Lillesand
Kirkeakademi
Våren 2015

Kirkeakademiene har som formål:
 Å bidra til dialog mellom forskjellige
grupper av mennesker
 Å skape møteplasser for fordypning og
meningsbrytning om evige spørsmål så
vel som tidsaktuelle utfordringer
 Å muliggjøre åpne samtaler med rom for
innsikt, engasjement og kritikk
Kirkeakademiene har en grunnleggende tro
på dialogens betydning. Dialog står for
åpenhet og vilje til å lytte.

Lillesand kirkeakademi er medlem av Norske
kirkeakademier (NKA), som igjen er medlem av det
europeiske nettverket Oikosnet Europe – en avdeling av
det globale Oikosnet.
For mer informasjon: www.kirkeakademiet.no

Lillesand kirkeakademi
v/ Erik Boysen
Bergshaven 34
4790 Lillesand

Program for
Lillesand Kirkeakademi

Program for
Akademi for kirke og kultur i
Aust-Agder

19. februar kl 1930, Bystyresalen

11. februar kl 1800, Grimstad rådhus

Hilde Eskild:
«Sannere enn sannhet - fortellinger i
religionen om det å være menneske»

Årsmøte kl 1800

Musikalsk innslag:
Storegabet
Årsmøte avholdes etter foredraget.

Kl 1930 Gunnar Breivik:
«Idrettsheltene – moralske forbilder eller
underholdningsartister?»
Gunnar Breivik er professor ved Norges
idrettshøgskole. Han har utdannelse innen
teologi, filosofi og idrett.

18. mars kl 1930, Grimstad Rådhus

Komponist og pianist
Wolfgang Plagge kåserer
og musiserer. Plagges
verksliste spenner fra
liturgisk musikk til
symfoniske verker,
kammermusikk og solistisk
klavermusikk.

Wolfgang Plagge:
«Liturgisk symbolikk som den musikalske
rammen i gudstjenesten»
Samarbeid med Akademi for kirke og kultur i AustAgder.

15. april kl 1930, Bystyresalen

15. april kl 1930, Grimstad rådhus

Sylfest Lomheim:
«Om det heilage»

Dag Gjerløw Aasland:
«Nye blikk på forholdet mellom religion
og vitenskap»

Musikalsk innslag:
Turid Westermoen, Astrid Schmidt og
Sveinung Larsen

Dag Gjerløw Aasland er viserektor for forskning,
formidling og nyskaping ved UiA. Han er
professor i økonomi og dr.scient i
landbruksøkonomi.

Inngangspenger kr 100,-

Styret i Lillesand kirkeakademi:

Medlemskap tegnes ved å betale
kr 100,- (enkeltperson) / kr 200,- (par)
til konto nr. 2850.21.91685
Lillesand kirkeakademi
v/Morten Austdal

Erik Boysen – leder
Solveig Botnen Eide
Morten Austdal
Lars Gunnar Nag
Tora Skippervold

