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LEVE VANSKELIGERE 

HVA TENKER VI OM ALT SOM GÅR PÅ TVERKE 
 

Åste Dokka har nylig gitt ut boken ‘Leve vanskeligere’, 

der hun spør hva kristendommen egentlig har å tilføre 

våre rotete liv. Det er ikke om å gjøre å leve enklere. Det gjel-

der heller å våge å leve vanskeligere, sier Åste. Møt 

Åste Dokka i samtale med prest Elise Gillebo Skredsvig. 

 

 

 

Åste Dokka er ordinert prest i Den norske kirke og har en ph.d. i systematisk 

teologi fra TF, Universitetet i Oslo. Hun jobber som kommentator i Vårt Land avis 

og forlagsredaktør i Vårt Land forlag. 

 

TIRSDAG 19. JANUAR KL. 19 FOSSUM KIRKE 

KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING 

 

 

MUSIKK SOM FREDSPROSJEKT 

 

 

Musikken knytter folk sammen. Den skaper rom for møter 

mellom forskjellige mennesker. Oddrun Lilja har spilt med 

Gnawa-musikere i Afrika og Raga-musikere i India; hun har 

jazzet i New York og spilt med palestinske flyktninger i 

Libanon. Kom og hør Oddrun fortelle om sin musikalske 

reise og om musikken som fredsprosjekt. 

 

Oddrun Lilja Jonsdottir er gitarist og komponist. Hun har vokst opp på Gro-

rud og er utdannet ved Norges musikkhøgskole. Hun har spilt i en rekke kjente 

ensembler, har turnert verden rundt og markert seg sterkt på den nasjonale og 

internasjonale jazz- og tradisjonsmusikkscenen. 

 

TIRSDAG 16. MARS KL. 19 HASLE KIRKE 

KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING 



 

HANS NIELSEN HAUGE 

 

 

Bondesønnen Hans Nielsen Hauges brudd mot tidens 

atferdsnormer var oppsiktsvekkende. Ikke bare utfordret 

han presteskapet, han organiserte et landsomfattende 

nettverk av venner som opptrådte som predikanter så vel 

som kjøpmenn. Slikt var uhørt og ble oppfattet som en farlig 

trussel mot samfunnssystemet. Bli bedre kjent med 

sambygdingen vår, Hans Nielsen på Bredtvet, en spydspiss 

for demokratiet i Norge. 

 

Øystein Rian er prof. em. i historie fra Universitetet i Oslo. Han er spesialist på 

dansketida. Få kjenner det samfunnet Hauge levde i bedre enn han. 

 

TIRSDAG 13. APRIL KL. 19 RØDTVET KIRKE 

KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING 

 

 

HVORDAN KAN KIRKEN SKAPE FRED? 

 

 

Olav Fykse Tveit har bekledd både nasjonale og 

internasjonale kirkelige lederstilinger. Hvordan kan kirken 

være med på å skape fred? – Og hvordan preger hans 

internasjonale erfaring hans gjerning som preses i Den 

norske kirke? 

 

 

 

Olav Fykse Tveit har en doktorgrad fra MF, og han har blant annet vært gene-

ralsekretær i Mellomkirkelig Råd før han ble generalsekretær i Kirkenes Verdens-

råd. Siden 2020 er han preses i Den norske kirke. 

 

TIRSDAG 11. MAI KL. 19 ØSTRE AKER MENIGHETSHUS 

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 2020/2021 

Jon Gunnar Jørgensen, leder 

Henrik Mohn, nestleder 

Carsten Schuerhoff, sekretær 

Elise Gillebo Skredsvig 

Sophie Panknin 

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 


