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Tirsdag 22. januar kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Religionsstifteren Muhammed
Hvem var han? Og hva ville han?

Foto: Spartacus Forlag

Halvor Tjønn er cand.philol. med historie hovedfag. Han har arbeidet 10 år som
Aftenpostens korrespondent i Moskva.
Etter 2001 har han skrevet et stort antall
artikler om islamsk fundamentalisme
og ekstremisme i samme avis. Hans bok
Muhammed - slik samtiden så ham kom i 2011,
og er en sammenfatning av hva de eldste
arabiske kildene forteller om religionsstifteren.

Han har blitt kalt profet og forbilde, fredselsker, statsmann
og kriger, men hva vet vi egentlig om muslimenes religionsstifter? Kveldens foredragsholder har gått til de eldste historiske kilder i et forsøk på å finne ut hvem Muhammed var og
hvordan hans egen samtid opplevde han. Han fant en spennende og annerledes verden som han vil gi oss et innblikk i.

Møt

Halvor Tjønn
Kunstnerisk ved Håkon Kaldahl (piano) og
Kristian Rønnes (fagott)
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 26. februar kl. 19.00 i Romsås kirke

Fra dialog til samarbeid
Erfaringer fra samtaler mellom jøder,
kristne og muslimer i Midtøsten
Da Trond Bakkevig nylig fikk en fredspris for sitt arbeid i
Midt-Østen, sa han blant annet:
Jesus sa: «Salige er de som skaper fred!» De som skaper fred, er de
som våger å gå den andre milen for å lytte, lære og tale sant – også
når det er ubehagelig. En tilrettelegger kan ikke skape fred, det
Trond Bakkevig er prost i Vestre kan bare gjøres av de som er i konflikt. Men som tilrettelegger vil
Aker. Han arbeider også med å legge til jeg være ledsager for de fredsskapere som overtaler sin egen flokk
rette for samtaler mellom ledere for til å gå veien til fred.
tre religioner i The Council of Religious
Møt
Institutions of the Holy Land.

Trond Bakkevig
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 19. mars kl. 19.00 i Ellingsrud kirke

Fjell – en menighet i bevegelse
Fjell er en drabantby sør i Drammen. Bebyggelsen består
for det meste av blokker, med rekkehus og eneboliger i de
omkringliggende områdene. Det er et svært innvandrertett
område. På Fjell barneskole har ca. 80% av elevene minoritetsbakgrunn. Fjell menighet har de senere årene drevet et
aktivt religionsdialogisk arbeid, og har et tett samarbeid
med moskeen Minhaj Ul Quran International Drammen om
blant annet kvinnetrening og trosopplæring.

Møt

Signe Myklebust og
Shamsa Farman
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Signe Myklebust er koordinator
for Drammen og omegn tros- og livssynsforum. Hun er også diakon i Fjell
menighet i Drammen, og samarbeider
tett med Shamsa Farman, nestleder
i Buskerud pakistanske kvinneforening. Shamsa er født og oppvokst i
Hønefoss og aktiv i moskeen Minhaj
Ul Quran International Drammen.

Tirsdag 23. april kl. 19.00 i Fossum kirke

Krise og identitet
Religionsmøtets vilkår i Groruddalen
Groruddalen er i dag et sted hvor flere religioner møtes.
Men hvordan ta vare på det egne i en hverdag hvor tilsynelatende alt er i flyt? Foredraget tar utgangspunkt i
hendelsene rundt en planlagt lesning fra Koranen i en
skolegudstjeneste i Groruddalen for en tid tilbake, og
stiller spørsmål om kirken kan lære noe av dette. Fore- Carsten Schuerhoff er cand. theol.
draget skisserer en mulig vei videre for kirkens arbeid i fra Universitetet i Oslo, 2003–2009
prest på Tynset/Østerdalen, fra 2009
vårt område.
kapellan i Haugerud. For tiden 50%
Møt
studiepermisjon for å g jennomføre
en undersøkelse om kirken i
Groruddalen.

Carsten Schuerhoff
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Årsmøte

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 Ellingsrud kirke (jfr. møtet 19. mars).

