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EKSURSJON 

PAULUS KIRKE  

 

I 1861 kjøpte Thorvald Meyer det som i dag er Grünerløkka, og i 

1887 vant Henrik Bull arkitektkonkurransen for kirken, som ble 

innviet i 1892. Ulik de fleste kirker har den inngang i øst og kor i 

vest. De seneste årene har kirken gjennomgått en stor 

rehabilitering til 62 millioner kroner. Kirken ble gjenåpnet i 

november i fjor – og nå skal vi ta en titt. 
 

Arne Jor er sokneprest i Paulus og Sofienberg menighet og han vil fortelle om 

kirken, dens historie og det store oppussingsprosjektet. 

 

 

 

LØRDAG 1. SEPTEMBER KL. 11 PAULUS KIRKE 

LITURGISK AVSLUTNING. VI FINNER OSS EN KAFÉ ETTERPÅ. 

 

 

MENNESKE OG MEDMENNESKE 

RELIGION OG MENNESKESYN HOS OLAV DUUN 

 

Duuns bruk av religionsmotivet illustrerer særmerkte aspekt ved 

framstillinga av mennesket hos denne forfattaren. Element frå 

dei religiøse praksis- og idétradisjonane som forma han, viser 

korleis mennesket lever i spennet mellom eit statisk og dynamisk 

livsprinsipp. Samtidig bruker han sentrale motiv frå Bibelen som 

allusjonsbakgrunn og strukturerande ramme for å illustrere og 

stadfeste den dynamiske intensjonen i menneskesynet sitt. 

 

Einar Vannebo har disputert på ei avhandling om religionsmotivet i Duuns dik-

ting. Han har i mange år arbeidd på Universitetet i Oslo, men er no sokneprest i 

Våler i Solør. 

 

TIRSDAG 9. OKTOBER KL. 19 STOVNER KIRKE 

KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING  



 

MUSIKKEN TOLKER LIVET – OG TROEN? 

 

 

Musikkens melodi og harmoni hører tett sammen med tekst og 

tale, men hva skjer når tekst og musikk skilles at? Går det an å 

formidle emosjoner uten tekst? Kan teksten alene formidle følel-

ser? 

Hvorfor gripes vi uten nødvendigvis å begripe? 

Hvordan røres vi uten nødvendigvis å bli berørt? 

 

Wolfgang Plagge er organist, pianist, komponist, og ikke minst musikkfor-

midler på så mange områder. 

 

 

 

TIRSDAG 13. NOVEMBER KL. 19 HAUGERUD KIRKE 

KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING 

 

 

HVA BETYR DIREKTE STØTTE TIL LOKALT FOR-

ANKRET MENNESKERETTIGHETSARBEID? 

 

Til tross for omfattende ratifisering av internasjonale konvensjo-

ner de siste tre tiårene er implementeringen av viktige mennes-

kerettighetskonvensjoner svak i mange land. Liv Hernæs Kvan-

vig belyser den uunnværlige rollen lokale menneskerettighetsor-

ganisasjoner og menneskerettighetsforkjempere har som pådri-

vere og overvåkere. 

 

Liv Hernæs Kvanvig er prosjektkoordinator i Det norske menneskerettighets-

fond. Hun har en mastergrad i internasjonale relasjoner og asiatisk politikk fra 

Universitetet i Oslo, University of London og University of Queensland. Hun har 

tidligere jobbet ved Norsk senter for menneskerettigheter og i Utlendingsnemnda. 

 

TIRSDAG 11. DESEMBER KL. 19 HASLE 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 2018/2019 

Jon Gunnar Jørgensen, leder 

Henrik Mohn, nestleder 

Carsten Schuerhoff, sekretær 

Gunvor Folkvord-Haarr 

Anne Grethe Kvanvig 

Vibeke Bergjsø Aas 

Gunnar Grønlund 

 

 

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 


