Tirsdag 31. januar kl. 19.00 i Rødtvet kirke

«Martin Luther
kom aldri til Norge»
500 år siden reformasjonen startet
Er det samsvar mellom den Luther vi er vokst opp med i Norge, og
som har gitt navn til vår folkekirke som «evangelisk-luthersk», og
den kunnskap vi i dag har om den historiske Luther? I år markeres
Foto: © Andreas Lerheim
at det er 500 år siden avlatstesene ble slått opp på kirkedøren i WitRoger Jensen er doktor i teologi tenberg. Foredraget bringer nye perspektiver og presenterer nye
og er den seneste norske teolog som forskningsfunn. – Har arven fra Wittenberg fortsatt aktualitet?
har skrevet en doktoravhandling
Møt
som i hovedsak diskuterer Martin
Luthers egne tekster. Til daglig er
han pilegrimsprest i Oslo og leder av
Pilegrimssenter Oslo.

Roger Jensen
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Tirsdag 28. februar kl. 19.00 i Stovner kirke

«Guds fred»
Virksomhet og betydning
I sin bok Gud i Oslo gir Jørgen Aass en historisk oversikt
over vekkelser og kristenliv i Oslo. I ett av kapitlene i denne historien var han selv en sentral aktør. Som leder av
”Guds Fred” i Oslo g jennom 70-tallet, var Jørgen Aass tett
på begivenhetene i Jesusvekkelsen med de spektakulære gospelkveldene i Trefoldighetskirken. Vi tror kvelden
Jørgen Aass er utdannet sivil- kan bli et inspirerende tilbakeblikk på Jesusvekkelsen
ingeniør. Allerede som 25-åring fikk og dens betydning.
han krevende lederoppgaver i tilknytning til Jesusvekkelsen i Oslo. Han er i
Møt
dag styreleder i misjonsorganisasjonen AsiaLink og rusvirksomheten P22,
samt bønnekoordinator i Oslo. Han har
skrevet flere bøker med kristne temaer,
den siste har tittelen Gud i Oslo (2015).
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Jørgen Aass

Tirsdag 28. mars kl. 19.00 i Furuset kirke

Bibelarbeid
i internasjonal sammenheng
I Bibelselskapet fikk Turid Barth Pttersen ansvar for arbeidet med oversettelsen av Bibelen 2011, dette arbeidet
tok 12 år. Hennes erfaringer fra norsk bibelarbeid/bibelFoto: Bjørn Håkon Hovde / Bibelselskapet
oversettelse og bibelarbeid i internasjonal sammenheng
gir henne en innsikt som få andre i Norge har. Denne inn- Turid Barth Pettersen, tidligere forlagssikten vil hun dele med oss denne kvelden.
sjef i Verbum og Bibelselskapet (1997-2012).
Fra 2012 har hun arbeidet for De Forente
Møt
Bibelselskaper som består av 147 nasjonale
bibelselskap med oppgaver knyttet til bibeloversettelser og bibelspredning. I 2013
ble hun utnevnt til ridder av første klasse
av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for
sin innsats for norsk kirke- og samfunnsliv.
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Turid Barth Pettersen

Tirsdag 9. mai kl. 19.00 i Romsås kirke

St. Patrick og St. Olav
– ordets makt eller sverdets kraft
Sagaene forteller at Norge ble kristnet med makt av
norske konger, og den siste av dem ble en martyrhelgen.
Irland ble kristnet av fremmede misjonærer og fikk ingen martyr. Vi vil se nærmere på hvordan kristendommen utviklet seg i irsk kultur.

Møt

Jan Erik Rekdal
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Årsmøte

Jan Erik Rekdal er professor i
keltisk ved Universitetet i Oslo. Han
er spesialist på irsk språk og kultur
både i eldre og nyere tid. Han har
særlig vært opptatt av irske helgener og deres betydning i kulturhistorien. Rekdal er også en følsom
lyriker med flere kritikerroste diktsamlinger på samvittigheten.

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 2016/2017
Jon Gunnar Jørgensen, leder
Carsten Schuerhoff
Henrik Mohn
Gunvor Folkvord-Haarr
Lise Vislie
Vibeke Bergsjø Aas
Anne Grethe Kvanvig

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 Stovner kirke (jfr. møtet 28. februar).

