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Lørdag 31. august kl. 12.00

Piknik til

Margaretakirken
(Maridalsruinene)

Brit Solli
orienterer om om Margaretakirken.

Ta med nistekurv og noe å drikke!

Foto: Spartacus Forlag

Slik kommer du til Maridalsruinene:
Med bil: Følg Store ringvei og ta av  opp til Maridalen. Når veien er like 
ved Maridalsvannet, er ruinene på venstre hånd. Kjør noen hundre 
meter lenger, og parker ved Maridalen kirke (også på venstre side). 
Med buss: Ta buss 51 fra Nydalen T kl. 10.54 til Kirkeby (i Maridalen). 
På lørdager går bussen dessverre bare en gang i timen. 
Flere detaljer:  se nettsidene www.groruddalen-kirkeakademi.org.

Margaretakirken ble reist midt på 1200-tallet og 
var i bruk til 1643. Kirken er viet St. Margareta (av An-
tiokia). Det er også henne dalen har navn etter. Mar-
gareta var en av de 14 “nødhjelperne” og barselkvin-
nenes skytshelgen. Kirkeruinen er et av Oslos best 
bevarte middelalderbyggverk. 

Brit Solli er professor i middelalderarkeologi ved 
Universitetet i Oslo, og er for tiden vitenskapelig leder 
ved Senter for grunnforskning. Hun har bl.a. ledet ut-
gravningene på Veøya i Romsdal og på Borg i Lofoten.

Tirsdag 8. oktober kl. 19.00 i Stovner kirke

Er vi blitt et 
sorteringssamfunn?
Hva g jør vi og hva vil vi med ny 
kunnskap og teknologi innen  
fosterdiagnostikk?

Møt

Ola Didrik Saugstad
og Thorvald Steen

Saugstad og Steen har opptrådd sammen om dette temaet før. 
Begge har mottatt Livsvernprisen som årlig deles ut av organi-
sasjonen Menneskeverd og gis til personer eller organisasjoner 
som har bidratt positivt til å verne om menneskeverdet.

Ola Didrik Saugstad er pro-
fessor i barnesykdommer og 
forsker og debattant i spørs-
mål om medisinsk etikk. 

Thorvald Steen er forfatter. 
Han har selv en muskelsykdom 
og har tatt opp spørsmålet om 
de svakes plass i samfunnet i 
flere av sine bøker.     
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Tirsdag 12. november kl. 19.00 i Haugerud kirke

Mellom Snåsamannen  
og vitenskapen
– spiller troen en rolle for helsa vår?

Alternative metoder – hjelper de mot sykdom? Mange er 
svært opptatt av spørsmålet, og saken blir diskutert i bøker, 
TV og radio. Stifoss-Hanssen vil se nærmere på hva som står 
på spill i dette området av livet, og diskuterer om et kristent 
perspektiv g jør ting enklere eller vanskeligere.

Møt

Hans Stifoss-Hanssen
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 3. desember kl. 19.00 i Grorud menighetshus
NB: Datoen er ennå usikker

Gud er tilbake
«Dagens Norge er trolig blant de mest verdslige samfunn 
mennesker noen gang har skapt. Kanskje g jør det at vi 
sliter med å forstå resten av verden? For det er mange 
tegn på at Gud er tilbake. Om han noen gang dro sin vei?» 
skriver Erik Solheim i boka Gud er tilbake! 

Som fredsmekler og som utviklingsminister har Erik 
Solheim erfart at det er nødvendig å forstå og ta hensyn 
til religionen for å nå fram til gode resultater og løsninger.

Møt 

Erik Solheim
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Hans Stifoss-Hanssen er profes-
sor ved Diakonhjemmet Høgskole og 
arbeider med studier av forholdet 
mellom livssyn, tro og helse. Han 
har tidligere bl.a. vært sykehusprest, 
forskningssjef ved Stiftelsen Kirke-
forskning og undervist prester i prak-
tisk teologi.

Erik Solheim er  tidligere politiker 
for SV, stortingsrepresentant, utvik-
lingsminister og miljøvernminister.  
Han har også vært fredsmegler på Sri 
Lanka. Fra 2013 er han leder av OECDs 
samarbeidsforum DAC, som koordine-
rer bistandsmidler fra en rekke land.
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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 er en bevegelse som ut fra kristen 
tro ønsker å tjene kirke, kultur og sam-
funn. 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 fun-
gerer som sosialt samvær. Salg av kaffe og kake. På 
noen møter er det kunstneriske innslag, og enkelte 
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 2013/2014
Henrik Mohn, leder, tlf.  99646168,  hen-moh@online .no
Jon Gunnar Jørgensen, nestleder
Vidar Horsfjord, sekretær
Bjørn Erik Schjerverud
Karen Onshuus
Ewy Halseth

Forsiden: Motiver fra Groruddalen. Nederst til venstre Stovner kirke (jfr. møtet 8.  oktober).


