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ROM FOR DEN GODE SAMTALEN!
Velkommen til Dialogfestivalen 2022, som arrangeres av Norsk Selskap for filosofisk praksis 

og Human-Etisk Forbund i forbindelse med Verdens filosofidag! 

Vi lever i en tid 

➢ der alt er oppe til debatt, men lite er gjenstand for dialog

➢ der vi er koblet på 24/7, men stadig oftere koblet fra hverandre

➢ der spørsmålene er mange, men skråsikkerheten utbredt

Vi trenger møteplasser. Vi trenger fellesskap, undring og dialog! 

Dialogfestivalen bringer folk sammen til samtaler om livsnære temaer. 

I Oslo foregår festivalen på Deichmann Grünerløkka lørdag den 19. november. Her blir det 

dialogiske og filosofiske aktiviteter fra morgen til kveld. Arrangementet er gratis og åpent for 

alle interesserte. 

Det blir også arrangementer flere steder i landet i midten av november.  Program følger her.



DEICHMAN GRÜNERLØKKA
PROGRAM LØRDAG 19. NOVEMBER

Rom 1: Serieteket Rom 2: Voksenavdelingen Salen: 2. etg 

11.00 Åpning av festivalen

v/Ingun Steen Andersen og Haakon Gaukstad

11.15 Dialogkafe om lykke 

Haakon Gaukstad

11.15 «Hva er godt naboskap?» 

Sokratisk dialog 

Helge Svare

11.15 «Fotofilosofi»

Maja Holst Svendsen

13.30 «Hva er omsorg?» 

Andreas Thorud og Asbjørn Fretheim 

13.30 «Hva innebærer det å forsone seg med 

noe»?  

Guro Hansen Helskog

Barnas lørdag 

13.00 – 13.45  og 14.30 – 15.15 

Lesestund og filosofisk samtale for barn om 

vennskap.

Ariane Schjelderup, Ingun Steen Andersen og Eva 

Pike

15.30 Dialogkafe om mangfold

Ingun Steen Andersen og Birgitte Fredriksen

15.30 Filosofikafe: «Hva vil det si å være 

sosial?»

Vigdis Ekeberg

15.30 «Fotofilosofi»

Maja Holst Svendsen

17.00 Filosofikafe: «Hva er feminisme?»

Eilin Høgmann Dehli

17.00 Dødskafé 

Else Werring og Katarina Zwilgmeyer

18.30 – 22.00

Mingling og sosialt samvær 

Møt filosofiske praktikere, livsveiledere i Human-

Etisk Forbund og andre dialoginteresserte. 

19.15 – 22.00

Mingling og sosialt samvær 

Møt filosofiske praktikere, livsveiledere i HEF 

og andre dialoginteresserte.

19.15 «Filosofisk praksis – på scenen»

En forestilling

Heidi Karlsen og Arnt Christian Teigen

Hele dagen: Snakk med en filosofisk 

praktiker!

Du kan melde din interesse i foajeen og 

booke tid for en-til-en samtale.

20.15 «Skrekkens dialog»  En filosofisk samtale om 

horror

Else Werring og Heidi Karlsen



VELKOMMEN TIL 
DIALOG PÅ NORGES
ELDSTE BIBLIOTEK

• For å lese mer om enkeltarrangementene på Deichman, 
se Deichman.no/bibliotekene/Grünerløkka

• Vil du booke tid for en gratis en-til-en samtale med en 
filosofisk praktiker den 19.11? 

Følgende filosofiske praktikere tilbyr samtaler: 

Are Seljevold, Lina Holthe-Leyk, Kirsti Schiøtz, Anne 
Horgheim, Sebastian Rehnman, Asbjørn Fretheim, Eva 
Pike og Maja Holst Svendsen

Skriv deg på en liste i foajeen, eller meld din interesse på 
forhånd til Ingun Steen Andersen, styreleder NSFP

(ingunsteenandersen@gmail.com)



KRISTIANSAND

• Filosofikafe: Om og med humor
Hos Naboen, Kristiansand, lørdag 19. november kl. 
13.00

Arrangør: Human-Etisk Forbund, Kristiansand lokallag 

Ved livsveileder Dagfinn Ullestad og humorist  Olav Grendstad

• Olav Grendstad er frilanser innen scenekunst, underholder, 
satiriker, konferansier, tekstforfatter og regissør. Bor i Bygland i 
Setesdalen og driver der kulturkaféen Stoga. 

• Dagfinn Ullestad er livsveileder for Human-Etisk Forbund i 
Agder. Sammen med frivillige og ansatte bidrar han til 
møteplasser for «den dype samtalen» om livet. 



TØNSBERG
Lørdag 19. november markeres Filosofiens dag på 
Humanismens Hus i Tønsberg.

Kom på filosofikafé, bli med på dialog, eller kanskje du vil 
booke deg en 1-1-samtale med en filosof?

• Livsveileder i HEF Ellen Sandum holder temakafé om 
Kritisk tenkning kl 11:15-12:45. Vi undersøker blant annet 
hvilken rolle kritisk tenkning spiller i livene våre og i samfunnet 
og hvordan vi kan utfordre skråsikkerhet uten å angripe. Og kan 
vi endre mening uten at det gjør vondt?

• Filosofisk praktiker Tom Rønning har en dialog rundt 
begrepet frihet kl 13-14:30. Kan jeg gjøre hva jeg vil? Er det 
mulig å ha full frihet i et samfunn med lover og regler? Hva med å 
ha egne selvstendige valg, når folk rundt deg mener noe annet? 
Finnes egentlig fullkommen frihet?

• Hjertelig velkommen!



LINDERUD, OSLO 

17.november 2022, kl. 18-20

Krigsskolen, Linderud

Markering av Verdens Filosofidag 

Tema: Ondskapens filosofi

Program:

• Hva er ondskap? Arne Johan Vetlesen, Professor i filosofi, Universitetet i 
Oslo

• Lydighet og ondskap i militær kontekst. Harald Høiback, Oberstløytnant, 
phd. i filosofi

• Filosofisk kafé: Ondskapens kafé 

v/ filosofisk praktiker og felthumanist Ida Helene Henriksen



BERGEN
Dialog: smaksformer

Ny-Krohnborg Senter Rogagaten 9, Bergen

12. november, kl.  11.30-15.00 

Arrangeres i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og 
livssynssamfunn, Bergen

•
Nettside: https://www.mangfoldsbyen.no/program/dialog/

Kom og prøv forskjellige dialogformer! Er du nysgjerrig på hvordan man 
bedre kan snakke sammen, eller kunne du tenke deg å snakke om 
mangfold, eller prøve å forstå tro? Da må du gjerne delta på dialog-
arrangementene til Mangfoldsbyen. 

PROGRAM

1. Filosofisk speed-dating (ved Solveig Reindal og Svein Jacob Salhus)
Tema: Livssyn

2. Sokratisk dialog (ved Dragana Kovacevic og Svein Jacob Salhus)
Tema: “Kulturelt mangfold”

3. Filosofisk kafé (ved Pedro Vincent Bergheim)
Tema: “Hva er tro?”

https://www.mangfoldsbyen.no/program/836/
https://www.mangfoldsbyen.no/program/dialog/


VOLDA

Tekst og tanke
Kvar: Biblioteket på Høgskulen i Volda

Når: onsdag 30. november kl. 13.30-15.30

Arrangementet blir ledet av studenthumanist Lone Ellingvåg Knutsen

• Påmelding: https://nettskjema.no/a/277979#/page/1

Bli med og lytt til god litteratur som opnar for undring og nye perspektiv saman med andre, både 
gjennom teksten og samtalen etterpå. Kanskje blir du litt klokare på livet eller deg sjølv?

Her trengst ingen førebuingar, og alle er velkomne akkurat slik dei er – både om du har lese mykje 
eller lite.

• Samlesing ("Shared Reading") er ein forskingsbasert metode som har som intensjon å opne litteratur for alle 
målgrupper. Det er ein vennleg og trygg møtestad mellom menneske og mellom menneske og litteratur.

• Les meir om Tekst og tanke-tilbodet for studentane på Høgskulen i Volda og om samlesing/shared reading:

• https://nynorsksenteret.no/blogg/tekst-og-tanke

https://nettskjema.no/a/277979#/page/1
https://nynorsksenteret.no/blogg/tekst-og-tanke


VERDENS 
FILOSOFIDAG

Dialogfestivalen arrangeres i forbindelse

med Verdens filosofidag, som finner sted

den tredje torsdagen i november hvert

år. 

UNESCOs formål med dagen er å 

stimulere til filosofisk refleksjon. Tanken

er at filosofering, kritisk tenkning og

dialog kan styrke demokratiet og bidra

til fred.


