


Sara Pihl Thiam er daglig leder i Øs-
tre Aker og Haugerud sokn, oppvokst 
i området Fjellhus/Teisen og kjenner 
hver krik og krok av både gatenett og 
kirkegård. Hun er utdannet journalist 
med master i litteratur fra hhv. Edin-
burgh og Glasgow, og har etter retu-
ren fra Skottland hatt flere historiske 
vandringer på Østre Aker kirkegård og 
i området rundt.

Tirsdag 27. september kl. 19.00 i Høybråten menighetshus

Kan et menneske 
endre seg?
Om klosterliv for langtidsdømte 
fanger
En sommer går åtte langtidsdømte fanger i kloster i 
Halden fengsel. Hva skjer med dem når de skal leve tett 
sammen, i taushet, etter mønster fra en 500 år gammel 
klostertradisjon? 

I boken Hvis jeg har en sjel undersøker Kjell Arnold Nyhus 
spørsmålet: Kan et menneske endre seg? I vårt møte 
med ham utdyper han det spørsmålet. 

Møt

Kjell Arnold Nyhus
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Kjell Arnold Nyhus er teolog og for-
fatter. Fengselsprest i Hamar og Ilseng 
fengsler. Han har tidligere skrevet bo-
ken U Alminnelig, Jon Fosse og mys-
tikken og er medforfatter av Kristen 
tro oppdatert.

Lørdag 3. september kl. 11.00 ved Østre Aker kirke

Historisk vandring
på Østre Aker kirkegård

Vi inviterer til historisk vandring på Østre Aker kirke-
gård. Her finner vi gravstedene til flere mennesker som 
har spilt en rolle i Groruddalens historie. Vi rusler rundt, 
får nyte den grønne lungen anlegget rundt kirken er, og 
får høre fra historien og livet til flere spennende men-
nesker. 

Vi avslutter med piknink. Ta med niste – vi stiller med 
kaffe og te.

Bli med

Sara Pihl Thiam
Etter vandringen: Piknik

Foto: Håvard Krogedal 



Tirsdag 8. november kl. 19.00 i Grorud kirke

«Cry out and shout!»
Knut Nystedts musikalske for-
kynnelse
Knut Nystedt (1915-2014) er en av Norges betydeligste og mest 
produktive komponister i det 20. århundre. Han har etterlatt 
seg hundrevis av store og små komposisjoner i alle sjangere, 
alt fra salmer, tensing-sanger og enkle klaverstykker, til sym-
fonier, kammermusikk, korverk og monumentale oratorier. 
Hans kristne tro skinner ig jennom alt han har skrevet, en-
ten det er for kirken eller konsertsalen. Harald Herresthal vil 
ved hjelp av musikkeksempler gi oss et innblikk i Nystedts 
utvikling som komponist og tiden han levde i.

Møt

Harald Herresthal 
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 6. desember kl. 19.00 i Hasle kirke

Hva er da et menneske?
Samtale om Jesu lignelser

Karsten Alnæs og Notto Thelle har brevvekslet og i fel-
lesskap skrevet bok. Dagens foredrag blir en samtale «på 
direkten» mellom dem. Begge er fascinert av styrken og 
skjønnheten i Jesu lignelser, som har et universelt språk 
og møter mennesker på tvers av religion, nasjonalitet og 
rase. Men de vil også komme inn på lignelsenes proble-
matiske sider: de absolutte kravene og de dramatiske bil-
dene av dom og utestengelse.

Møt 

 Karsten Alnæs og

Notto Thelle
Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Harrald Herresthal, professor ved 
Norges musikkhøgskole (NMH), har – 
både som konsertgiver og faglitterær 
forfatter – vært en sentral aktør i ut-
viklingen og fornyelsen av norsk kir-
kemusikk. I 1978 uroppførte han Suite 
d‘orgue av Knut Nystedt i Bergen ,og 
han bidrog med flere melodier til den 
nye salmeboken.

Karsten Alnæs er forfatter, historiker 
og journalist, beskriver seg som agnos-
tiker og finner deler av kristendommen 
meningsløs, men er fascinert av opprø-
reren Jesus, som bryter med normene, 
egger til motstand og vekker anstøt. 

Notto Thelle er professor i teologi ved 
Universitetet i Oslo. Han har mange års 
nærkontakt med Østens religioner, øn-
sker å være tro mot kirkens tradisjon og 
er samtidig bevisst at Gud er større enn 
alle våre bilder og bekjennelser. 



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 2015/2016

Jon Gunnar Jørgensen, leder
Carsten Schuerhoff
Henrik Mohn
Gunvor Folkvord-Haarr
Lise Vislie
Vibeke Bergsjø Aas
Anne Grethe Kvanvig

Forsiden: Motiver fra Groruddalen. Nederst til venstre fra Østre Aker kirkegård (jfr. møtet 3. september).

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.
Kontingenten er 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!


