
qr o r vt d d a L e w VzLrtze a Vz a d evwL

vårew zoog



l)et cr ulur og Aemmedanet
i Hindutempclct ved Ridtvel
kirke. Mange guder - nrcd
bvcr sitt dsvdsormde. Og
toende n.tuesker. Hd vi
noe 1il felles ned den?

Helen Bjøroy , prest ogteolog-
er tilbake I Knken! Bynisjon
etter årcDc som mjljøl'd
ninisler. Men iruD cr like flm
nelde engasjen i mitøct rundr

RtLLqLo wswLøte L hverd,agew
trLtr'"d'^tetM? eLei-v år wab a

Rødtvet kirke har cn eksotisk ndbo: Norges
hindu kultursenter landets cneste helligdom for
tamilske hinduer. Men hva tror de egentlig? Hva
går dct hele ut på? Hvordan kan man være hindD i

alagens Norge? Vi besøker dcm og fir en
introduksjon ved menighetens stlreledcr

Amåra Sitrgham og besøker dercs gudstjeneste.

Tirsdag 29, januar kl. 1900

Vi møtes ved Rødtvedt kirke kl. 1845
og går sammen til tempelet i nabohuset.
Kaffepause og samlalc i  Rødhel krrke.

ftaY vL awsvar far wtorqewdagew?

Miljøet rundt oss står på dagsorden. Det er som om
vi kan høre "sukk og stønn" fra alt dct skapte.

Er det noe vi kan gjøre noe med som samfirnn,
som kirke og som enkeltmenncsker?

Møt
Helen Bjørnøy

Tirsdag 26. februar kl. 1900 i

Bredtvet kirke
Kaffepause m€d såmtåle,

liturgisk åvslutning



qud L teraTLew

Når er troen en hjelp,
og når blir den destruktiv?

' Møt
Gry Stålsett Follesø

Klinisk psykolog ved Modum Bad

Tirsdag 1. åpril kl. 1900 i
Easle kirke

Kaffepause med samtale
Litwgisk arslutning

'FoYLøst og befd.dd'

DikterFesten og "altmuligmannen'

Eyvind Skeie

har nylig gitt ut en egen salmebok med
kjente og [yskre].ne tekster og melodier.

Vi frr et møte med disse salmene -
ftemført av ham selv med venner.

Tirsdåg 29. april kl. 1900 i

Furuset kirke

Årsmøte

V14 heter et Fosjekt som
Gry Stålsett Follesø har

arbeidet med i l0 år. Det
betlr Lir. Der er det "lov"

å snakke om m€ningen
med livet, orn tillit,

identitet, liv og død.
Kort sagt om fto.

Sist løst dro han landet
nrndt, på lcyss og tv€rs,
for å presedere salmene

sine. Og gi utr.ykk for
sin tro. 'Tortrøst og

befridd" er titteler på en
av disse nye sangene.



N Dr sl"e KLrk"e alea d ewLLer

. et forum
for fordypning og meningsbry4ning om de evige

spørsmål så vel som de tidsak-tuelle problemer i kultur
og samfunnsliv

. et fristed
som lremmer dialog og kommunikasjon mellom kirken

og grupper innen kultur- og sarrfunnsliv, og hvor
mennesker kan møte respekt for eget ståsted.

. en bevegelse
som tar kirkens kulturansvar på alvor
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Leder:
Nestieder:
Sekretær:
Styremedlem
Styremedlem

Lise Vislie 2225 6999
Henrik Mohn 9964 6168
Mdar Theisen 2210 4420
Kirsten Sekkesæter 2225 7255
Astrid Grimm 2225 9759
S1.nnøve Engelsen Eide 9505 5178
Vidar Horslord 2227 2694

Varamedlem
Varamedlem


