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Groruddalen  
kirkeakademi 

Programmet dette semesteret er et 

samarbeid mellom kirkeakade-

miet og jubileumskomiteen for 

feiringen av at prostiets hoved-

kirke er 150 år.  



Bånkall gård er et av få bevarte 

kulturminner fra jordbrukskulturen 

før Groruddalen ble utbygget. Går-

den er nå fredet og drives av 

”Bånkall gårds venner”. Historiela-

get har også vært aktive. Gården er 

sted for familiedager og andre ar-

rangementer, og gir mulighet for 

utleie. Bånkall gård er kjent fra 

middelalderen og var på 1800-

tallet skysstasjon. 

Thorvald Steen har en mangfoldig 

litterær produksjon. De to siste 

årene har han vært sentral ved 

Saladindagene på Litteraturhuset. I 

vår samlet skuespillet Ørkenstor-

mer smekkfulle hus. Her presente-

res sultanen Saladin, som etter 

erobringen av Jerusalem i 1187 lot 

både jøder, kristne og muslimer 

fritt praktisere sin religion i den 

hellige byen.  

Utflukt til  

Bånkall  gård 

Lørdag 21. august kl 1200 

Årets piknik går til Bånkall gård – et fredet kultur-
minne med mangfoldig og spennende historie. 

 Jan Arne Tangerud fra Groruddalen historielag 
kåserer om ”Historien om Bånkall”. 

 Groruddalen arbeiderkor underholder. 

 Piknik på gården, ta gjerne med matpakke. 
 

Adkomst:  

Med bil: Trondheimsveien 640, ved Trondheimsveien mot 

Gjelleråsen, litt sør for Skillebekk. 

Buss: For eksempel rute 321 til stoppested Bånkallstubben. 

Se også på Trafikantens nettsider og våre nettsider 

www.groruddalen-kirkeakademi.org. 

 De kommer fra øst 

og vest ... 

 Om flerkulturelt samliv  

Forfatteren Thorvald Steen har i mange år vært 
opptatt av fredelig flerkulturell sameksistens, 
både gjennom historiske verk og gjennom sitt 
engasjement for forfulgte kolleger i den norske 

PEN-klubben. I dette foredraget øser han av sin 
innsikt fra dette arbeidet. 

Møt  

Thorvald Steen 
i Østre Aker menighetshus 

Tirsdag 19. oktober kl. 1900 

Bevertning og samtale 

Liturgisk avslutning i kirken 

Foto: Helene Andersen 

NB! NB! 



Notto Thelle er seniorprofessor ved 

TF. Han har vært misjonær i Japan 

og er sterkt engasjert i religions-

samtaler. Han har gitt ut en rekke 

bøker om kristendom i møte med 

buddhisme og hinduisme. Thelle 

befinner seg faglig sett mellom 

systematisk teologi, religionsvi-

tenskap, sjelesorg og forkynnelse. 

Caroline Serck-Hanssen er kunst-

historiker og stipendiat ved Univer-

sitetet i Bergen. Hun har fordypet 

seg spesielt i russisk kunst– og 

kulturhistorie og publisert en rekke 

artikler innen feltet. 

Ulik tro — konflikt 

eller berikelse? 

Foredrag om religionsdialog 

Notto Thelles hovedengasjement som teolog er 
forskning, dialog og ettertanke i grenseland 

mellom kristen tro, Østens religioner og moderne 
spiritualitet. Han er på leting etter et språk for tro 

som kan gi mening. 

Møt 

Notto Thelle 
i Østre Aker menighetshus 

Tirsdag 16. november kl. 1900 

Hør også en beretning fra hverdagen ved et 
ektepar med tilhørighet til ulike religioner 

 Bevertning 

Liturgisk avslutning med musikk fra vest og øst 

Himmelrikets avglans 

Russiske ikoner gjennom tidene 

I tillegg til å være forsker på området, tilhører 
Caroline Serck-Hanssen selv den russisk-ortodokse 
kirke, og kjenner derfor ikontradisjonen fra innsiden. 

Møt  

Caroline Serck-Hanssen 
i Østre Aker menighetshus 

Tirsdag 7. desember kl. 1900 

Bevertning med russisk mat 

Liturgisk avslutning i kirken med kirkekoret fra 
den russisk-ortodokse Hl.Olga-menighet 



Groruddalen kirkeakademi 
– en viktig kulturinstitusjon i ditt nærmiljø 

Kontakt:  

 Leder Randi Follerås, tlf. 22258885, e-post randifol@epost.no, eller 
 sekretær Vidar Horsfjord, tlf. 90847468, e-post vidar@horsfjord.net, eller 
 bruk annen kontaktinformasjon fra våre nettsider (se ramme nedenfor). 

Groruddalen kirkeakademi er en del av NORSKE KIRKEAKADEMIER, som er en nasjonal over-

bygning over de 60 lokale kirkeakademiene rundt om i landet – og som igjen er med i den ver-

densomspennende organisasjonen OIKOSNET av kristne lekmannsorganisasjoner.  

NORSKE KIRKEAKADEMIER har også egne arrangementer. Besøk derfor nettsidene til Norske 

Kirkeakademier, www.kirkeakademiene.no. 

 

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

www.groruddalen-kirkeakademi.org. 

 

Her får du bl.a. 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 

videoklipp.  

Derfor, følg med på nettsidene våre! 

Programmet for Groruddalen kirkeakademi høsten 

2010 inngår i det mye mer omfattende program-

met for feiringen av Østre Aker kirkes 150 år. Alle 

kirkeakademikveldene er derfor dette semesteret 

i Østre Aker menighetshus (unntatt den første 

utflukten). 

I uken 5. – 12. september er det arrangementer 

nær hver dag, med festgudstjeneste, nyskrevet 

kirkespill, konserter, folkefest, barneteater, mm. 

Senere utover høsten er det teateroppsetting av 

Kaj Munks Ordet, høstfest, allehelgensmesse og 

konserter. – Og i tillegg inngår arrangementene i 

dette programheftet. 

Mer informasjon om det omfattende programmet, 

se www.oslo.kirken.no/ostreaker. Det vil ligge 

programhefter på alle menighetskontorene i Østre 

Aker prosti og på biblioteker og i bydelsadministra-

sjonene i Groruddalen.  

Velkommen! 


