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Tirsdag 24. januar kl. 19.00 i Rødtvet kirke 

Haugtussa
Kan Veslemøy bli Vismøy?

Arne Garborgs Haugtussa er en beretning om menneskets 
livsvilkår i psykologisk, sosial og kristen forstand. Boken 
er elsket, men bare g jennom biter og brokker. Edvard 
Grieg satte musikk til et utvalg dikt, og det har påvirket 
manges forståelse av hovedpersonen Veslemøy. Kunst-
nerparet Birkeland vil i sin presentasjon av noen av Haug-
tussa-diktene utfordre g jengse oppfatninger.

Møt

Kirsti og Helge 
Birkeland

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Kirsti Birkeland, f. 1930, er littera-
turformidler og forteller, og har gitt ut 
11 bøker  – den siste i 2011, Eventyr fra 
Tanzania, med en innsiktsartikkel om 
verdens eventyrfellesskap. 

Helge Birkeland, f. 1925, er sanger, 
pedagog og korinspirator. Han er 
fremdeles i sving med mesterklasser 
og korseminar.

Tirsdag 28. februar kl. 19.00 i Hasle kirke

Mellom Bedehuset og 
Folkets Hus

Arbeiderbevegelsens forhold til kristendommen har til 
tider vært motsetningsfylt. Erling Rimehaugs far sto 
med et ben i hver leir da han var medlem av Arbeiderpar-
tiet på Geilo og samtidig aktiv på bedehuset. Rimehaug 
forteller hvordan det var å vokse opp i dette spennings-
feltet. Han reflekterer også over  hvilken betydning dette 

kan ha når en skal orientere seg som voksen. 

Møt

Erling Rimehaug
(som også har med seg trekkspillet!)

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Erling Rimehaug er samfunnsre-
daktør i avisen Vårt Land og kommen-
tator og forfatter. Blant de mange 
bøkene han har skrevet er Tørsten gir 
lys, som han fikk Emmausprisen for i 
2007, for årets beste kristne bok.



Tirsdag 27. mars kl. 19.00 i Østre Aker menighetshus 

«... for du er bare fire år 
og skjønner ingen ting ...»

Om Den norske kirkes 
trosopplæringsprogram

Trosopplæringsreformen skal «vekke og styrke kristen tro, 
gi kjennskap til den treenige Gud, bidra til kristen livsfor-
tolkning og livsmestring og utfordre til engasjement og 
deltakelse i kirke og samfunnsliv». Målgruppen er alle døp-
te under 18 år.

Og vi spør: hva er g jort, hvordan er erfaringene og hvordan 
går veien videre for å nå dette målet?

Møt

Cecilie Eidsøren Holdø
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 24. april kl. 19.00 i Haugerud kirke

Evangelienes Maria
Maristene har fått sitt navn fra Maria, Jesu mor, og øn-
sker å tilhøre Maria og fremme hennes væremåte. Ma-
rister vet godt at det de kaller Marias verk, aldri kan over-
skygge Kristi verk. Maria startet ikke noe på egen hånd, 
hun er fullstendig knyttet til Guds vilje. 

Hvordan kan vi så i dag bruke Maria som eksempel? Og 
hvem var egentlig evangelienes Maria?

Møt 

Rory Mulligan
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Årsmøte

Cecilie Eidsøren Holdø jobber med 
trosopplæring ved IKO, og er daglig 
leder for  dåpsklubben TRIPPTRAPP. 
Hun har vært med på flere plan i tro-
sopplæringsreformen og har i en mas-
teroppgave studert dåpssamtalene. 
Holdø har tidligere vært kateket og 
undervisningsleder på bispedømme-
nivå.

Rory Mulligan er katolsk prest. Han 
er irsk, men har vært prest i Norge 
siden 1979, bl.a. i Asker og Bærum, 
Stavanger og Lillestrøm.  Mulligan 
tilhører ordenen Maristene – eg. Soci-
etas Mariae, som kan oversettes med 
Marias Selskap.



Groruddalen kirkeakademi er et av rundt 60 lo-
kale kirkeakademier i Norge. Disse er en del av den 
landsomfattende bevegelsen Norske kirkeakade-
mier.

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 er fra Grorud kirke høsten 2011 hvor 
foredragsholder Eskil Skjeldal i pausen blir servert av 
Randi Follerås. Til venstre ser vi også Frode Birkeland, 
som blant flere bidro med kunstneriske innslag.

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

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.groruddalen-kirkeakademi.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.

Styret 2011/2012
Randi Follerås, leder, tlf. 22258885, randifol@epost.no
Lise Vislie, nestleder
Vidar Horsfjord, sekretær
Jon Gunnar Jørgensen
Gro Keyser Johannesen
Karen Onshuus
Ewy Halseth

Forsiden: Motiver fra Groruddalen. Kirken nederst til venstre er denne gang Haugerud kirke.


