


Tor Øystein Vaaland er journalist, 
prest og forfatter. Han jobbet i NRKs ny-
hetsavdeling i en årrekke og i Morgen-
bladet. Han har vært menighetsprest i 
Ringsaker og generalsekretær i Rådet 
for psykisk helse. Nå er han sokneprest 
i Asker.

Søndag 5. oktober 

Eidsvollsbygningen
Tur til Eidsvollsbygningen med om-
visning og lunsj

Påmelding

Vi markerer Grunnlovsjubileet med en tur til Eidsvolls-
bygningen. Ikke alle detaljer er klare idet denne folderen 
går i trykken. Det blir organisert transport med privat-
biler, lunsj og omvisning kl. 15.00. Derfor må det bli en 
viss deltakeravgift. 

Nærmere detaljer  kommer på 
• våre nettsider www.groruddalen-kirkeakademi.org, 
• på møtet 2. september (se over) 
• og sendes direkte til dem vi har e-postadresser til.

Tirsdag 2. september kl. 19.00 i Høybråten kirke

På stengte stier
Vandringer i Israel og Palestina
I 2012 og 2013 la Tor Øystein Vaaland ut på flere vandrin-
ger i Israel og Palestina, dels alene og dels med kone og 
barn. I byer, landsbyer, bosettinger, flyktningeleire, kir-
ker, synagoger og moskéer møtte han »vanlige» mennes-
ker og religiøse ledere. Denne kvelden tar han oss med 
på en vandring i det mangfoldige Israel og Palestina. Er 
fred og forsoning mulig?

Møt

Tor Øystein Vaaland

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Foto: Kjetil Bjørnsrud

Foto: Dag@Smemo.no

Grunnlovsjubileet
1814/2014



Tirsdag 4. november kl. 19.00 i Bredtvet kirke

Kirken eller kirker?
Det finnes mange kirkesamfunn. Men finnes det mer 
enn én kirke? Hva betyr det å være kirke? I Groruddalen 
er de fleste kirkesamfunn representert, men bortsett 
fra Den norske kirke er katolikkene i klart flertall. Vi ut-
fordrer en katolsk og en luthersk prest til å reflektere 
over kirkebegrepet ut fra sine ståsted.

Møt

Haavar Simon Nilsen og 
Anne Hilde Laland

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 2. desember kl. 19.00 i Østre Aker menighetshus

§ 2
Dagne Groven Myhren vil ta for seg §2 i Grunnloven og 
Wergelands kamp for å fjerne den såkalte «jødepara-
grafen», som han mente var en skamplett på Grunnloven 
som han ellers satte høyt. Han g jorde opptakt til grunn-
lovsendring og fulgte opp i diktning og sakprosa. Hans 
far, Nicolai Wergeland, var medlem av konstitusjons-
komiteen i 1814 og dermed medansvarlig for forbudet. 
Men han snudde senere og støttet sønnen offentlig.

Møt 

Dagne Groven Myhren

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Anne Hilde Laland har vært prost i 
Østre Aker-Grorudalen prosti fra 2005.  
Før dette var hun prost i Nord-Gud-
brandsdalen og har også vært prest 
flere steder i landet. Hun er cand. theol. 
fra Det teologiske fakultet.

Haavar Simon Nilsen er kapellan i St. 
Johannes menighet (nå i Bredtvet kirke). 
Han var utdannet tømrer og landskaps-
arkitekt før han trådte inn i Dominika-
nerordenen i 2006. Han ble utdannet 
teolog i Lille i Frankrike og i Oxford.

Dagne Groven Myren er tidligere 
professor i nordisk litteratur ved Uni-
versitetet i Oslo. Hun er dr. philos. på 
Henrik Wergeland, og dessuten utøver 
i vokal folkemusikk.

Foto: Rolf Nykmark, Kulturannonsen.no

– om «jødeparagrafen» 



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

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

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. 

Følg med på våre nettsider: www.groruddalen-kirkeakademi.org

Kontakt oss på e-post: post@groruddalen-kirkeakademi.org

Styret 2014/2015
Henrik Mohn
Jon Gunnar Jørgensen
Vidar Horsfjord
Bjørn Erik Schjerverud
Tor Eivind Erikstein
Randi Follerås
Haavar Simon Nilsen

Forsiden: Motiver fra Groruddalen. Nederst til venstre Bredtvet kirke (jfr. møtet 4.  november).

Groruddalen kirkeakademi ble formelt stiftet 23. 
april 1996, etter at arbeidet var blitt forberedt av et 
interimsstyre fra høsten 1995.

Bli medlem i
Groruddalen kirkeakademi!

Da får du bl.a. stemmerett på årsmøtet og kan være med 
å prege utviklingen. Og ikke minst får du anledning til å 
støtte en god virksomhet.
Fra 2015 er kontingenten 300 kr/år.

Du melder deg inn slik:
• bruk vår e-postadresse (se nedenfor), eller
• kom på et av møtene og snakk med noen i styret.

Vel møtt!


