Tirsdag 26. januar kl. 19.00 i Hl. Nikolai kirke

Besøk i den ortodokse

Hl. Nikolai kirke
Groruddalen er mangfoldig, og også kristendommen i
Groruddalen er mangfoldig. På Teisen står det en kirke
kanskje ikke mange har lagt merke til, men den er så absolutt verdt et besøk: I 2015 ble nye Hl. Nikolai kirke ferdigstilt og den ortodokse menigheten kan invitere til et
helt nytt kirkebygg. Fader Johannes skal vise oss rundt i
Fader Johannes, født 1950 i Arendal, kirken, og lære oss om både utforming og liturgisk bruk.
er teolog og publisist. Siden 1980 er han Han leder også en kort liturgisk avslutning.
munk og prest i Den ortodokse kirke,
Møt
forstander for Hl. Nikolai menighet i
Oslo og for Kristi Forklarelses menighet i Rogaland, og abbed for hl. Trifon
kloster i Hurdal.

Fader Johannes

Hl. Nikolai kirke har adressen Tvetenveien 13 (i Tvetenveien like øst for Østre gravlund,
innkjøring Agmund Bolts vei).

Tirsdag 1. mars kl. 19.00 i Furuset kirke

Kirkens Nødhjelp

Veivalg for en ny tid

Vi får en orientering om Kirkens Nødhjelps strategiske
veivalg som bistandsorganisasjon i en tid da nettopp
bistanden er under press fra flere kanter. Anne-Marie
Helland har tidligere uttalt at dette ikke skal møtes ved
å gå i forsvar, men g jennom selvkritisk analyse av tenkFoto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp
ning og strategier. Oppdraget til Kirkens Nødhjelp skal
Anne-Marie Helland har siden 1. være formet med bevissthet om det siste tiårets sosiale,
april 2012 vært generalsekretær i Kir- politiske og kirkelige virkelighet og så lede til en presenkens Nødhjelp. Hun har lang fartstid tasjon av fremtiden utviklingsarbeid.
fra arbeidet mot HIV/AIDS.

Møt

Anne-Marie Helland
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 19. april kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Historien om

Det nye testamente
Vi får en kulturhistorisk innføring i Det nye testamente
fra starten i det første århundre til i dag, g jennom oversettelser og virkningshistorie, og ikke minst «lesehistorien» om hvordan metodene i lesningen av Det nye testamente har utviklet seg til vår egen tid. Foredraget vil
følge det kjente verset Galaterbrevet 3, 28 om rase, slaveri,
Halvor Moxnes er professor em. i Det
kjønn g jennom historien.
nye testamentet. Forskningsfokus har
vært religiøse tekster i en bredere kulMøt
turell, politisk og sosialantropologisk
sammenheng. Han har utgitt flere bøker, og hans siste bok Historien om Det
nye testamentet er utgangspunktet for
kveldens møte.
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Halvor Moxnes

Tirsdag 10. mai kl. 19.00 i Stovner kirke

Overskridende arkitektur

Gudstjenesten og
kirkebygget
Kirken har hatt et ambivalent forhold til kirkebyggene.
Man kan egentlig feire gudstjeneste hvor som helst, sier
mange. Men har ikke stedet noe å si?
I det forrige århundret skjedde det dessuten store endMargunn Sandal har doktorgrad
ringer i kirkearkitekturen.
om nyere kirkearkitektur. Hun har
Hvordan ser nye former for det sakrale og hellige ut?
tidligere vært generalsekretær i Norske kirkeakademier. Sandal er nå sokMøt
neprest i Frogner og har noe undervisning ved Det teologiske fakultet.

Margunn Sandal

Årsmøte. Jubileum: Groruddalen kirkeakademi 20 år

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 2015/2016
Jon Gunnar Jørgensen, leder
Carsten Schuerhoff
Henrik Mohn
Gunvor Folkvord-Haarr
Lise Vislie

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 Furuset kirke (jfr. møtet 1. mars).

