet vil fastholde sitt vedtak av 19. mars 2019 med de krav/forutsetninger
som er satt for gjennomføringen.
VEDTAK:
Klagen tas ikke til følge.
Vedtaket kan påklages til Stavanger biskop.

