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Fanden er løs!
Om lidelsens og ondskapens opprinnelse

Helge S. Kvanvig er professor i
teologi ved Det teologiske fakultet,
Universitetet i Oslo. Han har utgitt
en rekke bøker om Bibelen og vår
samtid. Hans spesialområde er
forholdet mellom de gamle kulturer
Bibelen ble til i. For tiden skriver
han en bok for Brill Publisher, New
York og Leiden, om det emnet han
her vil snakke om.

Det ondes problem har alltid utfordret menneskene.
Vi skal tolke tre fortellinger fra oldtiden som er
opptatt av dette problemet: Urhistorien i Bibelen, Den
babylonske flodfortelling og vekterfortellingen fra
tidlig jødedom. Dette er tre grunnfortellinger fra vår
kultur, selv om de to siste er ukjente for de fleste.
Hvordan tenker en om lidelse og ondskap om en tror
på én gud som i Bibelen, tror på mange guder som i
Babylonia, eller regner med en ondskapens
revolusjon i himmelen som i tidlig jødedom?

Møt

Helge Kvanvig
i Hasle kirke
Tirsdag 19. januar kl. 1900
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Myter og realiteter i
Den norske kirke
Nedgang, privatisering eller styrket
samfunnsrolle?
Vi synser lett om utviklingen i kirken. Noen er
pessimistiske og noen optimistiske. Men hva er
de harde fakta? Med utgangspunkt i større empiriske undersøkelser vil Botvar peke på nye tendenser fra religionsforskningen.
Pål Ketil Botvar arbeider som forsker ved KIFO, Stiftelsen Kirkeforskning, og har doktorgrad innenfor
statsvitenskap. Hovedfeltet er empiriske studier av religiøs og verdimessige endring i nordiske land.
Han har skrevet en avhandling om
forholdet mellom ulike religiøse
retninger og politisk engasjement.

Møt

Pål Ketil Botvar
i Stovner kirke
Tirsdag 16. februar kl. 1900
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Den siste olje?
Etisk tenkning om norsk oljevirksomhet
og klimaet på kloden
Et brennhett spørsmål er om mulige forekomster
av olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen
skal utvinnes. Norske biskoper har argumentert
både for og i mot. Hvilke argumenter bør veie
tyngst?

Møt

Gudmund Skjeldal
i Haugerud kirke
Tirsdag 16. mars kl. 1900
Kaffepause med samtale
Liturgisk avslutning

Gudmund Skjeldal er utdannet
idéhistoriker ved Universitet i Oslo.
Han har skrevet fire bøker, og jobber i det daglige som lektor i den
videregående skolen. I forrige årtusen var han langrennsløper på
heltid.

Protestanters omgang
med hellige rom
I den multireligiøse Groruddalen finnes det både
mange kristne kirker og helligsteder innenfor andre
religioner. Ut fra sin erfaring som prest i Groruddalen
og sin doktoravhandling om Det hellige som sentralbegrep i religion belyser Akerø på hvilken måte man kan
tale om "hellige rom" innenfor en luthersk tradisjon.

Møt

Hans Arne Akerø
i Romsås kirke
Tirsdag 27. april kl. 1900
Kaffepause med samtale

NB: Årsmøte med valg
Liturgisk avslutning

Hans Arne Akerø har vært prest i
Fossum kirke i 15 år. Fra 2010 er
han ansatt som sjef for Kirkerådets
seksjon for gudstjenesteliv og kultur. I 2009 avla han doktorgrad i
teologi (PhD) med temaet Det hellige som sentralbegrep i religion.
Akerø bor i Haugerud menighet og
har tidligere sittet i styret for Groruddalen kirkeakademi.
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Groruddalen kirkeakademi er en del av den landsomfattende bevegelsen

Norske kirkeakademier
Dette er en nasjonal overbygning over de 60 lokale kirkeakademiene rundt om i landet. Norske
kirkeakademier er igjen med i en verdensomspennende organisasjon OIKOSNET av kristne lekmannsorganisasjoner.

Saladindagene
Sultanen Saladin er en av de viktigste skikkelsene i Midtøstens historie. Etter erobringen av Jerusalem i 1187 lot han både jøder, kristne og muslimer fritt praktisere sin religion i den hellige
byen. Han er blitt et symbol på fordragelighet og toleranse.
Litteraturhuset arrangerte våren 2009 Saladindagene og har annonsert gjentakelse i mars 2010,
bl.a. med nyskrevet skuespill av Torvald Steen og den verdenskjente forfatteren og historikeren
Tariq Ali – med Saladin og Rikard Løvehjerte i hovedrollene. Dette bør være midt i blinken for
kirkeakademiinteresserte. Følg derfor med på nettsidene våre eller hos Litteraturhuset for nærmere opplysninger.

Følg med på våre nettsider
Groruddalen kirkeakademi har egne 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!

