Det er ikke
noe alternativ
til dialog

Kirkeakademiet
er
økumenisk,
med
medlemmer fra flere kirkesamfunn, og
inviterer også folk med andre livssyn til
meningsbryting og gjensidig læring. Vi
opplever virkeligheten ut fra våre ulike
livserfaringer. Vi ser ulikt på mange
spørsmål, men gjennom dialog og
meningsbrytning kan vi utvide vår
forståelse både for spørsmålene som er
satt på dagsorden og for hverandre.
Møtene er åpne for alle.
Kirkeakademiet tar aktiv del i kulturlivet og
stimulerer til opplevelse av kunst og
kunstnerisk utfoldelse.
I Norge er det i dag over 60
kirkeakademier, spredd over hele landet.
Hvert
akademi
er
en
uavhengig,
selvstendig enhet, de sentrale organene er
rådgivende og kan ikke binde det enkelte
akademiet.
Norske Kirkeakademiers fellesråd deler
hvert år ut Brobyggerprisen til en person
som har gjort en innsats for å bygge bro og
etablere kontakt mellom miljøer og grupper
i samfunnet som vanligvis har liten
forbindelse med hverandre.
Du finner mer om Kirkeakademiene på
www.kirkeakademiene.no.
Her finner du programmene til Fredrikstad
Kirkeakademi og andre kirkeakademier i
Norge, samt lenker til den europeiske og
den globale organisasjonen, som
kirkeakademiene er en del av.
Fredrikstad Kirkeakademi er et åpent forum
som fremmer dialog innen kirken og mellom
kirken og andre grupper i kultur- og
samfunnslivet.
Fredrikstad Kirkeakademi ledes av et styre
som består av:
Reidun Elsebutangen, Hild-Marit Hulaas
Christiansen, Bjørn Erling Eriksen, Jorunn
Wendel, Stein Øyvind Jørstad, Per Hilding
Syversen og Elisabeth Golding.

Kontaktadresser;
Reidun Elsebutangen, tlf 69316293, mob.
97597995.
relsebu@gmail.com
Hild-Marit Hulaas Christiansen,
mob.99549802 2308, mali.hulaas@gmail.com

Inngangspenger på arrangementene kr.60
når ikke annet er annonsert.

“ Å VÆRE KIRKE I DET LIVSSYNSÅPNE
SAMFUNN”

“MØTEPUNKT SØR-AFRIKA 2014”

Onsdag 15. januar kl.19.00

Onsdag 19. mars kl.19.00

Sturla Stålsett har teologisk
doktorgrad med fokus på
frigjøringsteologi. Fra nyttår
har han vært ansatt som
prest i Sagene kirke. Tidligere
har han bl.a. vært
regionsansvarlig for LatinAmerika i Kirkens Nødhjelp
og de 7 siste årene arbeidet han som
generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Oslo.
I tiden 2010–2013 ledet han en komité nedsatt
av Kulturdepartementet som har arbeidet med en
en fremtidig, helhetlig tros- og
livssynspolitikk i Norge.

KorLUREN og andre aktører formidler inspirasjon
fra Regnbuelandet.

Sted: Kirkens Bymisjon / cafe’ Britannia
Sted: Metodistkirkens menighetssal

“EN TROVERDIG TRO.
ET KRITISK BLIKK PÅ ÅNDELIGHET OG
GUDSBILDE”

“TEOPOETIKK / TEOPOESI”

Onsdag 23. april kl.19.00

Onsdag 12. februar kl. 19.00
Dag Skottene er utdannet
sosionom, har studert
sosiologi og pedagogikk. Har
jobbet som lektor i
videregående skole og som
kursholder. Har skrevet
bøkene "Sosialkunnskap" og "Livsmot til
hverdagsbruk” .
En rød tråd i foredraget er brytningen mellom tro og
tvil i møte med åndelige erfaringer. Hvilke typer
åndelighet er genuine for meg? Hvilket gudsbilde blir
formidlet i kristen forkynnelse? Hvordan skal vi
forholde oss til alle de fenomenene som hevder å
være av åndelig karakter? Hvor går grensen mellom
rasjonalitet og åndelighet?

Sted: Glemmen kirke / Kirketorget

Lars Tore Bøe, norsklærer, forfatter og journalist.
Har også studert teologi.
Han har uttalt: “Det kan
synes som om den
systematiske teologien er
inne i en
omdannelsesprosess. Jeg
har derfor tro på en estetisk
måte å tenke teologi på - poesi, bildende kunst,
drama. Ikke fordi dette har vært fraværende i
kirkehistorien, men vi trenger "nye språk" for å berøre
"hjertets landskap"

Sted: Fredrikstad Bibliotek

