
Årsmelding Groruddalen kirkeakademi 2013 
 
Styresammensetning 
Før årsmøtet: 
Leder    Randi Follerås 
Styremedlemmer  Jon Gunnar Jørgensen, nestleder 
   Vidar Horsfjord, sekretær 
   Gro Keyser Johannesen 
   Henrik Mohn 
Varamedlemmer Karen Onshuus 
   Ewy Halseth 
 
Etter årsmøtet: 
Leder   Henrik Mohn    
Styremedlem mer Jon Gunnar Jørgensen, nestleder  
   Vidar Horsfjord, sekretær  
   Bjørn Erik Schjerverud  
   Karen Onshuus  
Varamedlem  Ewy Halseth  
 
Revisor:    John Wiker 
Valgkomite   Lise Vislie og Erik Mathisen 
 
Årsmøtet gav styret fullmakt til å supplere med et nytt varamedlem. Styret har ikke benyttet 
seg av dette. 
 
Vi har hatt gleden av å ha Astrid Grimm som kasserer også dette året.  
 
Styret har hatt i alt 10 styremøter. Som tidligere har det meste av tiden vært brukt til å 
drøfte program, tema og finne aktuelle innledere. Avklaring av praktiske spørsmål omkring 
produksjon og distribusjon av program og møteavviklingen tar også tid.  
 
Medlemstall  
Per 31. desember 2013 var det 52 betalende medlemmer i Groruddalen Kirkeakademi. 
Det er en nedgang siden forrige årsskifte. Her har vi en oppgave å gjøre!  
 
Møtene 
22. januar holdt forfatteren Halvor Tjønn foredraget «Religionsstifteren Muhammed. 
Hvem, var han? Og hva ville han?» i Rødtvet kirke. Foredraget var basert på hans 
omdiskuterte bok «Muhammed. Slik samtiden så ham». Etter en grundig gjennomgang av 
Muhameds liv, hans tenkning og Islam i dag ble det en livlig debatt. Møtet og debatten ble 
ledet av Randi Follerås. Til slutt var det en liturgisk avslutning ved Henrik Mohn. 

26. februar startet møtet i Romsås kirke med musikalske innslag ved jazzgruppen 
Moksha, som spilte orientalskpreget jazz. Trond Bakkevig holdt så foredraget «Fra dialog 
til samarbeid. Erfaringer fra samtaler mellom jøder, kristne og muslimer i Midtøsten». Han  
fortalte om arbeidet i Rådet for religiøse leder i Det hellige land. Det er vanskelig å snakke 
sammen, men enda vanskeligere å gjøre noe. Også denne gangen ble det en omfattende 
samtale. Møtet, debatten og den liturgiske avslutningen ble ledet av Henrik Mohn.  



19. mars holdt diakon Signe Myklebust fra Fjell menighet i Drammen foredraget «Fjell – 
en menighet i bevegelse» i Ellingsrud kirke. Etter stagnasjon i menighetsarbeidet er man 
nå på vei oppover igjen gjennom aktiv kultursatsing og et omfattende dialogarbeid i 
samarbeid med pakistansk kvinneforening. Mye av arbeidet er kulturarbeid. Men gjennom 
det skapes det mange uformelle situasjoner der det er naturlig å snakke om religion og 
Gud. Møtet ble ledet av Karen Onshuus og Klara Vogl sto for den liturgiske avslutningen. 
 
23. april ble møtet i Fossum kirke innledet med årsmøte med Ola Beisvåg som møteleder. 
Deretter holdt kapellan Carsten Schuerhoff foredraget «Krise og identitet. Religionsmøtets 
vilkår i Groruddalen». I sitt innlegg reflekterte han over betingelsene for fruktbare møter 
kristendom-islam, særlig i gudstjeneste(liknende) situasjoner. «Vi må våge å tenke nytt, og 
sammen – og vil i opplevelsen av usikkerhet og vågemot oppleve Guds Ja over vårt 
virke». Denne delen av møtet ble ledet av Vidar Horsfjord. Den liturgiske avslutningen var 
ved Svein Simonsen. 
 
31. august ble høstsemesteret innledet med tur til Maridalsruinene eller Margaretakirken. 
Arkeologiprofessor Brit Solli fortalte den interessante historien om dette stedet. At det 
regnet la ikke noen demper på «friluftsmøtet», men det ble naturlig å ta med den 
medbrakte maten hjem og nyte den der. 

8. oktober holdt professor Ola Didrik Saugstad og forfatteren Thorvald Steen foredraget 
«Er vi blitt et sorteringssamfunn?» i Stovner kirke. Undertittelen var «Hva gjør vi og hva vil 
vi med ny kunnskap og teknologi innen fosterdiagnostikk?» Saugstad innledet med å 
spørre: «Skjer Ondskapen på ren rutine i vår tid, i vårt eget samfunn? I barnedødeligheten, 
gjennom surrogati, ved selektiv abort i det DNA-samfunnet vi er en del av?» Og han 
fortsatt med flere utfordrende spørsmål. Steen fortsatte med bl.a. å fortelle om sin egen 
erfaring med å være anderledes. Men den som er annerledes, lever et fullverdig liv! Det 
ble en god samtale etter de to innleggene. Kåre Rune Hauge avsluttet kvelden med 
andakt i kirken. 

12. november var professor Hans Stifoss-Hanssens tema i Haugerud kirke «Mellom 
Snåsamannen og vitenskapen – spiller troen en rolle for helsa vår?»  Kirken har 
tilsynelatende akseptert Joralf Gjerstad. Men hva med andre healere innen kristen eller 
annen tradisjon? Mennesker kan ikke unngå sykdom og smerte, men vi kan få hjelp til å 
mestre det. Dette skjer bl.a. ved samtaler, ved trøst, støtte og oppmuntring. Dette kan ofte 
alternative behandlere tilby. Den liturgiske avslutningen var ved sokneprest Svein Helge 
Rødahl. 

3. desember meldte Erik Solheim avbud. På kort varsel påtok professor i norrøn filologi 
Jon Gunnar Jørgensen seg oppgaven. Etter at pianisten Ola Faye spilte Bånsull frå 
Oppdal, innledet han over temaet «Olav Haraldsson - kriger, konge, helgen.»  I 
avbildninger er Olav den Hellige alltid avbildet med øks og eple eller septer - og glorie. 
Hans samtidige skaldediktere framhevet krigeren, de senere skaldedikterne framhever 
hans helgenrolle. Frode Birkeland sang olsoksalmen fra 1930 «Da Olav konge bøyde 
hodet» og avsluttet med Edvard Hoems adventsalme. Sokneprest Tone Marie Falch 
avrundet kvelden med liturgisk kveldsbønn i Grorud kirke.  

Kirkeakademienes årsmøte 
Vidar Horsfjord og Henrik Mohn deltok på Norske kirkeakademiers årsmøte på Gran 8. - 
10. mars. I tillegg til årsmøtesaker og seminar ble tidligere forstander i Det mosaiske 
trossamfunn Anne Sender tildelt dette årets Brobyggerpris.  


