
høsten 2009 

Foto: Akers Avis 

Groruddalen  
kirkeakademi 



Jan Arne Tangerud er assisterende 

rektor på Stig skole og har vært 

leder og nestleder i Groruddalen 

historielag. Han har bl.a. vært pro-

sjektleder for pilegrimsleden i Gro-

ruddalen og har fått kulturpriser for 

sitt arbeid med lokalhistoriske 

spørsmål i dalen. 

Lars Roar Langslet er selve begre-

pet på en kulturpersonlighet. Han 

har magistergrad i idéhistorie, og 

har i mange år vært aktiv politiker. 

Han var Norges første kultur- og 

vitenskapsminister, og har også 

vært kulturdirektør i Oslo. Men 

først og fremst har han vært forfat-

ter, og har skrevet en rekke biogra-

fier og essaysamlinger. 

Langsomt ble 

Groruddalen til  

Groruddalen har ikke alltid vært som nå. 
Tangerud tar oss med på en reise i historien, fra 
siste istid, via gravfunn og pilegrimsled, og fram 

mot nyere tid. Slik kan vi få et inntrykk av 
Groruddalens tilblivelse. 

Furuset kulturpark er nyanlagt og ligger like 
utenfor kirken – ved den gamle pilegrimsleden. 

Møt  

Jan Arne Tangerud 
i Furuset kirke 

Lørdag 5. september kl. 1200 

Piknik i kulturparken, ta gjerne med matpakke 

Knut Hamsun  – 

stor som dikter, liten som politiker 

Det er 150 år siden vår store dikter ble født, og vi 
markerer det med et lite dykk ned i hans forfat-
terskap. Samtidig er det vanskelig helt å forbigå 
den gamle Hamsuns politiske virksomhet under 

okkupasjonen. 

Møt  

Lars Roar Langslet 
i Rødtvet kirke  

Tirsdag 22. september kl. 1900 

Kaffepause med samtale 

Liturgisk avslutning 

NB!! NB!! 
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Hildegard av Bingen levde et used-

vanlig aktivt liv på 1100-tallet, men 

ble gjemt og glemt i 800 år, inntil 

noen manuskripter uventet dukket 

opp og vakte stor oppmerksomhet 

siden de bl.a. formidler kosmiske 

aspekter ved Guds virke.  

Lise Tostrup Setek er teolog og har 

i mange år arbeidet med kvinnelige 

helgener fra Middelalderen, mysti-

kere og eneboere, og ikke minst 

med Hildegard. 

Ulf Nilsen er utdannet fra Norges 

Musikkhøgskole og har vært orga-

nist i Lovisenberg kirke i 13 år. Han 

improviserer like godt enten han er 

i barokken eller jazzen, om han 

sitter ved pianoet eller orgelet. 

Med Georg Reiss (saksofon mm.) 

har han utgitt CDer, og han driver 

en betydelig  konsertvirksomhet. 

Fra middelalderteologen 

Hildegard av Bingen 

til økotenkning  

Hildegard - en spe liten kvinne som grunnla og ledet 
to klostre, skrev nye melodier til søstrenes sanger, 
ga råd om medisinske vekster og legemidler, men 

som først og fremst var visjonær: Med sine 
himmelske visjoner og med pavens velsignelse dro 
hun på prekenreiser i Europa. Hun grep sterkt inn i 

datidens kirkelige diskusjoner og konflikter. Ikke 
minst var hun opptatt av vår plass i skaperverket. 

Møt 

Lise Tostrup Setek 
i Østre Aker menighetshus 

Tirsdag 27. oktober kl. 1900 

Kunstnerisk: Sangeren Ingerid Louise Birkeland  

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning 

Improvisasjoner 
Musikalsk oppladning til advent og jul 

Dette blir en konsert utenom det vanlige. Ved 
hjelp av orgel og klaver tar Ulf Nilsen oss med på 

en musikalsk førjulsreise gjennom velkjent og 
mindre kjent advents– og julemusikk. Stoffet an-
rettes både gjennom tradisjonell, seriøs fremfø-

ring og gjennom musikalsk gjøgleri. Det blir også 
anledning for forsamlingen til å synge med i litt 

fra advents– og julerepertoaret. 

Møt  

Ulf Nilsen 
i Grorud kirke 

Tirsdag 1. desember kl. 1900 

Kaffepause  

Liturgisk avslutning 
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Groruddalen kirkeakademi 
– en viktig kulturinstitusjon i ditt nærmiljø 

  Styret 2009/2010 

Leder Henrik Mohn 99646168 henrik.mohn@kirken.no 

Nestleder Lise Vislie 91731126 l-vislie@online.no 

Sekretær Vidar Horsfjord 90847468 vidar@horsfjord.net 

Kasserer Astrid Grimm 98603990 aregns@online.no 

Styremedlem Kirsten Sekkesæter 22257255 kirsten.sekkesater@bluezone.no 

Varamedlem Vidar Theisen 22104420 v-thei@online.no 

Varamedlem Randi Follerås 22258885 randifol@epost.no 

Groruddalen kirkeakademi er en del av den landsomfattende bevegelsen 

Norske kirkeakademier 
et forum 

for fordypning og meningsbrytning om de evige spørsmål,  

så vel som de tidsaktuelle problemer i kultur– og samfunnsliv 

et fristed 

som fremmer dialog og kommunikasjon mellom kirken og grupper innen kultur–  

og samfunnsliv, og hvor mennesker kan møte respekt for eget ståsted 

en bevegelse 

som tar kirkens kulturansvar på alvor. 

 

Følg med på våre nettsider 
Groruddalen kirkeakademi har egne nettsider. Du finner oss på adressen 

www.groruddalen-kirkeakademi.org. 

 

Her får du oppdatert informasjon om møtene, henvisning til mer generelt stoff som kan være av 

interesse for ”kirkeakademikerne” og glimt fra tidligere møter, bl.a. gjennom bilder og video-

klipp.  

Og så er det enkel mulighet for å gi ettertanker etter møtene, og sende tips og gode råd til styret. 

Derfor, følg med på nettsidene våre! 


