KIRKEAKADEMIBEVEGELSEN I NORGE
*EN BEVEGELSE
som tar kirkens kulturansvar alvorlig, mer preget av medansvarlighet enn kritikk
og selvforsvar.

*ET FORUM
for fordypning og meningsbrytning om de evige spørsmål såvel som de
tidsaktuelle problemer i kultur- og samfunnsliv.

KATOLSK FORUM
ASKER OG BÆRUM
VÅREN 2014

*ET FRISTED
som fremmer dialog og kommunikasjon mellom kirken og grupper innen kulturog samfunnsliv, og hvor mennesker kan møte respekt for eget ståsted.

SAMARBEID NASJONALT
Norske Kirkeakademier er et organ for samarbeid mellom kirkeakademiene i
Norge, som representerer kirkeakademiene i felles anliggender overfor statlige og
kirkelige myndigheter og som fremmer samarbeidet mellom tilsvarende
institusjoner i andre land og arbeider for økumenisk fellesskap mellom
kirkesamfunnene.

INTERNASJONALT
Kirkeakademibevegelsen i Norge er knyttet til Ecumenical Association of
Academies and Laity Centres in Europe, som har sitt hovedkvarter i Tyskland og
er knyttet til tilsvarende organisasjoner i de øvrige verdensdeler gjennom World
Collaboration Committee for Christian Lay Centres, Academies and Movements
for Social Concern, og til Kirkenes Verdensråd.

BROBYGGERPRISEN
Norske Kirkeakademier deler hvert år ut Brobyggerprisen til en person som på
særlig vis har gjort en innsats for å bygge bro og etablere kontakt mellom
miljøer/grupper i samfunnet som vanligvis har liten forbindelse med hverandre.

Tilsluttet Norske Kirkeakademier

STATUTTER FOR KATOLSK FORUM ASKER OG
BÆRUM

PROGRAM FOR VÅREN 2014
Søndag 19.januar. Sr. Ane-Elisabeth Røer : «Gud, bøker og

1. Katolsk Forum Asker og Bærum ble etablert høsten 1994 som et
uavhengig, frittstående kirkeakademi, med basis i Asker og
Bærum Katolske Menighet og i forståelse med sognepresten og
biskopen.
2. Det forutsettes et konstruktivt, fritt samarbeid med menighetsråd
og sogneprest.
3. Katolsk Forum Asker og Bærum er ikke en medlemsorganisasjon.
Styret supplerer seg selv ved avgang av styremedlemmer. Det
forutsettes at styret består av samfunnsengasjerte katolikker med
økumenisk sinnelag.
4. Katolsk Forum Asker og Bærum er tilknyttet Norske
Kirkeakademier.

edderkopper – Kan barnebøker føre oss tilbake til Gud?».



Senteret er samlingspunkt og skole for barn i Homs, og et svært viktig
tiltak i et land hvor infrastrukturen er brutt nesten fullstendig sammen.
Caritas støtter arbeidet. Ole Bendik Heggtveit, Klassisk Forum,
representerer den norske vennskapsgruppen til senteret.

Styrets medlemmer:
Benedicte Brøgger, leder, benedicte@brogger.no
Rønnaug Aaberg Andresen, ronnauga@online.no
Pål Giørtz, paulvif@gmail.com
Gro Miriam Schanke-Holm, groholm@gmail.com
Anne Margrethe Hagen, anne05@broadpark.no
Eystein Freuchen, eystein.freuchen@yahoo.no

Katolsk Forum Asker og Bærum

Foredraget tar utgangspunkt i bokserien om Freddy edderkopp. Leseren
følger Freddy gjennom hans opplevelser og får en en morsom og lærerik
innføring i klosterlivet. Sr. Ane-Elisabeth er dominikanerinne ved Sta.
Katarinahjemmet. Hun har hovedfag i filosofi.

Søndag 23. februar. Jan Schumacher: "John R.R.Tolkien og
"Ringenes Herre" - et katolsk forfatterskap”.
Foredraget tar utgangspunkt i Tolkiens vitenskapelige arbeid med
heltekvadet om Beowulf, som skal ha vært inspirasjonen til skikkelsen
Gandalf. Jan Schumacher er førsteamanuensis i kirkehistorie.

Søndag 16.mars. Ole Bendik Heggtveit: ”Al Mukhales-senteret i
Syria”.

Lørdag 10.mai. Vårtur. Økumenisk pilegrimsvandring mellom Tanum
og Haslum kirke.
Starter med andakt i Tanum kirke, så følger borganisert vandring, som
avsluttes i Haslum kirke. Arrangeres sammen med Tanum kirke, Haslum
kirke, Asker og Lommedalen Kirkeakademier og Pilegrimsfellesskapet St.
Jakob.

Søndagsforedragene holdes i menighetssalen i Mariakirken,
Nyveien 17, Stabekk, søndag etter høymessen, ca. kl. 12.30.
Kirkekaffe.

