PROGRAM HØSTEN 2015
Torsdag 3. september kl. 19.00
Ekstremisme og endetid
Foredrag ved Dag Hoel.
Politisk islam blir ofte omtalt. Hva med
politisk kristendom som grunnlag for
ytterliggående holdninger?
Sted: Porsgrunn bibliotek
I samarbeid med Porsgrunn bibliotek.
Torsdag 1. oktober kl. 19.00
Kirkekunstneren Emanuel Vigeland
Foredrag ved Reidar Hvalvik.
Det handler om Emanuel Vigelands
kirkekunst generelt, men selvsagt også
Vigelands kunst i kirkene her i området:
Borgestad og Gjerpen.
Sted: Borgestad kirke.
Onsdag 25. november kl. 19.00
Vandringer i et landskap
mellom tro og tvil
Foredrag ved Inge Eidsvåg.
Hvordan barnetroen ble til tvil – og hvordan
det er å leve med en tro som ikke er religiøst
begrunnet.
Sted: Sitt ned, Skien.
I samarbeid med Humanetisk forbund.
Følg GKA på Facebook:
www.facebook.com/grenlandka

Dag Hoel er forfatter og filmprodusent, opptatt av
menneskeverd, fattigdom, flyktningspørsmål og møter
mellom kulturer. På Norske Kirkeakademiers årsmøte
i april holdt han foredrag om ekstremisme og
fundamentalisme i kristne miljøer, et emne han tar
opp i boka «Armageddon. Halleluja!» (2014). Han har
produsert TV-serien «Abrahams barn» og en rekke
dokumentarfilmer.
Reidar Hvalvik er forfatter og dr. theol,, og
underviser ved Menighetsfakultetet og Ansgar
Teologiske Høgskole. Han har kunsthistorie
mellomfag fra Universitetet i Oslo, med
spesialområde Kristen kunst.
Inge Eidsvaag er cand.phil. med historie hovedfag.
Lærer/rektor ved Nansenskolen, velkjent foredragsholder og forfatter. I høst utgir han ny bok:
«Underveis. Vandringer i et landskap mellom
tro og tvil.»
Eidsvåg har fått Norske Kirkeakademiers
"Brobyggerprisen", og i 2013 fikk han ”Dialogprisen”
fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.
Norske Kirkeakademier ønsker ut fra kristen tro å tjene
kirke, kultur og samfunn, og søker derfor
a) å bidra til dialog mellom forskjellige grupper av
mennesker,
b) å skape møteplasser for fordypning og
meningsbrytning om evige spørsmål så vel som
tidsaktuelle utfordringer
c) å muliggjøre åpne samtaler med rom for innsikt,
engasjement og kritikk
Mer informasjon på www.kirkeakademiene.no

Styret i Grenland Kirkeakademi 2015:
Gro Wernø - leder, Karen Sønneland Eide sekretær, Arne Austad, Kari Margrethe Bakke,
Steinar Finsrud, Liv Kirsten Kinnerød, Rune
Doksrød, Wenche Foss Johansen, Sverre
Tobiassen.

