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Lørdag 1. september kl. 12.00
Piknik til

Prestegårdshagen
Mange ble overrasket da man fant spor etter omfattende,
gamle hageanlegg i prestegårdshagen på Grorud, det eldste er datert til 1700-tallet.
I den siste tida har arkeologene undersøkt området, og
det er foretatt en rekonstruksjon. Fra sin veranda kan soknepresten nå skue ut over et standsmessig historisk hageanlegg, en fin park med en svært interessant historie.
Ved Rasmusbakken på Grorud ligger
Lørdag 1. september vil sokneprest Ola Beisvåg vise
Nedre Grorud gård. I dag er den mer oss rundt i proprietærhagen på Grorud og fortelle det han
kjent som prestegården, fordi huset vet om den.
siden 1924 har vært prestebolig.
Bak våningshuset skråner terren- Lørdag 1. september kl. 12
get ned mot Alna. Her har det lenge Piknik til Nedre Grorud gård (prestegårdshagen),
vært nokså tilgrodd av trær, busker Rasmusbakken 6 . Ankomst fra turveien langs Alna
og kratt.
eller fra prestegården. Ta med nistekurv!
Men sånn har det ikke alltid vært!
Derfor: Piknik til Nedre Grorud gård (Prestegården) lørdag 1. september,
kl. 12. kl.
Ankomst
turveien
langs Alna
Tirsdag
16. oktober
19.00 ifra
Furuset
kirke

En hellig allmenn kirke
Hva er kirken, teologisk sett? Hvordan kan kirkeforståelsen
hjelpe til et bedre grep på kirkens funksjon og strategi i
vårt samfunn, lokalt og nasjonalt?

Møt
Foto: norden.org

Inge Lønning er teolog og politiker.
Han er internasjonalt kjent spesialist
på Martin Luther og har vært professor og rektor ved Universitetet i Oslo.
Han har også vært stortingsrepresentant, visepresident for Stortinget
og 1. nestleder i Høyre. Lønning er en
kjent samfunnsdebattant.

Inge Lønning
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 6. november kl. 19.00 i Bredtvet kirke

Hva hadde kirken vært
uten Hans Nielsen Hauge?
Hans Nielsen Hauge (1771-1824) har hatt stor innflytelse på
både kirken og det norske samfunn. Han bidro bl.a. til at konventikkelplaketen, som forbød lekfolk å holde oppbyggelige
møter uten sogneprestens godkjennelse, ble opphevet. Hans
virke kom til å spille en stor rolle når det g jaldt utformingen
og oppfølgingen av den norske grunnloven. Den siste delen
av sitt liv bodde han på Bredtvet gård, hvor kirken nå ligger.

Møt

Øyvind Norderval

Øyvind Norderval er professor
i kirkehistorie ved Det teologiske
fakultet. Han sto også bak opptrettelsen av Kirkelig utdanningssenter i
nord, og er en flittig debattant.

Salmer fra Hauges tid ved Ellen Omdal Milsom
(sang) og Bente Midtsveen (trekkspill)
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 4. desember kl. 19.00 i Grorud menighetshus

Johan Falkberget på Grorud
– modningsår for forfatterskap og livssyn
Dikteren Johan Falkberget hadde tolv gode år på Grorud.
Familien bodde tre steder i området, sist i Kirkesvingen
10, der bl.a. Brennoffer og Bør Børson jr. ble til. Han omtales ofte som ”dikteren fra gruvene”, med tanke på hans
arbeider- og miljøskildringer fra Røros-traktene. Han var
samfunnsengasjert og hadde et positivt og tydelig kris- Foto: Akers Avis Groruddalen
tent livssyn. Årene på Grorud hadde stor betydning for
Sturle Kojen er cand.philol. , født på
Johan Falkbergets vei videre.
Røros, men bor på Ellingsrud. Vært
Møt
rektor på Sogn og Hellerud v.g. skoler,
administrasjonssjef i Hellerud bydel,
har arbeidet i Kirke- og utdanningsdepartementet og vært kommunalpolitiker. I 2007 skrev han biografien Johan
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning
Falkberget – forteller og stridsmann.

Sturle Kojen

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 2012/2013
Randi Follerås, leder, tlf. 22258885, randifol@gmail.com
Jon Gunnar Jørgensen, nestleder
Vidar Horsfjord, sekretær
Gro Keyser Johannesen
Henrik Mohn
Karen Onshuus
Ewy Halseth

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 (her ber vi om kaffepenger).
På noen møter er det kunstneriske innslag, og enkelte ganger er programmet i sin helhet kunstpreget.
Bildet over er fra Grorud kirke høsten 2011 hvor
foredragsholder Eskil Skjeldal i pausen blir servert av
Randi Follerås. Til venstre ser vi også Frode Birkeland,
som blant flere bidro med kunstneriske innslag.

Norske kirkeakademier (NKA) er et organ for samarbeid mellom kirkeakademiene 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. Kirkeakademiene har
som formål å
•
bidra til dialog mellom forskjellige
grupper mennesker
•
skape møteplasser for fordypning og
meningsbrytning.
Kirkeakademibevegelsen har en grunnleggende 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

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.
Forsiden: Motiver fra Groruddalen. Nederst til venstre Hans Nielsen Hauge-monumentet ved Bredtvet kirke (jfr. møtet 6. november).

