Leder:
Bjørn Vilberg
bjoern.vilberg@kirken.no
97513251/62550361
Østhagvn. 4
2380 BRUMUNDDAL

Sekretær:
Signe B. Bjordal Salicath
signe-s@online.no
99342708
Storenga 1B
2380 BRUMUNDDAL

Nestleder:
Brede Mordal
brede.mordal@online.no
90041606
Mausetvn. 12 B
2382 BRUMUNDDAL
Kasserer:
Håvar Mørch-Reiersen
havmorch@bbnett.no
62354178/41524081
Ringsakerv. 1222
2355 GAUPEN
Styremedlem:
Marit Røhr Bø
marit.rohr.bo@gmail.com
48173360/62355111
Skarpsnoberget 7B
2390 MOELV

Varamedlem:
Ruth Berit Bøklepp Solberg
bjornsol@bbnett.no
41524036
Heggenhaugsv.620
2355 GAUPEN
Varamedlem:
Lise Bøhmer
lisebohmer@hotmail.com
95809476
Byflatvn.60
2385 BRUMUNDDAL

Alle er velkommen til
arrangementene våre!
Entré på arrangement: Medlemmer
50kr, ikke medlemmer 100kr.
Kontingenten for 2014 er 150kr
Kontonummer: 1875 07 46876
Husk å skrive navn når du betaler!

Ringsaker kirkeakademi er en del av Norske
kirkeakademier.
Kirkeakademiene har som formål å
- bidra til dialog mellom forskjellige mennesker
- skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning

Norske kirkeakademier er medlem av Oikosnet Europe
-Ecumenical Assosiation of Academies and LaityCentres in
Europe. Den europeiske kirkeakademibevegelsen er igjen
tilknyttet det globale nettverket Oikosnet med regionale
enheter i Afrika, Asia og Amerika.

Program for Ringsaker kirkeakademi
våren 2014
29.01.kl 19.00 Årsmøte og temakveld på Brumunddal bibliotek.
Å bygge det norske ”vi” med grunnloven som utgangspunkt
ved pensjonert lektor Marie Kløvstad Øye.
23.02.kl 11.00 Jubileumsgudstjeneste i Ringsaker kirke.
19.03.kl 19.00 i Brumunddal kirkestue. ”Et større vi.” Ved biskop
Solveig Fiske og regiondirektør i IMDi Farahnas Bahrami.
25.05. Busstur til Eidsvollsbygningen.

Ja, vi elsker……demokrati, frihet og mangfold!
”Grunnloven er levende, dagsaktuell og avgjørende for Norges identitet og
utvikling som liberalt demokrati. Skal Grunnloven fortsette å ha denne rollen, må
den formidles på nytt til hver ny generasjon. De som vokser opp i dag, må ta den
til seg og gi den mening på egne premisser. Likeså mye som en feiring av fortiden
bør jubileet være en investering for framtiden.” Ja, slik står det skrevet i
måldokumentet for Grunnlovsjubileet 2014.
Ringsaker kirkeakademi vil gjerne bidra til en slik framtidsrettet profil på jubileet.
I særlig grad vil vi være opptatt av hva som kan bidra til å skape det ”store vi” i
dag. Men det lar seg ikke gjøre uten å ha med noe av forhistorien.
Å bygge det norske ”vi” med grunnloven som utgangspunkt er temaet for
pensjonert lektor Marie Kløvstad Øye 29.01. på biblioteket i Brumunddal.
Grunnloven åpnet for en endringsprosess som utvidet demokratiet, en
suksesshistorie med tilbakeslag og mørke flekker.

Markering av Grunnlovsjubileet i Ringsaker kirke søndag 23.februar.
I et rundskriv til alle landets biskoper fra tronfølger Christian Frederik ba han om
at det ble holdt ekstraordinære bededagsgudstjenester i alle landets menigheter
søndag 25.febr. 1814. Etter gudstjenesten var det edsavleggelse og valg av
valgmenn. Valgmennene ble så samlet for å peke ut representanter fra sitt amt til
Riksforsamlingen på Eidsvoll.
Ringsaker kirke var en av de 39 «valgkirkene» i landet i 1814. Dette markeres
med en jubileumsgudstjeneste kl.11 med påfølgende program der tidligere
statsarkivar Per Øyvind Sandberg holder et foredrag over temaet «Grunnloven –
en ramme for våre liv i Norge».
Kirkeakademiet medvirker til gjennomføring av jubileumsfeiringen.
Et større ”vi” i dag, Brumunddal kirkestue onsdag 19.mars kl 19.00.
Det som bidro til vi-følelsen i 1814 bar preg av en sterk frihets- og
selvstendighetstrang, uten styring fra naboland. Når vi 200 år etterpå skal
arbeide med å finne limet i samfunnet, det som binder oss sammen som folk i
dag, har vi helt andre forutsetninger å forholde oss til. Fortsatt ønsker vi at
Grunnloven skal virke fellesskapsbyggende, skape engasjement og deltakelse og

sikre enkeltmenneskets frihet så lenge det ikke skader andre. Men vi har et større
”vi” å forholde oss til, bl.a. ved at 1/5 av befolkningen har kommet som
innvandrere og flyktninger til Norge, og har hatt med seg en annen kulturell og
religiøs tradisjon enn det vi har vært vant med. Avskaffelse av Statskirken for
snart 2 år siden må ses på bakgrunn av dette, selv om verdigrunnlaget fortsatt
skal bygge på vår kristne og humanistiske arv. Videre er det forslag om å styrke
menneskerettighetenes stilling i norsk rett ved å gi sentrale menneskerettigheter
plass i Grunnloven.
Hvordan kan vi med Grunnloven som samlingsmerke og sosialt lim skape et større
”vi” i et stadig mer mangfoldig samfunn i dag?
Vi har fått to sentrale personer til å besvare dette spørsmålet – biskop Solveig
Fiske og regiondirektør i IMDi Farahnaz Bahrami. Biskopen er geistlig leder for
Den norske kirke, det største kirkesamfunnet i Hedmark og Oppland, med ca 80%
oppslutning i befolkningen. Regiondirektør Bahrami er leder for statens arbeid
med bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere i de to fylkene, og i
Buskerud. Hun har også vært engasjert i politisk arbeid, lokalt i Hamar og som
vararepresentant for AP på Stortinget

Solveig
Fiske

Farahnaz
Bahrami

Busstur til Eidsvollsbygningen 25. mai.
Kirkeakademiet vil arrangere busstur til Eidsvollsbygningen søndag 25.mai. Der vil
det bli omvisning i det nyrestaurerte hovedhuset, som nå fremstår nærmest
autentisk med slik det så ut for 200 år siden. For første gang vil vi også få se
hvordan kjelleren under bygningen så ut. Her ble bl.a. all maten til
Eidsvollsmennene laget og sendt opp for servering.
Bespisning vil foregå i Traktorstallen som også er satt i stand til jubileet.
Informasjon om turen vil bli kunngjort seinere. Hvis det blir ledig plass, vil det bli
anledning til å delta for andre enn medlemmer også.

