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
etter hvert ganske 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
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nå også på Facebook! Følg oss gjerne ved å søke opp «Asker
kirkeakademi».
—

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.
Nærmere opplysninger om NKA finnes på www.kirkeakademiene.no.

TEMA

ARVEOPPGJØRET

VÅRENS TEMA
Møtene i 2014 var preget av grunnlovsjubileet. Vi satte søkelys på
forskjellige sider ved vårt demokrati. Ett av de temaene vi berørte, var
kulturarven – det sett av verdier og de ressurser en generasjon

velger å gi videre til neste generasjon. I vår vil vi se nærmere
nettopp på hva vi som er voksne og ansvarlige i første halvdel
av det 21. århundret, vil gi videre til våre barn og barnebarn. Vi
stiller det krevende spørsmålet: Står vi overfor et arveoppgjør
som vi har grunn til å være stolte av, eller frykter vi at den
arven vi overlater til våre etterkommere, ikke er så verdifull
som den burde være? Vårens tema er altså: ARVEOPPGJØRET.
Vi inviterer alle som mener at dette er viktige spørsmål, til å
være med på å utforske tre aspekter ved den arven vi er
ansvarlige for å gjøre i stand for neste generasjon.
På januarmøtet er det ulikhetene i samfunnet som er tema.
Forfatter og førsteamanuensis ved Menighetsfakultet, Lars Laird
Iversen, vil foredra om sosial ulikhet. Sammen med Kristin
Walstad fra Kirkens Bymisjon vil han reflektere over gapet
mellom den tradisjonelle diakoniforståelsen og ny kunnskap om
hvem som er «de vanskeligstilte» i vårt samfunn i dag.
I mars kommer filosofen Arne Johan Vetlesen for å snakke
om i hvilken stand vi overlater jorden til neste generasjon.
Vetlesen, som er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, vil
gå særlig inn på filosofiske og moralske sider ved klimautfordringen og behovet for at vi reagerer raskt på den innsikt
vitenskapen gir oss.
Aprilmøtet vil ha dannelse som tema. Påtroppende teatersjef
i Riksteatret, Tom Remlov, vil reflektere over hvordan vår
generasjon forbereder kommende slekter til å bli selvstendig
tenkende, skapende og reflekterte mennesker. Hvilket ansvar
har f. eks. skolen, kirken, kulturinstitusjonene, politikerne, og
den enkelte av oss for denne siden av arveoppgjøret – det som
med et litt høytidelig begrep kalles dannelse?
ALLE ER VELKOMMEN TIL MØTENE I
KIRKEAKADEMIET I ASKER!
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Tirsdag 20. januar
kl. 1930
på Askertun:
Kunnskap om sosial
ulikhet utfordrer
diakonien
Foredrag og dialog ved
førsteamanuensis
Lars Laird Iversen og
veileder – Batteriet, Kirkens Bymisjon
Kristin Walstad
Tirsdag 10. mars
kl. 1930
på Askertun:
En jord å gi videre
Foredrag ved professor
Arne Johan Vetlesen
Tirsdag 21. april
kl. 1930
på Askertun:
OK - la oss snakke om kulturarv. Og
om dannelse, ikke minst!
Foredrag ved teatersjef
Tom Remlov

