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MARIA I SAMFUNNET – 

FRA LEDER TIL SEKSUALISERT OBJEKT? 

 

Maria, Jesu mor, er den fremste av helgenene. Hun er det ultimate 

forbilde for den omsorgsfulle mor. Hun har helt siden 

kristendommens første tid vært sentral både for Kirkens budskap 

og organisasjon. Men Marias rolle har endret seg med samfunnet. 

Vi vil gjøre en reise gjennom tidene og se på hvilke ulike idealer 

Maria blir knyttet til, hvordan sterke lederegenskaper må vike for 

nære, omsorgsfulle kvaliteter. 

 

Karoline Kjesrud er postdoktor i Norrøn filologi ved Universitetet i Oslo. Kjes-

rud har de siste årene undersøkt Marias rolle i Norge fra kristningen til etter re-

formasjonen. I sitt arbeid analyserer hun tekst, bilder og arkeologisk materiale. 

 

TIRSDAG 30. JANUAR KL. 19 FURUSET KIRKE 

KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING 

 

 

VERDIER I NORSK PARTIPOLITIKK 

 

 

Norge blir et mer og mer mangfoldig samfunn. I møte med dette er 

det stemmer som påstår at norske verdier er truet. Noen vil i denne 

sammenheng også snakke om at den kristne kulturarven står i fare. 

Men: Hvor verdiorienterte er partiene egentlig i sine politiske 

beslutningener? Fantes det et mer uttalt register av kristne verdier 

før – og hvilke verdier blir regnet som "kristne"? 

 

Åse Brandvold er nyhetsjournalist i Klassekampen med verdispørsmål som ho-

vedfelt og har skrevet "En flukt som aldri tar slutt – 43 afghanske asylhistorier." 

Berit S. Aalborg er politikk- og utenriksredaktør i Vårt Land. Hun er utdannet 

idéhistoriker har bakgrunn fra medier som Aftenposten, NRK og Nationen. 

 

TIRSDAG 27. FEBRUAR KL. 19 RØDTVET KIRKE 

KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING  



ET LIV MED SANG OG SALMER 

Eyvind Skeie skal ta oss med inn i sin rikholdige produksjon, 

han presenterer et knippe salmer tematisk, forteller, synger – 

og utfordrer og inviterer ganske visst til allsang og nye 

oppdagelser i sitt salmeunivers. 

Eyvind Skeie debuterte med diktsamlingen 

«Det har vi sett og hørt» i 1971, og han har i mange år vært tilknyttet Oslo Indre-

misjon (Kirkens Bymisjon). Stadig produktiv utgav han i 2007 «316 salmer og 

sanger», til mange av sangene har han også komponert melodier. 

TIRSDAG 20. MARS KL. 19 GRORUD KIRKE 

KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING 

ER DET HÅP FOR KIRKEN? 

Den norske kirke er ikke lenger en statskirke, 

men skal stadig være en landsomfattende folkekirke. 

Det betyr endring av organisering og struktur. 

Betyr det samtidig også endring av innhold og visjon, 

mål og mening – livet som leves ? 

Er kirken i ferd med å bli uviktig? 

Kristin Gunleiksrud Raaum er generalsekretær i Norske kirkeakademier og 

fra 2016 valgt leder av Kirkerådet i Den norske kirke.  

TIRSDAG 8. MAI KL. 19 ELLINGSRUD KIRKE 

ÅRSMØTE. 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 

Henrik Mohn, nestleder 

Carsten Schuerhoff, sekretær 

Gunvor Folkvord-Haarr 

Anne Grethe Kvanvig 

Lise Vislie 

Vibeke Bergjsø Aas 

 

 

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 videre. 

Kontingenten er på kr. 350,-/år. 

Ta gjerne kontakt: 

www.groruddalen-kirkeakademi.org 

post@groruddalen-kirkeakademi.org 


