


Båten går fra Rådhusbrygga 

kl. 11.00 (NB: ikke fra Vippetan-

gen, som alltid tidligere!) .

Ta gjerne med nistekurv og 

noe å drikke.

Tirsdag 6. oktober kl. 19.00 i Haugerud kirke

Folkemordet på armenerne 
og situasjonen for kristne i dagens Midtøsten

I området som for snaut hundre år siden var en del av Os-
manriket, ser vi i dag Den islamske staten (IS) utøve vold 
som i form og skala ikke er veldig ulik praksisen til ung-
tyrkerne under Osmanrikets siste fase. Det er en myte at 
Osmanriket var tuftet på religiøs toleranse. Osmanrikets 
mørkeste kapitel er utvilsomt folkemordet på armenere 
og andre kristne minoriteter under første verdenskrig.  

Møt

Bård Larsen
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Bård Larsen arbeider i den liberale 
tankesmia Civita. Han er historiker med 
masteroppgave om folkemordet på arme-
nerne. Han har skrevet en rekke artikler 
knyttet til ideologi, konflikt, politisk islam 
og totalitarisme og gitt ut bøker om te-
maet. Han har tidligere vært historielærer 
og vært tilknyttet Holocaustsenteret.

Lørdag 29. august kl. 11.00
Piknik til Hovedøya

Klosteret ved 
verdens ende
Vi besøker munkene på Hoved-
øya en augustdag i det Herrens 
år 1215.

Vi følger døgnrytmen i klosteret –

for vi vet hva brødrene g jorde denne dagen og hvorfor 
de g jorde det slik.

Karl Gervin leder oss på vandringen denne augustda-
gen. Han er idéhistoriker og har vært sokneprest i Oslo 

domkirke.



Tirsdag 3. november kl. 19.00 i Romsås kirke

Fattige tilreisende
Hvem er de og hvordan møter vi dem? Hvordan kan vi 
hindre at fri bevegelse i Europa fører til større fattigdom 
og ekskludering? Hilde Kirkebøen forteller fra prosjektet 
Rom for fattige tilreisende, med sine tre hovedområder 1) 
Basisbehov/akutt nød, 2) Langsiktig strategisk arbeid og 
3)Holdningsskapende arbeid.

Møt

Hilde Kirkebøen
Sigmund Hegstad m. fl. viser danse- og mu-

sikkinnslaget Den barmhjertige samaritan

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 1. desember kl. 19.00 i Grorud menighetshus

Juleevangeliet
Alle kjenner juleevangeliet. Men hva betyr det egentlig? 
Gro Steinsland har lest teksten med religionhistorike-
rens briller. Hun vil lede oss g jennom fortellingen og 
peke på sammenhenger og assosiasjoner som vi vanlig-
vis ikke tenker på.

Møt
 

Gro Steinsland

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Hilde Kirkebøen er siden 2008 
diakon i Østre Aker og Haugerud me-
nighet. Hun hadde permisjon 2013–15 
for å være leder for prosjektet Rom 
for fattige tilreisende i Kirkens bymi-
sjon. Hun har nå 20% permisjon fra 
diakonstillingen for å følge opp sypro-
sjektet SyRom rettet mot tilreisende 
romkvinner.

Gro Steinsland er professor em. i reli-
gionshistorie ved Universitetet i Oslo og 
vår fremste spesialist på norrøn religion. 
I de senere år har hun skrevet og utgitt 
flere bøker for et bredt publikum: Voluspå 
og andre norrøne helligtekster, Draumkve-
det og tekster fra norrøn middelalder og My-
tene som skapte Norge og Dovrefjell i tusen år.



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
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Forsiden: Motiver fra Groruddalen. Nederst til venstre Haugerud kirke (jfr. møtet 6. oktober).

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!


