Vårens program–2014

Bjørgvin Kirkeakademi
På alle møtene våre er det anledning til dialog og drøfting med
foredragsholderne

Onsdag 26. februar kl 19.00, Kafé Magdalena, Kong Oscars gate 5:

Penger – til velsignelse eller forbannelse?
Siden 1814 har Norge beveget seg fra fattigdom til stor rikdom. Hva har det
betydd for landet og folket? Ola H. Grytten er professor ved Institutt for
samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, og har bl.a. forsket på
norsk økonomisk historie, finanskriser og Hans Nielsen Hauge-bevegelsens
betydning for vår moderne økonomi. Han er også soldat i Frelsesarmeen, og
var med å starte opp Solheimsviken korps.

Onsdag 12. mars kl 19.00, Kafé Magdalena, Kong Oscars gate 5:

Salmer og hymner i det kristne fellesskapet
Nytt norsk salmeleksikon i tre bind (2013) har kommentarartikler til alle
salmene fra den gamle salmeboka som er ført videre i Norsk Salmebok
2013: For kirke og hjem. Professor Stig Wernø Holter ved Griegakademiet,
organist og komponist og leder av Norsk hymnologisk forening, vil vise
hvordan kunnskap om salmene kan berike vår salmesang. Han vil og innlede
til samtale om bruk av salmer og åndelige sanger i kirken og i hjemmene.
Onsdag 30. april kl 19.00, Kafé Magdalena, Kong Oscars gate 5:

Vår kristne og humanistiske arv som grunnlag for den norske stat
I Grunnlovens bestemmelse av statsformen i Norge heter det at
"Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv" (2012, §2).
Professor Jan Fridthjof Bernt vil innlede til samtale om tolkningen av
bestemmelsen og de konsekvenser den kan få for det norske fellesskapet.
Som professor i rettsvitenskap har Bernt vært opptatt av den etiske
dimensjon i forholdet mellom retten og samfunnet – både kommunalt og
nasjonalt. Han var medlem av Stålsett-utvalget.
BJØRGVIN KIRKEAKADEMI er en selvstendig bevegelse som ble stiftet i samarbeid med Bergen domkirkes
menighet, Studentmenigheten og Bymisjonen i Bergen. Vi ønsker å være:
En bevegelse som tar kirkens kulturansvar på alvor
Et forum for fordypning og meningsbrytning om tidsaktuelle problemer i kultur og samfunnsliv,
så vel som om de evige spørsmål
Et fristed som fremmer dialog og kommunikasjon mellom kirken og grupper innen kultur og samfunnsliv,
hvor mennesker kan møte respekt for eget ståsted
www.kirkeakademiene.no (med i Oikosnet Europe)
Kontakt i Bergen: Jan Otto Myrseth, tlf.995 18 280

