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STEDEGENGJØRING –
ET AVGJØRENDE ASPEKT VED FOLKEKIRKEN
I 2011 ble Reformen av gudstjenestelivet innført i Den
norske kirke. Et av de sentrale begrepene i reformen er stedegenhet/stedegengjøring. Siden 2012 er Den norske kirke og
staten offisielt skilt, men grunnloven forutsetter at kirken
«forblir Norges folkekirke».
Hvordan kan dette tenkes i den mangfoldige Groruddalen?

Carsten Schuerhoff er sokneprest i Østre Aker og Haugerud sokn og har disputert for den teologiske doktorgrad ved Goethe-Universitetet i Frankfurt.
LØRDAG 29. AUGUST KL. 11 HAUGERUD KIRKE
ÅRSMØTE. KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING

KRISTNE PALESTINERE

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel markeres 20.–27. september, og i den forbindelse vil Berit Hagen Agøy gjeste Groruddalen kirkeakademi og fortelle om situasjonen for
kristne palestinere og Mellomkirkelig råds arbeid i Det hellige land.

Berit Hagen Agøy er generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke
og internasjonal direktør i Kirkerådet. Hun er også styreleder i Norges Kristne
Råd.
TIRSDAG 22. SEPTEMBER KL. 19 STOVNER KIRKE
KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING

DEN HELLIGE BYEN –
JERUSALEM I NORGE GJENNOM 1000 ÅR
Kristin B. Aavitsland har ledet et tverrfaglig forskningsprosjekt på MF om hvordan forestillingene om byen Jerusalem
har endret seg fra kristningen av Norden til dagens sekulariserte samfunn. Hun vil presentere noen av funnene i prosjektet med vekt på kirkearkitektur og bildekunst.

Kristin Bliksrud Aavitsland er professor i middelalderkultur og kirkehistorie
på MF. Hun er utdannet kunsthistoriker og har særlig arbeidet med middelalder,
men hun har også skrevet om kulturhistorie og kulturminnevern i Norge.
TIRSDAG 20. OKTOBER KL. 19 FURUSET KIRKE
KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING

NÅR RETT BLIR URETT

I desember 2019 ble Gunnar Stålsett dømt til 45 dagers
betinget fengsel for å ha gitt arbeid til en ureturnerbar
asylsøker uten arbeidstillatelse. Ved å hjelpe kvinnen til et
verdig liv handlet Stålsett i tråd med våre humanistiske og
kristne verdier, men satte seg samtidig opp mot norsk lov.
Hvordan velger vi når samvittigheten og rettsfølelsen vår
kommer i konflikt med loven?
Gunnar Stålsett var biskop i Oslo fra 1998 til 2005. Han har i en årrekke engasjert seg i spørsmål om fred, økumenikk og religionsdialog og er i dag Honorary
President Religions for Peace.
TIRSDAG 24. NOVEMBER KL. 19 HASLE KIRKE
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 2019/2020
Jon Gunnar Jørgensen, leder
Henrik Mohn, nestleder
Carsten Schuerhoff, sekretær
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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

