Tirsdag 20. januar kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Ingrid Bjerkås
Motstandskvinnen som ble vår
første kvinnelige prest
Over 50 år etter at hun ble ordinert som Norges første
kvinnelige prest – etter stor motstand og mange svertekampanjer har hun nå endelig fått sin første biografi.
Biografien har fått omfattende omtale i media. Aud V.
Tønnessen utga boka for under et år siden, og kommer
Aud V. Tønnessen er nyvalgt de- til oss og forteller om Ingrid Bjerkås.
kan ved Det teologiske fakultet ved
Møt
Universitetet i Oslo. Hun er professor i teologi med norsk kirkehistorie som spesialområde. Hun disputerte for doktorgraden i 2000 med
avhandlingen « ... et trygt og godt hjem
for alle». Om kirkelederes kritikk av vel- Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning
ferdsstaten.
Musikk: Organist Håkon Haga Kaldahl

Aud V. Tønnessen

Tirsdag 3. mars kl. 19.00 i Furuset kirke

Jøde i Norge i dag
Det har ikke alltid vært lett å være jøde i Norge. Mange
har opplevd å bli møtt med fordommer, intoleranse,
sjikane og mistenksomhet.
Hvordan er situasjonen i dag? Anne Sender forteller om
dette i sin bok Vår jødiske reise (2013).
I kveld deler hun sine erfaringer og synspunkter med
oss i Furuset kirke.
Anne Sender konverterte til jødedommen i voksen alder og var forstander av Det Mosaiske Trossamfunn
2005–2011. Hun er en modig, utholdende og sterk debattant som har mottatt
flere priser de siste årene: Stortingets
Presselosjes Toleransepris (2012), Kirkeakademienes Brobyggerpris (2013) og
Fritt Ords Pris (2014).

Møt

Anne Sender
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 24. mars kl. 19.00 i Hasle kirke

Norrøne gudedikt
I Den eldre Edda finner vi en samling dikt om de førkristne norrøne gudene. Denne samlingen er vår viktigste kilde til den førkristne mytologien. Knut Ødegård
har nylig g jendiktet gudediktene på moderne nynorsk. I
samtale med Jon Gunnar Jørgensen vil Ødegård fortelle
om denne kulturskatten og om hvilke utfordringer en
møter når en skal formidle dem til dagens lesere.

Møt

Knut Ødegård
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Knut Ødegård er en av våre mest anerkjente lyrikere og har mottatt en rekke
prestisjetunge priser, både i inn- og utland.
Ingen nålevende norsk lyriker er oversatt
til flere språk. Han har også skrevet sakprosa, bl.a. nylig en vakker bok om St. Olav
sammen med Lars Roar Langslet. Ødegård
er en markant skikkelse i norsk kulturliv.
Han initierte bl.a. Bjørnsonfestivalen i sin
hjemby Molde og ledet den i en årrekke.

Tirsdag 28. april kl. 19.00 i Ellingsrud kirke

Religion i offentligheten
En stadig større andel av befolkningen tilhører ikke Den
norske kirke. En god del tilhører andre kirkesamfunn
eller religioner. Andre er ikke tilknyttet noen tro eller
livssyn.
I kveld er temaet hvilke utfordringer denne situasjonen
gir – for kirke og samfunn. Hvordan kan et livssynsåpent
samfunn være? Hvordan bør Den norske kirke forstå sin
plass og rolle som folkekirke under de nye vilkårene?

Møt

Sturla J. Stålsett
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Årsmøte

Sturla J. Stålsett er professor i diakoni,
religion og samfunn ved Menighetsfakultetet. I perioden 2006–2013 var han generalsekretær i Kirkens bymisjon. Våren 2014
arbeidet han som sokneprest i Sagene.
Stålsett ledet det reg jeringsoppnevnte
utvalget som i 2013 la fram den offentlige
utredningen Det livssynsåpne samfunn. En
helhetlig tros- og livssynspolitikk.

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 2014/2015
Henrik Mohn
Jon Gunnar Jørgensen
Vidar Horsfjord
Bjørn Erik Schjerverud
Tor Eivind Erikstein
Randi Follerås
Haavar Simon Nilsen

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
Groruddalen kirkeakademi ble formelt stiftet 23. Kirke og Kultur, deler hvert år ut Brobyggerapril 1996, etter at arbeidet var blitt forberedt av et prisen, og er medlem av internasjonale organisasjoner.
interimsstyre fra høsten 1995.
Mer informasjon finner du på nettsidene
www.kirkeakademiene.no
www.oikosnet-europe.eu

Bli medlem i
Groruddalen kirkeakademi!
Da får du bl.a. stemmerett på årsmøtet og kan være med
å prege utviklingen. Og ikke minst får du anledning til å
støtte en god virksomhet.
Fra 2015 er kontingenten 300 kr/år.

Møtene er gratis og åpne for alle. De holdes g jerne
rundt om i kirkene i Groruddalen. I tillegg til det fag- Du melder deg inn slik:
lige programmet er det kaffepause som også fun- •
bruk vår e-postadresse (se nedenfor), eller
gerer som sosialt samvær. Salg av kaffe og kake. På •
kom på et av møtene og snakk med noen i styret.
noen møter er det kunstneriske innslag, og enkelte
ganger er programmet i sin helhet kunstpreget.
Vel møtt!

Følg med på våre nettsider: www.groruddalen-kirkeakademi.org
Kontakt oss på e-post: post@groruddalen-kirkeakademi.org
Forsiden: Motiver fra Groruddalen. Nederst til venstre Rødtvet kirke (jfr. møtet 20. januar).

