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VERDIBASERT LEDELSE
MIKROFINANSIERING I SØR-AMERIKA
Leif Stapnes har i flere år vært engasjert i ledelsesutviklingsprogram for mikrofinansinstitusjoner i Bolivia og Ecuador. Den
norske Misjonsallianse startet dette med det formål å hjelpe fattige med lån til å starte næringsvirksomhet for å forsørge seg selv
og familien. Programmet tematiserer ledelsesutfordringer i finansinstitusjoner som bygger på et diakonalt verdigrunnlag og
skal drive økonomisk forsvarlig.
Leif Stapnes er høgskolelektor og studieleder for masterutdanningen i verdibasert ledelse ved VID Vitenskapelige Høgskole. Han er utdannet teolog med tilleggsutdanning i økonomi og musikkvitenskap.
TIRSDAG 22. JANUAR KL. 19 RØDTVET KIRKE
KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING.

TRYGVE LIE OG MIDTØSTEN

Hvert år begynner første mai-feiringen på Grorud med bekransning av Trygve Lies grav. I fjor var det 50 år siden han døde. Grorudfolk er stolte av sambygdingen som ble en sentral aktør i verdenspolitikken. Lie var generalsekretær i FN i sju år fra starten i
1946. I denne perioden ble staten Israel opprettet med FN som
garantist. Hvilken rolle hadde Trygve Lie i dette spillet?
Odd Karsten Tveit er kjent som en dyktig og markant utenriksjournalist. Han
har vært NRK-korrespondent i Midtøsten i tre fireårsperioder mellom 1979 og
2007. Gjennom 45 år har Tveit skrevet en rekke bøker. I år kom en om Trygve Lie:
«Gudfaren: Trygve Lie – generalsekretæren som sviktet FN».
TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19 GRORUD KIRKE
KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING

JESUS FRÅ JÆREN

Arne Garborg er eitt av dei største namna i norsk litteratur. Garborg kalla den fyrste romanen sin Ein Fritenkjar, og spørsmål
om tru og tvil ligg under heile forfattarskapen hans. I 1906 gav
Garborg ut boka Jesus Messias. Her prøver han å forstå Bibelen
utan å la seg leia av dei teologiske autoritetane.
Gudleiv Bø er professor emeritus i nordisk litteraturvitskap frå Universitetet i
Oslo. Forskinga hans spenner svært vidt, frå populærkultur og vekeblad gjennom
folkedikting til Ibsen, Wergeland og andre. I dei seinare åra har han arbeidd mykje med Arne Garborg og har gjeve ut ei bok om Haugtussa og no sist Jesus frå
Jæren om Garborgs kristentru.
TIRSDAG 26. MARS KL. 19 STOVNER KIRKE
KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING

ER DET HÅP FOR KIRKEN?

Den norske kirke er ikke lenger en statskirke, men skal stadig
være en landsomfattende folkekirke.
Det betyr endring av organisering og struktur. Betyr det samtidig
også endring av innhold og visjon, mål og mening – livet som leves?
Er kirken i ferd med å bli uviktig?
Kristin Gunleiksrud Raaum er generalsekretær i Norske kirkeakademier og
fra 2016 valgt leder av Kirkerådet i Den norske kirke.

TIRSDAG 7. MAI KL. 19 FURUSET KIRKE
ÅRSMØTE. KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING

NORSKE KIRKEAKADEMIER
Norske kirkeakademier (NKA) er et organ for samarbeid mellom kirkeakademiene i Norge. NKA får statlige tilskudd gjennom Norsk kulturråd.
NKA er tilknyttet tidsskriftet Kirke og Kultur og deler hvert år ut Brobyggerprisen, og er medlem av internasjonale organisasjoner.
Se også
www.kirkeakademiene.no
www.oikosnet-europe.eu
OM OSS
Groruddalen kirkeakademi (GKA) er et av rundt 60 lokale kirkeakademier
i Norge.
GKA ble formelt stiftet 23. april 1996.
Møtene våre er gratis og åpne for alle. I tillegg til det faglige programmet
er det kaffepause med salg av kaffe og kake, og på noen møter er det kunstneriske innslag.
STYRET 2018/2019
Jon Gunnar Jørgensen, leder
Henrik Mohn, nestleder
Carsten Schuerhoff, sekretær
Gunvor Folkvord-Haarr
Anne Grete Kvanvig
Vibeke Bergjsø Aas
Gunnar Grønlund

BLI MEDLEM!
For å gjennomføre programmet er vi avhengig av en stabil økonomi, derfor
er medlemskapet viktig. Dessuten får du stemmerett og kan være med på
å prege utviklingen videre.
Kontingenten er på kr. 350,-/år.
Ta gjerne kontakt:
www.groruddalen-kirkeakademi.org
post@groruddalen-kirkeakademi.org

