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Petter Molaug er arkeolog og ansatt 
i NIKU (Norsk institutt for kulturmin-
neforskning). Han har selv vært med 
på og ledet utgravningene i dette 
området i de seinere år, og er en kjent 
formidler av byens eldste historie.

Lørdag 3. september kl. 1200 

Piknik til 
Middelalderparken

Arkeolog Petter Molaug tar oss med på en runde i 
middelalderbyen Oslo. Vi begynner i Ruinparken og bispe-
borgen og fortsetter fra Oslo torg langs middelalderens 
streter forbi Clemenskirkeruinen, Oslos 1000-årssted, over 
til Middelalderparken på Sørenga med kongens Maria-
kirke og ruinene av den gamle kongsgården. På sjøsida er 
det anlagt et kunstig vannspeil som viser hvor strandlinja 
gikk ca 1300. Turen vil gi et godt inntrykk både av byens 
struktur og de enkelte middelalderruinene.

NB: Merk dag og tid!

Oppmøtested:  St. Hallvards plass, ved Ladegården

Ta med mat og drikke

Tirsdag 11. oktober kl. 1900 i Bredtvet kirke

Når nøden banker på
Domprosten i Oslo var daglig g jest på TV-skjermen i 
vinter. En gruppe iranske asylsøkere hadde tatt seg inn 
i kirkerommet, nektet å ta til seg mat, nektet å forlate 
kirken før de fikk individuell behandling på sine asylsøk-
nader. Hva kan kirken bidra med i slike situasjoner? Hva 
bør kirken bidra med? Hva med lov og orden,  hva med 

menneskelige hensyn?            

Møt

Olav Dag Hauge
Kunstnerisk ved ”kjerkespellemann” Per Karang

Kaffepause med samtale
Liturgisk avslutning

Olav Dag Hauge er domprost i Oslo. 
Hauge har tidligere vært prest, felt-
prest og feltprost, og han har vært 
generalsekretær i Den norske kirkes 
presteforening.  

Obs: Interesseforeningen Oslos Middelalder arrangerer Middelalderuka 29. august - 2. september. 
Info kommer på www.middelalder.no



Tirsdag 8. november kl. 1900 i Stovner kirke

Kirke og kjønn 
g jennom 250 år

Kvinner og menn i kirken, lekmanns
bevegelsen og misjonsorganisasjonene

Helt fra kristendommens begynnelse spilte kvinner viktige 
roller i de kristne menighetene. I den kraftfulle lekmanns-
bevegelsen i Norge på 17- og 1800-tallet var kvinner bærende 
krefter. Hvilken plass har kvinnene i dag? Merete Thomas-
sen vil vise oss et kapittel i norgeshistorien som handler 

om kvinners og menns roller i kirke og kristenliv.

Møt

Merete Thomassen
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 6. desember kl. 1900 i Grorud menighetshus

Den svake Gud
Jakob kjempet med Gud. ”Jeg slipper deg ikke uten at du 
velsigner meg”, sier Jakob til den ukjente mannen han sloss 
med. Mannen som også gir han et nytt navn: Israel, fordi 
han har kjempet med Gud og mennesker og vunnet. Kan 
man overvinne en allmektig Gud? Er da Gud også svak? Tit-
telen på foredraget er hentet fra en essaysamling fra 2010, 
der Skjeldal har problematisert gudsbildet vårt.

Møt 

Eskil Skjeldal
Kunstnerisk: Adventssanger ved Frode Birkeland & Co

Kaffepause med samtale
Liturgisk avslutning

Merete Thomassen er teolog og tok 
i 2008 doktorgraden på avhandlingen 
Kjønnsinkluderende liturgisk språk. 
Hun arbeider som førstelektor ved 
Det praktisk-teologiske seminar ved 
Universitetet i Oslo, der  hun bl.a. un-
derviser vordende prester i liturgikk. 
Hun har også selv vært prest i Grorud-
dalen.

Eskil Skjeldal er teolog og stipendiat 
ved MF. Mange kjenner ham som en 
ivrig samfunnsdebattant med enga-
sjerende og tankevekkende kronikker 
og debattinnlegg i dagspressen. Han 
har tidligere vært prest i Lofoten. Opp-
levelser derfra, hvor folk levde på na-
turens nåde, fikk ham til å reflektere 
over gudsoppfatningen vår.



Groruddalen kirkeakademi er et av rundt 60 lokale 
kirkeakademier i Norge. Disse er en del av den lands-
omfattende bevegelsen Norske kirkeakademier.

Norske kirkeakademier (NKA) er  et or-
gan for samarbeid mellom kirkeakademi-
ene i Norge. NKA får statlige tilskudd g jen-
nom Norsk kulturråd. 

NKA tar også initiativ til prosjekter 
og konferanser, er knyttet til tidsskriftet 
Kirke og Kultur, deler hvert år ut Brobygger-
prisen, og er medlem av internasjonale or-
ganisasjoner.

NKA presenterer seg som en bevegelse 
som ut fra kristen tro ønsker å tjene kirke, 
kultur og samfunn. Kirkeakademiene har 
som formål å
•	 bidra til dialog mellom forskjellige 

grupper mennesker
•	 skape møteplasser for fordypning og 

meningsbrytning.

Groruddalen kirkeakademi
– en viktig kulturinstitusjon i ditt nærmiljø

Møtene er gratis og åpne for alle. De holdes g jerne 
rundt om i kirkene i Groruddalen. I tillegg til det fag-
lige programmet er det kaffepause som også funge-
rer som sosialt samvær (her ber vi om kaffepenger). 
På noen møter er det kunstneriske innslag, og en-
kelte ganger er programmet i sin helhet kunstpreget. 

Bildet over viser noen av deltakerne som forsyner 
seg ved kaffebordet i Grorud kirke etter  forrykende 
improvisasjonskonsert ved organist Ulf Nilsen (om-
trent midt i bildet).

Mer informasjon finner du på nettsidene
www.kirkeakademiene.no
www.oikosnet-europe.eu
www.kirchentag.de

Kirkeakademibevegelsen har en grunn-
leggende tro på dialogens betydning. Vi 
mener det er behov for møteplasser som 
er preget av åpenhet og vilje til å lytte.

Følg med på våre nettsider: www.groruddalenkirkeakademi.org
Her får du oppdatert informasjon om møtene, henvisning til annet stoff som kan 
være av interesse og glimt fra tidligere møter, bl.a. g jennom bilder og videoklipp.
Og så er det mulighet for å sende tips og gode råd til styret.
Derfor, følg med.
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