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I begynnelsen var
fortellingen
Etter 10 år som leser begynte han å skrive.
Siden har han skrevet hele tiden. Og han har
satt Grorud og oppvekstmiljøet der på det
litterære kartet, ikke minst med trilogien om
grorudgutten Jonas Wergeland, som ville lære
nordmennene ”å tenke stort”.
Møt

Jan Kjærstad
Jan Kjærstad har vokst opp på
Grorud. Han er utdannet teolog,
debuterte som forfatter i 1980 og
fikk Nordisk Råds store pris i 2001.
Bokaktuell med romanen ”Jeg er
brødrene Walker”.

i Grorud menighetshus
Tirsdag 27. januar kl. 1900
Kaffepause med samtale
Liturgisk avslutning

Hellig krig hellig fred
Mange ser religion først og fremst som årsak til
konflikter. Men kan religion også bidra til fred og
forsoning, selv der konflikten i utgangspunktet
ikke dreier seg om religion?

Møt
Vebjørn L. Horsfjord er generalsekretær i organisasjonen Religions for
Peace — European Council of Religious Leaders, med biskop Gunnar
Stålsett som styreleder. Rådet samler 30 fremstående religiøse ledere
fra hele Europa til felles arbeid for
fred og forsoning.
Horsfjord er teolog, og har tidligere
blant annet vært assisterende generalsekretær i Mellomkirkelig råd.

Vebjørn L. Horsfjord
i Fossum kirke
Tirsdag 24. februar kl. 1900
Kaffepause med samtale
Liturgisk avslutning

Hva er egentlig
vitsen?
Gleder og utfordringer ved en ny
gudstjenestereform
Reformer igjen! Nye bøker, nye toner, nye ord!
Som koster tid og penger! Kjempeflott, sier
entusiastene.
Møt en av dem,

Kari Veiteberg
i Bredtvet kirke
Tirsdag 24. mars kl. 1900
Kaffepause med samtale
Liturgisk avslutning

Kari Veiteberg er bymisjonsprest.
Hun har teologisk doktorgrad der
hun bruker teatervitenskap til redskap når hun ser på dåpsliturgien i
vår kirke. Men fremfor alt har hun
bidratt til å arbeide fram en nær og
varm liturgi i Tøyenkirken i Oslo.

Den tapte
samfunnsmoralen
Han har i årevis vært brennende opptatt av levekårene til folk i byen vår, ikke minst her i Groruddalen. ”En borger blant paragrafer” har han vært kalt.
For ham er ”borger” et av våre viktigste hedersord.
Men hvordan står det til med ”borgerånden”?
Møt

Odd Einar Dørum
i Ellingsrud kirke
Tirsdag 28. april kl. 1900
Kaffepause med samtale

NB: Årsmøte med valg
Liturgisk avslutning

Foto: Venstre

Odd Einar Dørum, stortingsmann,
tidligere miljøvernminister og justisminister. Med kona Randi Øverland
som medforfatter har han skrevet
selvbiografien Med liv og sjel. En
treffende tittel – alt han gjør, gjør
han ”med liv og sjel”.
Han har varslet at han nå går ut av
rikspolitikken. Og neste kapittel?
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Groruddalen kirkeakademi er en del av den landsomfattende bevegelsen

Norske kirkeakademier
et forum
for fordypning og meningsbrytning om de evige spørsmål,
så vel som de tidsaktuelle problemer i kultur– og samfunnsliv

et fristed
som fremmer dialog og kommunikasjon mellom kirken og grupper innen kultur–
og samfunnsliv, og hvor mennesker kan møte respekt for eget ståsted

en bevegelse
som tar kirkens kulturansvar på alvor.



Nye nettsider
Groruddalen kirkeakademi har nå fått nye nettsider. Du finner oss på adressen

www.groruddalen-kirkeakademi.org.
Her får du oppdatert informasjon om møtene, henvisning til mer generelt stoff som kan være av
interesse for ”kirkeakademikerne” og glimt fra tidligere møter, bl.a. gjennom bilder og videoklipp.
Og så er det enkel mulighet for å gi ettertanker etter møtene, og sende tips og gode råd til styret.
Derfor, følg med på nettsidene våre!

