Program for Lommedalen kirkeakademi våren 2014:

Lommedalen kirke torsdag 27.mars kl.19.30:

LOMMEDALEN KIRKEAKADEMI

Lommedalen kirke torsdag 16.januar kl.19.30:
Knut Vollebæk:
Engelen på det nederste trinn
Hva er det å være et anstendig menneske i
møte med rom og andre
minoritetsgrupper? Hvordan er dagens
minoritetspolitikk i Europa?
Dette er spørsmål Knut Vollebæk tar opp i sitt foredrag.
De siste seks årene har Knut Vollebæk vært høykommisær
for nasjonale minoriteter i OSSE (Organisasjonen for
sikkerhet og samarbeid i Europa). Nå leder han et utvalg
som tar opp romanifolkets (taternes) situasjon i Norge.

Billett kr. 50,- ved inngangen. Medlemmer gratis.
------------------------------------------------------------

Lommedalen kirke torsdag 27.februar kl.19.30:
Ingvild Bryn og Gudleiv
Bø:
Sanger og identitet
Allsangkveld med Ingvild
Bryn og Gudleiv Bø. De tar
oss med inn i vår
sangskatt. Kom med forslag til sanger du vil synge.
Ingvild Bryn er programleder i Dagsrevyen. Gudleiv
Bø er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i
Oslo.
Billett kr. 50,- ved inngangen. Medlemmer gratis.
--------------------------------------------------------------

Sturla Stålsett, Gunnar Næsheim og Dag Nygård:
Det livssynsåpne samfunn – avkristning av det
offentlige rom?
Hva slags tros- og livssynspolitikk skal vi ha i Norge?
Hva betyr likebehandling av ulike livssyn og
religioner? Sturla Stålsett innleder til debatt. Han
ledet utredningen om en helhetlig tros og
livssynspolitikk i Norge.
Kommentarer ved Gunnar Næsheim, prost i Asker og
Bærum, og Dag Nygård, spesialrådgiver i Norges
Kristne Råd.
Billett kr. 50,- ved inngangen. Medlemmer gratis.
--------------------------------------------------------------

Lommedalen kirke torsdag 24.april
kl.19.30:
Du trenger ikke vinne for
å mestre.
Et arrangement for hele
familien. Møt en deltager
fra MGP jr som kan
fortelle hvordan veien til
finalen oppleves og hvordan man kan skrive sin egen
låt. Det blir opptreden sammen med kor fra
Lommedalen, konkurranse og andre morsomme
innslag.
Billett kr. 50,- ved inngangen. Medlemmer gratis.
---------------------------------------------------------------

Velkommen
til Lommedalen kirkeakademi
Ut fra et kristent grunnsyn arbeider
kirkeakademiene i Norge med aktuelle og
grunnleggende spørsmål i kirke-,
kultur-, og samfunnsliv.
Vi ønsker å være en møteplass som vektlegger
dialog og kommunikasjon mellom
ulike kirkesamfunn og grupper innen kultur og
samfunnsliv.
Vi ønsker å nå mennesker i ulik alder og med ulik
bakgrunn.
------------------------------------------------Møtene i Lommedalen kirkeakademi er åpne for
Alle og holdes i Lommedalen kirke. Opplegg og form
for arrangementene vil variere.
Enkel servering. Inngangspenger kr 50,Medlemmer har fri entre.
Medlemskap: kr. 200,- pr. år.

Styret for Lommedalen Kirkeakademi:

Audgunn Oltedal (leder)
Førstelektor ved Institutt for journalistikk og media, Høgskolen i
Oslo og Akershus. Journalist i NRK fra 1979 til 2004.
Telefon: 924 50 454
E-post: Audgunn@hotmail.com

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

Økumenisk pilegrimsvandring mellom Tanum
kirke og Haslum kirke 10.mai 2014.

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

Lina Schøyen (styremedlem)
Bred erfaring fra pressen. Har vært kommunikasjonsrådgiver
bl.a. i UNICEF. Nå redaktør for magasinet Motor.
Telefon: 916 21 489.
E-post: Lina Schøyen linaschoyen@gmail.com

Eva Rutgerson Bie (varamedlem)
Finn-Ole Langø (sekretær)

Prosjektleder for MGP jr. i NRK.
Telefon: 901 98 677
E-post: eva.rutgerson.bie@nrk.no

Bred næringslivserfaring. Ansvar for Kirkepost, Givertjenesten og
Kirkeskyss i Lommedalen menighet.
Telefon: 947 88 046
E-post: finnole@folango.no

Program:
Kl. 11.00
Liturgisk andakt i Tanum kirke (markering av avgang)
Kl. 11.15
Vandring på merket sti til Haslum kirke
(mulig guiding underveis, ikke avklart)
Kl. 14.30
Haslum kirke (markering av ankomst)
Servering av suppe med rundstykker og drikke ved
ankomst.
Praktiske detaljer:
Pris kr. 200 pr. voksen deltager. Barn og barnebarn
gratis. Det arrangeres transport til Tanum og fra
Haslum, og mellom kirkene for dem som ikke ønsker
å gå hele veien.
Arrangører:
Tanum menighet, Asker og Bærum Katolsk Forum,
Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, Lommedalen
kirkeakademi m.fl.
-----------------------------------------------------------Lommedalen kirkeakademi er medlem av Norske
Kirkeakademier, som igjen er medlem av Det europeiske
nettverket Oikosnet Europe, en avdeling av det globale Oikosnet.
For mer informasjon www.kirkeakademiene.no

Geir Berdahl (varamedlem)
Forlagssjef i Oktober forlag.
Telefon: 920 82 302
E-post: Geir.Berdahl@oktober.no

