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.
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, Åsbygda Gamleveien 60, 3520 Jevnaker.

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 2016
Formann: Jan Bang, Gamleveien 60, 3520 Jevnaker Tel: 48129653 Epost: jnbng49@gmail.com

Sekretær: Gunnar Gravingen, Jevnaker. Mob: 41293290 Epost: gunnar@gravingen.no
Kasserer: Lisbeth Wennersberg, Mob: 91640641 Epost: lisbethwennersberg@gmail.com
Styremedlem: Kari Steen Omdahl, Mob:91160547Epost : kari.steen.omdahl@freeway.no

Program våren 2017
Birgit Rimstad
Unge tidsvitner
Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust
Søndag 5. februar kl. 18 00
Ringerike bibliotek

Søster Katarina Paschel
Laudato si – omsorg for vårt felles hjem
Pave Frans: Om bærekraftig utvikling, klima og
miljøspørsmål
Søndag 26. mars. kl. 18.00
Ringerike Comfort Hotell
Årsmøte Foreningen Ringerike Kirkeakademi kl. 17 00
Org. nummer 897 597 292
Konto nummer 2280 23 66918

Ord kan brenne mer enn ild

Max Tau

Birgit H. Rimstad

Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra
det norske Holocaust.
Søndag 5. februar
En tredjedel av de norske jødene ble drept under Holocaust.
Forfatter Birgit H. Rimstad forteller om skjebnen til noen av de
flere hundre jødiske barn og unge som klarte å flykte fra det
norske Holocaust. Hvordan opplevde de flukt og eksil og
hvordan ble livet etter 1945,- et liv i skyggen av Holocaust?
Birgit H. Rimstad er sosionom og
historiker. Hun har arbeidet som
sosialsjef i flere norsk kommuner
og vært avdelingsdirektør ved
Høyskolen i Oslo. Hun er redaktør
av boken Unge tidsvitner. Jødiske
barn og unge på flukt fra det
norske Holocaust.

Pave Frans sitt syn på bærekraftig utvikling, klima og
miljøspørsmål

Søndag 26. mars
Undertittelen for rundskrivet «Laudato si» er «Om omsorg for
vårt felles hjem». Dette antyder at budskapet er universelt, til
alle mennesker av god vilje. Det spesielle ved den er på den
en side den solide faglige forankringen i
resultater og rapporter fra forskning. På
den annen side, de klare
samfunnsmessige og moralske
forpliktelsene. I spørsmål om
bærekraftig utvikling møter vi nettopp
dette paradokset: Når vi vet så mye,
hvorfor gjør vi så lite? Rundskrivet
(Encyklikaen) viser på en interessant
måte hvordan religion kan spille en
positiv rolle i dette globale og allmenne anliggende. Og til slutt,
hva er den særlige kristne tilnærmingen, hvordan kan vårt
åndelige liv bli mer bevisst og mer i tråd med de utfordringer
verden står overfor.
Sr. Katarina Pajchel OP er søster ved Sta. Katarinahjemmet i
Oslo, fysiker og lærer ved Høyskolen i Oslo og Akershus

Møtet er på Ringerike Bibliotek, Hønefoss kl. 18 00
Inngang 100,- Kr.

Møtet er på Comfort Hotell, Hønefoss kl. 18 00
Inngang 100,- Kr.
Årsmøte Foreningen Ringerike Kirkeakademi kl. 17 00

Sr. Katarina Pajchel OP
Laudato si – omsorg for vårt felles hjem

Gudmund Bakke

Gudmund Bakke

500 år siden reformasjonen

(f. 1948) fra Åsbygda er cand. philol. med historie hovedfag,
og er forfatter av Holes nye bygdebokverk i seks bind. Han har
tidligere skrevet skolehistorie for Vang og Åsbygda skoler,
historien om Vågårds-gruppa 1944-45, flere gårds- og
slektshistorier, og en rekke lokalhistoriske artikler i heftet
Ringerike.

Hva vet vi om 1500-tallets kirkeliv på Ringerike?

Søndag 5. mars
I oktober i år er det 500 år siden Martin Luther slo opp sine 95
teser på kirkedøra i Wittenberg, noe som regnes som starten
på den lutherske reformasjonen. I 2017 vil ulike kirkesamfunn
over hele verden markere hendelsen, og lokalt er Ringerike
kirkeakademi først ut. Søndag 5. mars vil lokalhistorikeren
Gudmund Bakke ta for seg den kirkelige omveltningen for 500
år siden med et lokalt sideblikk:
Hva vet vi om den katolske kirken på Ringerike og Jevnaker i
denne brytningstiden i landets historie? Hvordan tok folket
imot det nye, hva skjedde med gamle krusifikser og
helgenbilder, hva vet vi om prestene og kirkebyggene?

Med utgangspunkt i prestelister, tingbøker,
bispevisitaser og kirkenes historie, håper
foredragsholderen å kunne gi et bilde av lokalt
hverdags- og kirkeliv i et kildefattig og mørkt
århundre. En katolsk Norderhov-prest som trosset
påbudet om sølibat og avlet sju barn med sin
«nøglepige», er noe av det vi får høre om.

Møtet er på Ringerike Bibliotek, Hønefoss kl. 18 00
Inngang 100,- Kr.

