
Årsberetning 2021 – Groruddalen Kirkeakademi 

 

Styresammensetning før årsmøtet: 

Leder: 

Jon Gunnar Jørgensen 

Styremedlemmer: 

Sophie Panknin, nestleder 

Carsten Schuerhoff, sekretær 

Vibeke Bergsjø Aas 

Elise Gillebo Skredsvig 

Varamedlemmer: 

Henrik Mohn 

Berit Strand 
 

Styresammensetning etter årsmøtet: 

Leder: 

Jon Gunnar Jørgensen 

Styremedlemmer: 

Sophie Panknin, nestleder 

Carsten Schuerhoff, sekretær 

Berit Strand 

Elise Gillebo Skredsvig 

Varamedlemmer: 

Henrik Mohn  

Frøydis Indgjerdingen 

 

 

Astrid Grimm var kasserer og Vidar Horsfjord revisor. Valgkomite i 2021–22 er 

Karen Onshuus og Anne Grete Kvanvig. I tillegg til vervet som revisor Har 

Vidar med sikker hand holdt hjemmesiden vår oppdatert. 

 

Styret hadde i 2021 sju styremøter: 13.1., 7.3., 24.3., 20. 5., 7.9., 14.10., 3.11. 

Møtene i vårsemestret ble holdt digitalt. Møte den 7. 9. hos Jon Gunnar, den 

14. 10 i Hasle kirke, og den 3.11 hos Berit. 
 

Også året 2021 ble sterkt preget av koronasituasjonen. 

Årsmøtet i Norske Kirkeakademier måtte avholdes via e-post og elektronisk 

stemmegiving pga. korona-situasjonen. Det ble avholdt et digitalt årsmøte, og 



Jon Gunnar Jørgensen representerte GKA med stemmerett. 

 

Medlemstall pr 31. desember 2020 var 88 pluss ett organisasjonsmedlem. Den 

31.12. 2021 var medlemstallet 87 pluss ett organisasjonsmedlem. En stor del av 

medlemmene er inaktive og betaler ikke medlemsavgift; antall 

kontingentenheter betalt i 2021 er 23.  
 

Medlemsmøter 

Det var som vanlig planlagt 4 medlemsmøter våren 2021:  

 

19. januar. Åste Dokka: Leve vanskeligere - Hva tenker vi om alt som går på 

tverke (Fossum kirke) 

16. mars. Oddrun Lilja Jonsdottir m. band: Musikk som fredsprosjekt. (Hasle 

kirke) 

13. april. Øystein Rian: Hans Nielsen Hauge (Rødtvet kirke) 

11. mai. Olav Fykse Tveit: Hvordan kan kirken skape fred? (Østre Aker 

menighetshus) 

 

Også i år ble en normal gjennomføring av programmet hindret av koronasitua-

sjonen. Medlemsmøtet med Åste Dokka ble utsatt til 1. juni og gjennomført 

digitalt via Zoom. Møtet den 16. mars med Oddrun Lilja var planlagt som en 

konsert og måtte utsettes til høstsemestret og gjennomført 16. november. I 

stedet ble det den 16. mars avholdt et digitalt møte med Jon Gunnar Jørgensen 

med temaet «Kunnskap i det mytiske universet». Møtet med Øystein Rian ble 

utsatt til 21. september. Også møtet med Olav Fykse Tveit ble utsatt og 

gjennomført 1. februar 2022. 

 

Årsmøte 2021 ble avholdt digitalt den 1. juni. 

 

Høstprogrammet 2021 så slik ut:  

28. august (lørdag). Utflukt til Korsveien pilegrimsherberge 

21. september. Øystein Rian: Hans Nielsen Hauge (Rødtvet kirke) 

12. oktober. Dag Hareide: Mennesket, religionen og teknomaktene (Ellingsrud 

kirke) 

16. november. Oddrun Lilja Jonsdottir med band: Musikk som fredsprosjekt. 

(Hasle kirke) 

 



Heldigvis var smittesituasjonen noe lettere i høstsemestret, og programmet ble 

gjennomført tilnærmet normalt. 

 

Tross alle vanskeligheter på grunn av Covid-situasjonen kan vi se tilbake på et 

godt og innholdsrikt år for GKA. I tillegg til årsmøtet 1. juni ble to møter gjen-

nomført digitalt (Zoom) i vårsemestret, først møtet den 16. mars med Jon 

Gunnar Jørgensen (som erstatning for Oddrun Lilja), så møtet med Åste Dokka 

som ble utsatt til 1. juni. Zoom-møtene må kunne karakteriseres som en god 

nødløsning, men vi fikk meldinger om at enkelte medlemmer hadde tekniske 

problemer. Det var likevel verdifullt å holde aktiviteten oppe i foreningen på 

denne måten.  

 

Åste Dokka holdt et engasjerende foredrag basert på sin bok Å leve vanskelige-

re, og mange vil nok gjerne høre henne igjen på et fysisk møte. Årets utflukt 

gikk til Vibeke Bergsjø Aas’ nye hjem, der hun åpne pilegrimsherberge i Follo. 

Videre markerte vi 250 år siden Hans Nielsen Hauges fødsel med et foredrag 

ved Øystein Rian. Med sin bok om teknomaktene satte Dag Hareide fokus på 

informasjonsteknologien og på den veldige makt teknogigantene skaffer seg 

gjennom innsyn i enkeltmenneskers bruk av IT og sosiale medier. Ingen gikk 

uberørt hjem etter hans foredrag. Den 16. november gjennomførte vi i samar-

beid med Hasle menighet et påkostet konsertarrangement med Lilja i Hasle 

kirke, der vi bl.a. fikk høre stoff fra det kritikerroste albumet Marble. Til dette 

fikk vi økonomisk støtte fra Norske kirkeakademier (10 000), Oslo kommune (4 

000), Oslo bispedømme (15 000) og Den islandske menigheten i Norge (5 000). 

Her fikk vi også anledning til å presentere Kirkeakademiet for et større 

publikum. Konserten trakk 65 tilhørere, mens de ordinære foredragsmøtene 

trakk noe færre tilhørere enn vanlig: 20 personer kom til møtet om Hauge, 19 til 

møtet om teknomaktene. Under vanlige omstendigheter ville nok alle disse 

arrangementene trukket et større publikum. 

 

Årsmøtet 2021 ble gjennomført digitalt den 1. juni i tilknytning til møtet med 

Åste Dokka. 

 

For mer inngående møtereferater henvises til foreningens hjemmeside: 

<http://www.groruddalen-kirkeakademi.org/category/tidligere-moter/> 

 

Oslo, 7.5. 2021 

Jon Gunnar Jørgensen (leder) 


