KIRKEAKADEMIET I ASKER
Kirkeakademiet i Asker (KIA) er et forum for dialog, samtale og
refleksjon. KIA er forankret i kristen kultur og tradisjon slik det
kommer til uttrykk i Den norske kirke og andre kirkesamfunn i Norge.
I arbeidet legger vi særlig vekt på å
 bidra til åpen kommunikasjon mellom kirken og samfunnet
 utforske krefter som former samfunnet
 legge til rette for meningsbrytning både om evige spørsmål og
tidsaktuelle problemstillinger i kultur- og samfunnsliv
 gi rom for et stort mangfold av stemmer, også stemmer som
uttrykker seg gjennom kunstens forskjellige språk.
KIA ønsker at enhver skal bli møtt med respekt for egne meninger
og eget ståsted.
Kirkeakademiet i Asker har ikke medlemmer. Derimot har vi en lang
liste over personer som er interessert i å motta informasjon om
Kirkeakademiets møter. Skulle du ønske å stå på Kirkeakademiet i
Askers adresseliste, send en e-post til einar.solbu@eskulturdialog.com
eller en SMS til 91568343, evt. et kort eller brev til Einar Solbu,
Kalkfjellet 29, 1387 Asker.
KIA ledes av et selvsupplerende styre som har disse medlemmene:
Einar Solbu (leder), Knut Brakstad, Ann Helen Frivold, Kristin
Gunleiksrud Raaum, Kristin Walstad og Inge Westly. Se ellers:
http://www.kirkeakademiene.no/about/ost/asker-kirkeakademi/. Vi er
nå også på Facebook! Følg oss gjerne ved å søke opp «Asker
kirkeakademi».
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KIRKEAKADEMIBEVEGELSEN

Kirkeakademiet i Asker er medlem i Norske Kirkeakademier som yter
økonomisk støtte til møtevirksomheten vår. Norske kirkeakademier
(NKA) er et organ for samarbeid mellom kirkeakademiene i Norge.
NKA representerer kirkeakademiene i deres felles anliggender overfor
statlige og kirkelige myndigheter. NKA fremmer samarbeid mellom
tilsvarende institusjoner i andre land og arbeider for økumenisk
fellesskap mellom kirkesamfunnene. NKA tar også initiativ til
prosjekter, konferanser og andre tiltak som er i bevegelsens ånd.
Følg med på det som skjer i kirkeakademibevegelsen ved å klikke
på www.kirkeakademiene.no!

TEMA

DEN ANDRES ANSIKT

HØSTENS TEMA
Høstens tema – Den andres ansikt – er inspirert av den franske
filosofen Emmanuel Lévinas som hevder at vi ikke kan forstå et annet
menneske ved å søke i oss selv, bare ved å møte den andre som et
ansikt. I dagens norske samfunn – også i Asker – møter vi stadig
mennesker vi kan ha vanskelig for å forstå fordi deres kulturelle,
sosiale eller religiøse bakgrunn skiller seg fra det vi er fortrolige med.
Men i et demokratisk samfunn, bygget på likeverd, er forståelse for
den andre en grunnleggende forutsetning.
Vi har invitert tre foredragsholdere som hver på sitt område har
arbeidet – og fortsatt arbeider – med å forstå andre, nettopp ved å
møte dem ansikt til ansikt.
Anne Berit Evang er prest i Grorud menighet og leder menighetens
arbeid med religionsdialog. Hun spør: hvordan forholder vi oss som
kirke til det religiøse mangfoldet i vår lokale kontekst? Ser vi
hverandre? Kjenner vi hverandre? Hun mener at for kirken –
enkeltpersoner og menigheter – er kontakt med og respekt for
mangfoldet en del av evangeliets budskap. «Dialog er ikke bare svaret
på alt – lokalt dialogengasjement er viktig fordi det er her vi bor, og
det er her vi bor sammen».
Shoaib Sultan har i en årrekke vært en tydelig stemme i norsk
integreringsdebatt og har hatt en rekke verv knyttet til arbeidet med å
integrere muslimer i det norske samfunnet. Med et minoritetsperspektiv vil han drøfte hvordan forholdet mellom minoritet og
majoritet ofte preges av forenklinger og generaliseringer, og hvordan
rasistiske utsagn kan føre til ekstreme handlinger.
Knut Vollebæk har en lang og omfattende karriere som diplomat og
politiker. I juni i år overleverte han til regjeringen en stor utredning
om romanifolket/taterne i Norge. Han uttaler: «I hundre år hadde
kirken og staten som felles oppgave å fjerne kulturen til en hel
folkegruppe. Taterne/romanifolket ble utsatt for en hardhendt
assimileringspolitikk. Ca. 1500 barn, eller en tredjedel av alle barn født
i tater-/romanifamilier i løpet av 1900-tallet, ble tatt fra foreldrene for
å hindre at reisende-kulturen skulle fortsette. I dag har gruppen status
som nasjonal minoritet. Men det tar tid å lege sårene.»
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Tirsdag 15. september
kl. 1930
på Askertun:
Dialog er svaret på alt
Foredrag ved prest
Anne Berit Evang
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Tirsdag 20. oktober
kl. 1930
på Askertun:
Egne idealer og andres realiteter
Foredrag ved rådgiver ved
Antirasistisk Senter
Shoaib Sultan

Tirsdag 17. november
kl. 1930
på Askertun:
Taterne – finnes de fortsatt?
Foredrag ved ambassadør
Knut Vollebæk

