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Vidar Kristensen er prosjektleder for 
Norsk salmebok 2013 i Kirkerådet. Han 
er teolog, har vært forlagssjef i Credo 
forlag og er forfatter, særlig av lære-
bøker for skolen. Han kjenner den nye 
salmeboken særdeles godt, og han er 
selv representert med 8 salmetekster, 
bl.a. «Jeg har en venn» og «Der det nye 
livet lever».

Lørdag 22. februar i Trefoldighetskirken
kl. 11.00–15.00 (inkludert matpause)

Et større «Vi»
Konferanse om religion og nasjon 
Vi blir med på Norske kirkeakademiers konferanse om 
Grunnlovsjubileet 1814–2014.

Det blir fire foredrag om religionsfrihet og kulturarv, det 
norske «vi» og Luthers betydning for 1814 og for vår tid.

Møt

Didrik Søderlind, redaktør i Humanist

Tom Egil Hverven, litteraturkritiker

Bente Engelsen, Riksarkivet

Nils Ivar Agøy, historiker, styreleder i
                                        Norske kirkeakademier

For mer informasjon om konferansen se www.kirkeakademiene.no/doc//Grunnlovsjubileet%202014.jpg

Påmelding innen 10. februar til  
post@kirkeakademiene.no .

Vi kan også være behjelpelig med 
påmelding på møtet 4. februar.

Tirsdag 4. februar kl. 19.00 i Stovner kirke

Ny salmebok
– en ny salmeforståelse?

Forkaster Norsk salmebok 2013 en tradisjonsrik kirke-
lig verdighet? Fortrenger gospel kirkens gamle gregori-
anske sang og lutherske koraler? Betyr utvalget på 991 
nummer fra alle verdenshjørner og stilarter at vi nå kan 
synge enda mer fulltonende enn før?

Møt

Vidar Kristensen
I forbindelse med presentasjonen synger vi sammen fra 

den nye salmeboken. 
Hans Arne Akerø spiller

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning



Tirsdag 25. mars kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Fra frelse til feelgood?
Kirkens bønnespråk er i endring. Tidligere ba kristne Gud 
om å bli frelst fra uår, sykdom og krig. I dag ber vi Gud om 
å skape gode følelser i oss og tilrettelegge for gode pro-
sesser så vi kan bli harmoniske og handlekraftige. 

Hva handler endringene om? Merete Thomassen sva- 
rer – med utgangspunkt i boka om bønnespråk, som hun 
utga høsten 2013 sammen med Sylfest Lomheim.

Møt

 

Merete Thomassen
Kaffepause med samtale

Liturgisk avslutning

Tirsdag 29. april kl. 19.00 i Furuset kirke

Kirkens møte med 
nyåndelighet

– problem eller fornyelse?

I en stadig mer globalisert verden møter vi nye stømnin-
ger og bevegelser som påvirker både tro og hverdagsliv. 
Også i vår egen kirke skjer det endringer.

Møt 

Tore Laugerud
som vil gi et overblikk over hva som skjer på dette feltet 
og peke på en mulig vei videre.  Hvordan kan vi være kirke 
i en ny tid, i møtet med annerledes troende?

Årsmøte

Merete Thomassen er teolog og tok 
i 2008 doktorgraden på avhandlin-
gen Kjønnsinkluderende liturgisk språk. 
Som førsteamanuensis i liturgikk ved 
Det praktisk-teologiske seminar ved 
Universitetet i Oslo underviser hun 
vordende prester i liturgikk. Hun har 
selv hatt forskjellige prestestillinger 
bl.a. i Groruddalen.

Tore Laugerud er prest i Areopagos, 
en kristen organisasjon som arbeider 
med religionsdialog, samtidsreligiø-
sitet, kristen spiritualitet – og å vise 
nestekjærlighet g jennom bistands-
prosjekter.

Foto: Areopagos



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

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 Furuset kirke (jfr. møtet 29.  april).

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.
For tiden er kontingenten 150 kr/år.

Du melder deg inn slik:
• send e-post til  styreleder (se venstre spalte), eller
• kom på et av møtene og snakk med noen i styret.

Vel møtt!


