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KLIMAENDRINGENE – 

EN PRØVESTEIN PÅ VÅR SOLIDARITET 

 

Vi lever i en verden som er preget av et klima i endring. 

Hvordan skal vi som kirke og enkeltmennesker forholde oss 

til vår tids største utfordring? 

Hva vil vi gi de neste generasjoner: Fremtidsfrykt eller frem-

tidshåp? 

 

 

 

Laila Riksaasen Dahl var lærer, kateket og prest i Nittedal og underviste på 

Menighetsfakultetet før hun ble biskop i Tunsbarg bispedømme. Nestleder i Beste-

foreldres klimaaksjon har hun også vært. 

 

TIRSDAG 28. JANUAR KL. 19 FOSSUM KIRKE 

KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING 

 

 

KRIG OG FRED – KAN DET NOEN GANG VÆRE 

RIKTIG Å BRUKE VÅPENMAKT? 

 

Henrik Syse skal snakke om fredidealet, slik det blant annet 

er uttrykt gjennom Nobels Fredspris og i den kristne 

nestekjærlighetstanken, og spørre om hvorvidt et slikt 

fredsideal lar seg forene med tanken om et militært forsvar 

og rettferdig krig. 

 

 

 

Henrik Syse er filosof, forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), professor 

ved Bjørknes Høyskole og freelance foredragsholder. Han er redaktør av fagtids-

skriftet Journal of Military Ethics og medlem av den norske Nobelkomité. 

 

TIRSDAG 25. FEBRUAR KL. 19 RØDTVET KIRKE 

KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING  



 

DEN HELLIGE BYEN – 

JERUSALEM I NORGE GJENNOM 1000 ÅR 

 

Kristin har ledet et tverrfaglig forskningsprosjekt på Menig-

hetsfakultetet om hvordan forestillingene om byen Jerusa-

lem har endret seg fra kristningen av Norden til dagens se-

kulariserte samfunn. Hun vil presentere noen av funnene i 

prosjektet, med vekt på kirkearkitektur og bildekunst. 

 

 

Kristin Bliksrud Aavitsland er professor i middelalderkultur og kirkehistorie 

på Menighetsfakultetet. Hun er utdannet kunsthistoriker og har særlig arbeidet 

med middelalder, men hun har også skrevet om kulturhistorie og kulturminne-

vern i Norge. 

 

TIRSDAG 24. MARS KL. 19 FURUSET KIRKE 

KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING 

 

 

STEDEGENGJØRING – 

ET AVGJØRENDE ASPEKT VED FOLKEKIRKEN  

 

I 2011 ble Reformen av gudstjenestelivet innført i Den 

norske kirke. Et av de sentrale begrepene i reformen er sted-

egenhet/stedegengjøring. Siden 2012 er Den norske kirke og 

staten offisielt skilt, men grunnloven forutsetter at kirken 

«forblir Norges folkekirke». 

Hvordan kan dette tenkes i den mangfoldige Groruddalen? 

 

 

 

Carsten Schuerhoff er sokneprest i Østre Aker og Haugerud sokn og har dispu-

tert for den teologiske doktorgrad ved Goethe-Universitetet i Frankfurt. 

 

TIRSDAG 5. MAI KL. 19 HAUGERUD 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 2019/2020 

Jon Gunnar Jørgensen, leder 

Henrik Mohn, nestleder 

Carsten Schuerhoff, sekretær 

Gunnar Grønlund 

Anne Grete Kvanvig 

Berit Strand 

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 


