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Tirsdag 25. januar kl. 1900 i Furuset kirke

Bjørnstjerne Bjørnsons
oppg jer med kristendommen
Foto:
Finn Ståle Felberg

Edvard Hoem debuterte i 1969 og
kan vise til en produktiv og prisbelønnet karriere som forfatter, dramatiker og salmedikter. Han har nettopp
fullført andre bind av sitt planlagte
trebinds verk om Bjørnstjerne
Bjørnson.

Det stormet ofte rundt Bjørnstjerne Bjørnson, glø
dende engasjert som han var, alltid beredt til kamp
for en viktig sak, beundret og utskjelt, full av motset
ninger. Men – hvordan var egentlig hans forhold til
kristendommen?

Møt

Edvard Hoem
Sang: Ellen Omdal Milsom. Akk.: Hans Arne Akerø
Kaffepause med samtale
Liturgisk avslutning

Tirsdag 1. mars kl. 1900 i Høybråten kirke

Guds vilje
eller folkets vilje?
Demokrati i kirken
Hvor demokratisk kan kirken være? Til høsten er det
valg til rådsstrukturen i Den norske kirke, og spille
reglene er hentet fra det politiske liv. Samtidig henter
kirken sin begrunnelse utenfor menneskelige syste
mer. Går dette godt i hop?
Harald Hegstad er professor i systematisk teologi på MF. Han var medlem
i stat-kirkeutvalget og i det kirkelige
demokrati-utvalget. Hegstad har
skrevet flere bøker bl.a. om kirkeliv
og folkekirkeproblematikk. Han er nå
leder av Oslo bispedømmeråd.

Møt

Harald Hegstad
Kaffepause med samtale
Liturgisk avslutning

Tirsdag 5. april kl. 1900 i Rødtvet kirke

I dialog med Job:
Religiøs tro, livskriser –
og en bibelbok
Jobs bok har av mange blitt omtalt som ”den van
skeligste boken i Bibelen”. Gud tillater at en hederlig
og rettskaffen mann blir rammet av store lidelser.
Problemstillingen er aktuell til alle tider. ”Hvordan
kunne dette skje?”

Møt

Terje Stordalen
Kaffepause med samtale
Liturgisk avslutning

Terje Stordalen er oppvokst
på Rødtvet i Groruddalen og var
i ungdomstiden aktiv i Rødtvet
menighet. Han er nå professor i Det
gamle testamente ved TF. Han står
for et omfattende vitenskapelig og
populærvitenskapelig forfatterskap
innen GT og bibelvitenskap, og er en
velansett lærer og foredragsholder.

Tirsdag 3. mai kl 1900 i Fossum kirke

Har kirken mistet sin
hukommelse?
I overskuelig fremtid vil kristendommens plass i
Norge være avhengig av hva som skjer med Den
norske kirke. Men kan det være slik at kirken legger
så stor vekt på å være folkelig at den oppleves som
utvannet og likegyldig? Har den glemt sin rike kristne
arv og lange tradisjon?

Møt

Karl Gervin
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Årsmøte med valg

Karl Gervin er teolog og idehistoriker, ansatt som seniorprest i Oslo
Domkirke med særlig ansvar for
gudstjenesteliv og kulturvirksomhet.
Han har utgitt flere bøker og er en
etterspurt foredragsholder, kåsør og
omviser.

Groruddalen kirkeakademi

– en viktig kulturinstitusjon i ditt nærmiljø
Groruddalen kirkeakademi er et av rundt 60
lokale kirkeakademier i Norge. Disse er en del av den
landsomfattende bevegelsen Norske kirkeakademier.
Styret 2010/2011
Randi Follerås, leder, tlf. 22258885, randifol@epost.no
Lise Vislie, nestleder
Vidar Horsfjord, sekretær
Kirsten Sekkesæter
Jon Gunnar Jørgensen
Vidar Theisen
Karen Onshuus

Møtene er gratis og åpne for alle. De holdes g jerne
rundt om i kirkene i Groruddalen. I tillegg til det
faglige programmet er det kaffepause som også
fungerer som sosialt samvær. På noen møter er det
kunstneriske innslag, og enkelte ganger er program
met i sin helhet kunstpreget.
Bildet over viser noen av deltakerne som forsyner
seg ved kaffebordet i Grorud kirke etter forrykende
improvisasjonskonsert ved organist Ulf Nilsen (om
trent midt i bildet).

Norske kirkeakademier (NKA) er et
organ for samarbeid mellom kirkeakade
miene i Norge. NKA får statlige tilskudd
g jennom Norsk kulturråd.
NKA tar også initiativ til prosjekter og
konferanser, er knyttet til tidsskriftet
Kirke og Kultur, deler hvert år ut Brobyggerprisen, og er medlem av internasjonale
organisasjoner.
NKA presenterer seg som en bevegelse
som ut fra kristen tro ønsker å tjene
kirke, kultur og samfunn. Kirkeakademi
ene har som formål å
•
bidra til dialog mellom forskjellige
grupper mennesker
•
skape møteplasser for fordypning og
meningsbrytning.
Kirkeakademibevegelsen har en grunn
leggende tro på dialogens betydning. Vi
mener det er behov for møteplasser som
er preget av åpenhet og vilje til å lytte.
Mer informasjon finner du på nettsidene
www.kirkeakademiene.no
www.oikosnet-europe.eu
www.kirchentag.de

Følg med på våre nettsider: www.groruddalen-kirkeakademi.org
Her får du oppdatert informasjon om møtene, henvisning til annet stoff som kan
være av interesse og glimt fra tidligere møter, bl.a. g jennom bilder og videoklipp.
Og så er det mulighet for å sende tips og gode råd til styret.
Derfor, følg med.

