I Lommedalen kirke torsdag 17.september
kl.19.30 :
Tema: Kan vi spise oss til en bedre verden
eller er mat blitt roten til alt ondt?

I Lommedalen kirke søndag 27.september
Mikkelsmessgudstjeneste kl.18.00.
Kveldsmat med samtale kl.19.00.
Tema: Kirken og romanifolket

Ruth Lillegraven

Marianne Størseth, Karoline Andaur, Per Ivar
Våje

Skuespiller Gjertrud Jynge kommer. Hun forteller
om sin tippoldefar Jakob Walnum, grunnlegger av
Omstreifermisjonen, og om stykket hun har skrevet,
‘Frå landevegen’, som går på Det Norske Teatret.

-Kostholdsrådene anbefaler mindre rødt kjøtt. Ikke er
det bra for klima heller. Lakseoppdretterne sliter med
lakselus og rømning.

I Lommedalen kirke torsdag 15.oktober
kl.19.30 Tema: Transformasjoner

-Tomater produseres av underbetalte immigranter i
Italia.
- Fedme er et større problem enn sult i verden.
Finnes det egentlig mat som er bra å spise – for deg,
for klima, for miljøet og samfunnet for øvrig?

Solveig Skogseide

Vi kjører panel, belyser de vanskelige sidene ved
mat og håper å finne de gode løsningene!

Vi inviterer til kunstopplevelse med ord, bilde og
musikk. Forfatter Ruth Lillegraven deltar sammen
med bildekunstner Solveig Skogseide, musikk av
kantor Øystein Lund Olafsen m.fl. Om kirken og
kulturen, kåseri ved Kristin Gunleiksrud Raaum.

Ruth Lillegraven er fra Granvin og bor i
Lommedalen. Hun debuterte med diktsamlingen
Store stygge dikt i 2005, og har siden bl.a.
skrevet diktsamlingene Urd og Manilahallen For
Urd fikk Ruth Lillegraven Brageprisen i 2013
Solveig Skogseide har verksted i den gamle
skolebygningen på Bærums Verk. Fra 2013 har
bildene hennes vært stilt ut i Firenze, Paris, New
York og Madrid.
Enkel servering fra kl 19:00. Inngangspenger kr 50,Medlemmer: fri entre.

Om innlederne:
Marianne Størseth, daglig leder i Fairtrade Norge
Karoline Andaur er fungerende fagsjef i WWF
Per Ivar Våje fra Kirkerådet. Koordinator for
«Skaperverk og bærekraft» og kampanjen
«Klimapilegrim 2015»".
Enkel servering fra kl 19:00.
Inngangspenger kr 50,- Medlemmer: fri entre.

Arrangementet er en del av Verksuka

Øystein Lund Olafsen

Kristin Gunleiksrud Raaum

Torsdag 26.november kl.19.30.Tema:
Flyktningkrisen: Hvordan utfordrer det
hver enkelt av oss?
Sett av kvelden. Program kommer senere.

I Lommedalen kirke torsdag 14.januar
2015 kl.19.30: Jon Michelet. Tema: En
sjøens helt

Styret for Lommedalen Kirkeakademi:
Audgunn Oltedal (leder)

LOMMEDALEN KIRKEAKADEMI

Nå ved Kompetansesenteret for seniorer ved Høgskolen i
Oslo og Akershus.
Telefon: 924 50 454
E-post: Audgunn.Oltedal@senior.hioa.no

Bernt Aardal (nestleder)
Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Har ledet
Valgforskningsprogrammet ved Institutt for
samfunnsforskning siden 1985.
Telefon: 924 34 801
E-post: bernt.aardal@stv.uio.no

Finn-Ole Langø (sekretær)
Jon Michelet har skrevet fire bøker i serien En sjøens
helt. Han spenner vidt i sitt forfatterskap. Jon Michelet
har arbeidet som sjømann, bryggearbeider, journalist,
TV-vert, redaktør, forlagsmedarbeider og forfatter.

I Lommedalen kirke torsdag 18.februar
kl.19.30: Jan-Olav Henriksen Tema: Uventet
og ubedt

Kirkeforvalter i Bærum kirkelige fellesråd. Bred
næringslivserfaring. Ansvar for Kirkepost i Lommedalen.
Telefon: 947 88 046
E-post: finnole@folango.no

Lars Albertsen (kasserer)
Seniorrådgiver ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo
og Akershus.
Telefon: 918 49 244
E-post: Lars.Albertsen@hioa.no

Cathrine Dehli (styremedlem)
Styreleder i Fairtrade Norge, bærekraftsansvarlig (head of
sustainability) i Nordic Choice Hotels. Siv. ingeniør fra
NTNU i Trondheim.
Telefon: 934 10 762
E-post: Cathrine.Dehli@choice.no

Christine Meling (varamedlem)
Velkommen til en kveld om erfaringer og opplevelser som
er vanskelige å forklare, om visjoner, varme hender, møte
med engler og døde, og om å se inn i framtiden. Hva handler
alt dette om, og hvordan tenker og møter vi disse
erfaringene?
Professor i teologi og religionsfilosofi Jan Olav
Henriksen ved MF er medforfatter av boka "Uventet og
ubedt". Han holder foredrag med utgangspunkt i boken.
Det vil bli anledning til samtale med god mulighet til å
stille spørsmål og dele erfaringer.

Avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet.
Telefon: 922 80 375
E-post: chrmel123@gmail.com

Birte Idsø Andersen (varamedlem)
Fysioterapeut, pedagog, 3 års utdanning fra Soulspring.
Telefon: 482 39 686
E-post: birteidsoa@gmail.com

Geir Berdahl (varamedlem)
Tidligere forlagssjef i Oktober forlag.
Telefon: 920 82 302
E-post: berdahlgeir@gmail.com

i Lommedalen kirke
Kirkeakademiene har en grunnleggende tro på
dialogens betydning. Vi ønsker å legge til rette for
møteplasser som er preget av åpenhet og vilje til å
lytte.
Ut fra et kristent grunnsyn arbeider kirkeakademiene
med aktuelle og grunnleggende spørsmål i kirke -,
kultur og samfunnsliv. www.kirkeakademiene.no
Følg oss på Facebook
https://www.facebook.com/lommedalenkirkeakademi

Inviter med venner og ta en kaffekopp sammen før
møtet begynner. Te/kaffe kjeks og en sjokoladebit står
klar fra kl.19.00
Inngangspenger kr 50,- Medlemmer har fri entre.
Medlemskap: kr. 200,- pr. år

