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 2015

*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

Katolsk Forum Asker og Bærum

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.

Søndag 25.januar: Trond Brenne: Katolske julehefter



Søndag 10.mai. Adriana Kocoj. 70 år etter Auschwitz -Edith Stein og
Maximilian Kolbe

Styrets medlemmer:
Benedicte Brøgger, leder, benedicte@brogger.no
Rønnaug Aaberg Andresen, ronnauga@online.no
Pål Giørtz, paulvif@gmail.com
Eystein Freuchen, eystein.freuchen@yahoo.no
Anne-Sophie Beickmann, anne.sophie.beichmann@gmail.com
Elia Otero, otero_elia@hotmail.com
Huan Nguyen, posttilhuan@hotmail.com

PROGRAM FOR VÅREN 2015

De fleste større misjonsselskaper, trossamfunn og diakonale
institusjoner ga i sin tid ut julehefter. Tom Brenne har samlet slike
hefter i 20 år. Foredraget er basert på boken fra 2009 med tittel
"Norske julehefter. De litterære juleheftene fra 1880 til i dag".
Søndag 22.mars: Øyvind Norderval: Jesuittparagrafen i Grunnloven

Jesuitter hadde i flere hundre år ikke adgang til Norge. Det var først i
1956 at Stortinget opphevet det som var den siste konfesjonelle
begrensing i Grunnloven. Professor i kirkehistorie ved Universitetet i
Oslo Øyvind Norderval vil i fordraget gå gjennom den historiske
bakgrunnen for forbudet og hvorfor det tok så langt tid før
opphevelsen kom.

I år er det 70 år siden frigjøringen av Auscwitz, konsentrasjonsleiren
hvor Edith Stein og Maximilian Kolbe døde. De kan lære oss om tro
og konsekvens i en kaotisk og voldelig tid. Adriana Kocoj er en av
menighetens nye polske medlemmer og av den unge generasjonen
og vil dele om hvordan hun ser helgenene og deres betydning.
Lørdag 6.juni: Pilegrimsvandring fra Tanum til Haslum kirke
v/p.Eystein og sogneprest Lars Erik Espeland i Tanum kirke. På mange
oppfordringer gjentas turen fra ifjor.

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

