
Qr o r u, d, d, aLe w tzLnt<.e aVe.a d, en tL

hpstew 2oo7



. . .ei  ØawØLeLt h^s

Turtil Bygdøy med omlisning i
museets kirkealdeling- en lisuell kirke-

historic son foneller mer enn mange ord orn
troslivel her i landet i gammel tid.

Elter en lelfortjent matpause åvsluttervi med
tidebønn i den ganne su\kirken.

Vi går inn på museet soln guppe og beraler k.
60.00 pr. person.

Lørdag 25. august
Kt. 11.00

Blj ned på en sonmerLig
utfllkt til folkemuseel !å
Bygdøy. Omvisnlng, vand-
ring, picaic, gxdstjeneste.

Biskop efterilus ø)stcin L La6en,
låiåen Grotuddøl, snakker on
e..lesialogi - leren on kr'keh
om hva knken egendjg er.

ew qawsk e aLw"LwweLLg tzLrk e
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En ganske alninnelig mann fia croruddalen
gjorde nordlending av seg og ble biskop i Bodø. Der
ble manse tanl<er og refleksjoner a! erfarin-qen lur/

retur Furuset Bodø.

Dc' e jo ' , jnne kirke -  h\orfor oppletes oca da v
fotskjellig? Er den vnkelg "aliinnelig" elle. all

menn. Dvs. for alle, alle steder? Oghvå nled "jordens
største under"?

Møt biskop øystein l. Larsen
i Furuset kirke

Tirsdag 18. september kl. 19.00

Ing€rid Louise Birkeland slnger Peter Dass
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Den tyske presEn og motståndsmannen
Dietrich Bonhoeffer, sorn ble henrettet bare noen

måneder før 2. verdenskrig var over, etterlot seg noen
viktige bøk€r, tanker som har fått ny

akualiret i vår tid. Hva nener han for €ksempel med å
snakke om "€n sekularisen tro"?

Dekan s ved Teologisk fakultet, Trygye Wyller
har væn truffet av disse tankene o-q vi1 dele d€m med

oss i

Haugerud kirke
Tirsdae 23. oktober kl, 19.00

t twsLdk. - ew dprkVwer LLL
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Wolfgang Plagge, pianist, komponist, organist,
humorist. vil åpne denne dffen på gløti for oss- Han

spiller og forteller, og øser av sin rike erfaring.
Samrale, og som vanlig liturgisk åvslutning

Møt håm i

Grorud kirke
før$te adventssøndag
2. desember kl. 19.00

Pris kr. 100,- for medlemmer kr. 50.-

Profesor dr. theol
Trygve Wyller oppdaget at

m tysk teolog fta kigens
da8er svete på de spøn-

målene hm selv had- de

Wolfgang Plagge,
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. et forum
for fordypning og meningsbri.tning om de evige

spørsmål så vei som de tidsaktuelle problemer i kultur
og samfunnsliv

. et fristed
som fiemmer dialog og kommunikasjon mellom kirken

og grupper innen kultur og samfunnslil og hvor
mennesker kan møte respekt for eget ståsted.

. en bevegelse
som tar kirkens kulturansvar på alvor
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Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Styremedlem
Styemedlem
Varamedlem
Varamedlem

Lise Mslie 2225 6999
Henrik Mohn 9964 6168
VidarTheisen 2210 4420
Kirsten Sekkesæter 2225 1255
Astrid Grimm 2225 9759
Synaøve Engelsen Eide 9505 5178
Vidar Horslord 2227 2694


