Om Ringerike Kirkeakademi
Foreningen Ringerike Kirkeakademi (FRK) er et åpent foredragsforum der et
mangfold av emner tas opp. Kirke, kultur og samfunn er sentrale. Med vår kirkelig
kulturarv som inspirasjonskilde arbeider vi for å bedre kontakt og forståelse
mellom mennesker i vårt samfunn med ulike ståsteder. I arbeidet legger vi særlig
vekt på å:
 Bidra til åpen kommunikasjon mellom kirken og samfunnet
 Utforske krefter som former samfunnet
 Legge til rette for meningsbrytning både om evige spørsmål og
tidsaktuelle problemstillinger i kultur- og samfunnsliv
 Gi rom for et stort mangfold av stemmer, også stemmer som
uttrykker seg gjennom kunstens forskjellige språk. FRK ønsker at
enhver skal bli møtt med respekt for egne meninger og eget
ståsted.

Program Vår 2015

FRK har en liste over personer som er interessert i å motta informasjon om Foreningens
møter og aktiviteter. Enhver som ønsker det, kan stå på den lista. Det medfører ingen
forpliktelser. Dersom du ønsker å bli registrert i FRK’s adresseliste, vennligst send en epost til ringerike.kirkeakademi@gmail.com, eller en SMS til 48129653. Du kan også sende
kort eller brev til Jan Bang, Delet, 3520 Jevnaker.

Kristin Gunleiksrud Raaum
Bibelfortellinger uten juks

Kirkeakademibevegelsen
Ringerike Kirkeakademi er medlem i Norske Kirkeakademier ( NKA), som yter økonomisk
og rådgivende støtte til vår virksomhet. NKA er paraplyorganisasjon for 62 akademier i
Norge, og representerer akademiene i deres felles anliggender overfor statlige og kirkelige
myndigheter. NKA fremmer samarbeid mellom tilsvarende institusjoner i andre land og
arbeider for økumenisk fellesskap mellom kirkesamfunnene og interreligiøs dialog.
Nærmere opplysninger om NKA finner du på WWW. kirkeakademiene.no

Styrets sammensetning 2014 – 2015
Formann: Jan Bang, Delet, 3520 Jevnaker Mob: 48129653 Epost: jnbng49@gmail.com
Sekretær: Gunnar Gravingen, Jevnaker. Mob: 41293290 Epost: gunnar@gravingen.no
Kasserer: Otto Krog,
Jevnaker.
Mob: 91716391 Epost : ot-kr@online.no
Styremedlem: Turid Folkedal, Jevnaker. Mob: 93484953 Epost: dag.folkedal@hebb.no
Styremedlem: Kari Steen Omdahl, Mob:91160547Epost : kari.steen.omdahl@freeway.no
Styremedlem:Lisbeth Wennersberg,Mob: 91640641 Epost: lisbethwennersberg@gmail.com

Bjørn Gunnar Saltnes
Øyenvitne på Vestbredden
søndag 15. mars kl. 18 00
Ringerike Comfort Hotell

søndag 26. April kl. 18.00
Årsmøte i Ringerike Kirkeakademi arrangeres forut for foredraget,
og starter kl. 17 00
Ringerike Comfort Hotell
Org. nummer 897 597 292
Konto nummer 2280 23 66918
Man kan være anstendig uten å være vis---men man kan ikke
være vis uten å være anstendig!
(Kinesisk ordspråk)

Bjørn Gunnar Saltnes

Kristin Gunleiksrud Raaum

Øyenvitne på Vestbredden

Bibelfortellinger uten juks

Søndag 15. mars kl.18 00

Søndag 26. april kl. 18 00

Bjørn Gunnar Saltnes er nylig hjemkommet fra sin tjeneste
under Kirkenes Verdensråds Ledsagerprogram på
Vestbredden. Han hadde blant annet som oppgaver:




Samarbeide med israelsk fredsbevegelse
Tilby ’beskyttende nærvær’ i situasjoner med mye
friksjon mellom sivilbefolkning og israelske militære
eller bosettere
Observere og rapportere brudd på folkeretten

Ringerike Kirkeakademi ønsker velkommen til spennende
foredrag med en oppdatert Saltnes
Møtet er på Ringerike Comfort Hotell
Inngang 75,- kr.

I Bibelen finnes de mest spennende, skumle, morsomme,
sterke, fine og vonde fortellinger. Bibelen spenner opp et
univers så dyptpløyende, så mangfoldig, så menneskelig, så
guddommelig, at samme hva man tror eller ikke tror er det
umulig å ikke bli revet med og drevet inn. Bibelens fortellinger
har til dels fått en noe ublid skjebne. Når disse fortellingene
blir gjenfortalt, er de ofte blitt temmet og lakkskodd. Ikke minst
overfor barn og unge. Fortellingene fremstår uten brodd og
kraft, og helt uten fråde om bisselet. Vi er så vant til å nøye
oss med de fortellingene vi liker, de som passer inn, de snille
fortellingene, de vi kan forklare og forstå. Og det vi ikke liker,
det flikker vi på og omdanner. Slik er det blitt til at alle tror at
Kain og Abel handler om at Kain var slem og Abel var snill.
Men slik er det ikke. Tvert i mot, det er mye mer spennende.
Årsmøte i Ringerike Kirkeakademi arrangeres forut for foredraget, og
starter kl. 17 00

Møtet er på Ringerike Comfort Hotell
Inngang 75,- kr

