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UTFLUKT 

GAMLE AKER KIRKE 

 

Gamle Aker kirke er den eldste bygningen i det nåværende 

Oslo. Den er et av de mest stemningsfulle eksemplene på 

en norsk, romansk middelalderkirke. 

Akkurat hvor gammel den er har det vært spekulert i, men 

det ser ut til å være vanlig å anta at den ikke er eldre enn 

1080, mest sannsynlig bygget mellom 1130 og 1160. 

 

 

Sylvi Baardseth Panjwani, prest og Osloentusiast, tidligere sokneprest i 

Gamle Aker (2000–2013), hun utgav en bok om kirken i 2016 og er gjennom 

mange år engasjert i spørsmål knyttet til liturgi og kulturområder i kirken. 

 

LØRDAG 2. SEPTEMBER KL. GAMLE AKER KIRKE 

VI AVSLUTTER PÅ KAFÉ PÅ GRÜNERLØKKA 

 

 

KAN KUNSTEN HJELPE OSS Å FORSTÅ LIVET? 

EN MEDITASJON OVER EN BOKHYLLE AV BLY 

 

På Astrup Fearnley Museet står en monumental skulptur 

av Anselm Kiefer; en bokhylle av bly, med tittelen «The 

High Priestess/Zweistromland». Kunstneren sier at hans 

materiale er livet, og han henter motiver fra historiske 

hendelser, men også myter, mystikk og poesi for å si noe 

vesentlig om livsvilkårene våre. Hva er gjemt i blybøkene 

i bokhyllen? Hvilke liv er det som skildres i kunstverket? 

 

Leonora Onarheim Bergsjø, ph.d., forsker ved Universitetet i Oslo, admini-

strativ leder for forskerskolen Authoritative Texts and Their Reception. Hennes 

doktoravhandling er en teologisk-estetisk studie av Anselm Kiefers verker. 

 

TIRSDAG 10. OKTOBER KL. 19 HAUGERUD KIRKE 

KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING  



 

LUTHER I DAG? 

 

 

På dagen hvor reformasjonen markerer sitt 500 års 

jubileum vil Trygve Wyller snakke om hva Luther betyr 

for Norge i dag – religiøst, kulturelt og samfunnsmessig. 

Han har vært spesielt opptatt av samspillet mellom kirke 

og samfunn. I de nordeuropeiske landene har arven etter 

Luther fått stor betydning for hvordan samfunnet forstår 

sin rolle overfor mennesker i nød. 

 

Trygve Wyller er professor ved Det teologiske fakultet ved Universitet i Oslo, 

dets dekan fra 2007 til 2014. I sitt arbeid med diakonivitenskap har han vært opp-

tatt av hva kirkelig sosialt arbeid i den lutherske tradisjon i Norge betyr for men-

nesker i vanskelige livssituasjoner. 

 

TIRSDAG 31. OKTOBER KL. 19 HASLE KIRKE 

KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING 

 

DIALOG ER SVARET PÅ ALT 

 

 

Hvordan forholder vi som kirke oss til det religiøse 

mangfoldet i vår lokale kontekst? Ser vi hverandre? 

Vi er «kirker på stedet». Når stedet er som det er 

hos oss i Groruddalen må vi arbeide mer bevisst i 

retning av dialog – dette erfarer vi som dypt evangelisk. 

 

Anne Berit Evang, prest i Grorud sokn, leder for religionsdialogarbeidet i sok-

net. Tidligere medlem av Den norske kirkes kontaktgrupper med Buddhistforbun-

det og Human-Etisk-Forbund. Elisabet Kjetilstad, prest i Høybråten, Fossum 

og Stovner sokn, leder for religionsdialogarbeidet i soknet. Initiativtaker til «Kvin-

negruppa for dialog» og medlem av Politiets dialogforum i Groruddalen. 

 

TIRSDAG 28. NOVEMBER KL. 19 HØYBRÅTEN KIRKE 

KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING 



 

NORSKE KIRKEAKADEMIER 

 

Norske kirkeakademier (NKA) er et organ for samarbeid mellom kirkeaka-

demiene i Norge. NKA får statlige tilskudd gjennom Norsk kulturråd. 

NKA er tilknyttet tidsskriftet Kirke og Kultur og deler hvert år ut Brobyg-

gerprisen, og er medlem av internasjonale organisasjoner. 

Se også 

www.kirkeakademiene.no 

www.oikosnet-europe.eu 

 

OM OSS 

 

Groruddalen kirkeakademi (GKA) er et av rundt 60 lokale kirkeakademier 

i Norge. 

GKA ble formelt stiftet 23. april 1996. 

Møtene våre er gratis og åpne for alle. I tillegg til det faglige programmet 

er det kaffepause med salg av kaffe og kake, og på noen møter er det kunst-

neriske innslag. 

 

STYRET 2016/2017 

Jon Gunnar Jørgensen, leder 

Carsten Schuerhoff, sekretær 

Henrik Mohn 

Gunvor Folkvord-Haarr 

Lise Vislie 

Vibeke Bergjsø Aas 

Anne Grethe Kvanvig 

 

BLI MEDLEM! 

For å gjennomføre programmet er vi avhengig av en stabil økonomi, derfor 

er medlemskapet viktig. 

Dessuten får du stemmerett og kan være med på å prege utviklingen vi-

dere. 

Kontingenten er på kr. 350,-/år. 

Ta gjerne kontakt: 

www.groruddalen-kirkeakademi.org 

post@groruddalen-kirkeakademi.org 


