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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 1. FEBRUAR KL. 19, ØSTRE AKER MENIGHETSHUS 

KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING 

 

MITT NABOLAG 

ZABALEENER-PROSJEKTET 
 

Multimedia forestillingen «Mitt Nabolag» er beretningen 

om Stejskals pilegrimsferd til fots fra sin fødeby Wien via Je-

rusalem til den hellige byen Aksum i Nord-Etiopia. Under-

veis på denne reisen møtte han «Zabaleenerne», Kairos uof-

fisielle kristne søppelarbeidere i det såkalte «Garbage City» 

i Kairo. 

 

Christian Stejskal er fiolinist, fotograf og historieforteller. Han er utdannet i 

Oslo, Hannover og Bern. Stejskal har jobbet som profesjonell musiker og har fått 

flere stipender for å gjennomføre Zabaleener-prosjektet som også er utgitt som 

bok. 

 

TIRSDAG 15. MARS KL. 19, GRORUD MENIGHETSHUS 

KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING 

 



 

HVA SKAL VI GJØRE MED GUDSTJENESTENE? 

 

 

Gudstjenesten er viktig for mange mennesker. Men for 

mange flere, virker det som om  gudstjenestene våre ikke er 

relevante. Er gudstjenestene bærere av en viktig kirkelig og 

musikalsk tradisjon, er de kirkens fremste talerstol for 

forkynnelsen, så utfordrer dette. – Hvordan gjøre 

gudstjenesten mer relevant? Hva bør kirkene fylles med på 

søndager? 

 

Marit Bunkholt er prost i Nordre Aker prosti. Hun har vært sjelesorglærer ved 

Det praktisk-teologiske seminar/Universitet i Oslo og har blant annet vært fagsjef 

i Presteforeningen. 

 

TIRSDAG 3. MAI KL. 19, HØYBRÅTEN MENIGHETSHUS 

ÅRSMØTE. KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING 

 

FELLESSKAP I KRISTUS 

 

 

Fra slutten av 1970-tallet til begynnelsen av 1990-tallet var 

Fellesskap i Kristus, en bevegelse og siden en stiftelse som 

holdt til i Haugerud kirke. Den eksisterte i menigheten, ved 

siden av menigheten og oppsto omtrent samtidig med at 

Haugerud kirke sto ferdig. Hva kjennetegnet Fellesskap i 

Kristus og hva førte til etableringen nettopp på Haugerud? 

– Etter planen er dette et første møte hvor fokuset rettes mot 

den lokale kirkehistorien i Groruddalen. 

 

Carsten Schuerhoff har vært prest i Haugerud kirke i vel 12 år. Han er nå fors-

ker tilknyttet KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning. 

 

TIRSDAG 31. MAI KL. 19, HAUGERUD KIRKE 

KAFFEPAUSE MED SAMTALE. LITURGISK AVSLUTNING 

 



 

NORSKE KIRKEAKADEMIER 

 

Norske kirkeakademier (NKA) er moderorganisasjonen til kirkeakademi-

ene 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 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 2021/2022 

Jon Gunnar Jørgensen, leder 

Sophie Panknin, nestleder 

Carsten Schuerhoff, sekretær 

Frøydis Indgjerdingen 

Henrik Mohn 

Elise Gillebo Skredsvig 

Berit Strand 

 

 

 

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 


