
Årsmelding 2014  Groruddalen Kirkeakademi  
 
Styresammensetning 
Før årsmøtet: 
Leder   Henrik Mohn    
Styremedlemmer Jon Gunnar Jørgensen, nestleder  
   Vidar Horsfjord, sekretær  
   Bjørn Erik Schjerverud  
   Karen Onshuus  
Varamedlem  Ewy Halseth  
 
Etter årsmøtet: 
Leder:   Henrik Mohn (valgt av styret) 
Styremedlemmer Jon Gunnar Jørgensen, nestleder 
   Vidar Horsfjord, sekretær  
   Bjørn Erik Schjerverud  
   Tor Eivind Erikstein 
   Randi Follerås 
Varamedlem   Haavar Simon Nilsen (som ba seg fritatt)   
 
Vi har hatt gleden av å ha Astrid Grimm som kasserer og John Wiker som revisor også dette året.  
Styret har hatt 9 styremøter.  
 
Medlemstall  
Per 31. desember 2014 var det 60 betalende medlemmer. Det er en økning på 8 medlemmer siden 
forrige årsskifte.  
 
Møtene 
Stovner kirke 4. februar   
Vidar Kristensen: Ny salmebok – ny salmeforståelse?  
Han ledet arbeidet med den nye salmeboken som ble ferdig i 2013 og ga en grundig gjennomgang 
av dette arbeidet. Vi fikk prøvesynge en del av de nye salmene. Soknepresten i Stovner, Kåre Rune 
Hauge ledet den liturgiske avslutningen.  
37 deltakere. 
Trefoldighetskirken 22. februar 
Fellesmøte med Norske Kirkeakademier: Et større «vi».  
Feiringen av grunnlovsjubileet ble markert med temaet «Forholdet mellom kulturarv og 
livssynsåpenhet». Foredragsholderne var Tom Egil Hverven, Didrik Søderlind, Bente Engelsen og 
Nils Ivar Agøy. Møteleder var generalsekretær i Norske Kirekademier Kristin Gunleiksrud Raaum. 
60 deltakere. 



 
Rødtvet kirke 25. mars  
Frelse eller Feelgood var tema for Merete Thomassens foredrag. Ber vi Gud om mindre og mindre, 
og at vi skal bli flinkere og flinkere? Er alt mulig for den som tror på seg selv? Tidligere var alt 
mulig for Gud. Trenger vi ikke Gud lenger? Jo. Bønn er å stå ved sin egen grense. Alt håp er bønn. 
Det nye som kommer er ikke av det onde. Vi må få lov å stå midt i livet slik det er. Kapellan Anne 
Berit Evang ledet den liturgiske avslutningen.  
38 deltakere.  
 
Furuset kirke 29. april  
Etter årsmøtet innledet areopagosprest Tore Laugerud over temaet Kirkens møte med nyåndelighet – 
problem eller fornyelse? I vår tid oppleves mye av troslivet ikke i et større kollektiv, men inne i den 
enkelte. Nyåndelighet vokser samtidig også frem i kjernemenigheten. Men kirken er ingen Jesus-
klubb. Den skal ut og forløse menneskeheten. Den liturgiske avslutningen ble ledet av sokneprest 
Tor Eivind Erikstein. 
29 deltakere. 
 
Høybråten menighetshus 2. sept 
Journalist og sokneprest Tor Øystein Vaaland holdt foredraget På stengte stier. Vandringer i Israel 
og Palestina. Med innlevelse beskrev han sitt møte med forskjellige mennesker på begge sider av 
seperajonsmuren, kanskje særlig med fokus på den undertrykte del av befolkningen. Det ble 
naturligvis en livlig samtale etter foredraget. Kapellan Elisabet Kjetilstad ledet den liturgiske 
avslutningen i Høybråten kirke.  
30 deltakere. 
 
Eidsvollsbygningen 5. okt  
For å markere grunnlovsjubileet gikk årets utflukt til Eidsvoll og omvisning i Eidsvollsbygningen, 
med lunsj i Festiviteten. 
24 deltakere. 
 
Bredtvet kirke 4. nov.  
Denne dagen var temaet Kirken eller kirker? Innledere var bror Haavar Simon Nilsen i St. Johannes 
menighet på Bredtvet og prost Anne Hilde Laland i Østre Aker prosti. For lutheraneren var det 
sentrale selve evangeliet, Kristus-budskapet. Det er dette som er det felles samlingspunktet for 
kirkesamfunnene. Katolikken kunne slutte seg til en slik tanke, men understreket at troens styrke er 
at vi blir satt inn i en større sammenheng, og at det historiske byggverket, dogmene, kirkens lære da 
blir viktig.  Haavar Simon Nilsen ledet den liturgiske avslutningen i kirkerommet. 
35 deltakere.  
 
Østre Aker menighetshus  2. des  
Tema for dette møtet var: §2.  Foredraget som professor Dagne Groven Myhren holdt handlet om  
«jødeparagrafen» i Grunnloven og ikke minst den kampen Henrik Wergeland førte for å få fjernet 
denne paragrafen. «Gud samler alle religioner i sine armer» Derfor hører også jøder til i Norge. Hun 
utdypet forståelsen av Wergeland gjennom både diktlesning og sang. Den liturgiske avslutningen 
ble ledet av kapellan Hilde Ramsøe Graff i Østre Aker kirke.  
22 deltakere.  
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