Sandefjord Kirkeakademi høsten 2014
Onsdag 17. september 2014 kl. 19.00
«Rettferdighet – fred – forsoning - sannhet»
Ved fredsarbeider og diakon Petter Skauen, Kirkens Nødhjelp
Sted: Bugården Kirke
[Skriv inn et sitat fra dokumentet eller sammendrag av et
Skauen arbeidet fra 1972 til 1978 for Kirkens Nødhjelp med bistand i Ecuador.
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Kirkens
Nødhjelp for
arbeide med fredsog forsoningsarbeid på Haiti og i Den
dominikanske republikk. I 2006 fikk han Blanche Majors Forsoningspris og i
begrunnelsen sto det «at han får prisen for sin evne og vilje til å skape arenaer der
stridende parter kan møtes».
Han har tidligere mottatt «Brobyggerprisen» - Norske Kirkeakademiers egen pris!
Mandag 27. oktober 2014 kl. 18.30
Film: «Philomena»
Sted: Hjertnes kulturhus, Parketten 1.
I samarbeid med MISK under Kirkefestdagene i 2014
Philomena Lee (Judi Dench) fødte – som enslig mor - et barn på et kloster på den
irske landsbygda. Barnet ble adoptert vekk av nonnene. I et «vinterlandskap» preget
av ensomhet og kulde har hun i 50 år båret på denne hemmeligheten. Ingen vet om
det – ikke en gang hennes voksne datter. Da det etter hvert kommer fram, får hun
hjelp fra journalisten Martin Sixsmith (Steve Coogan)..
Sammen blir de et meget spesielt «par» i jakten på sannheten. Hun som den
uutdannede kioskromanelskeren med en sterk kristentro, og han som kynikeren med
et hav av fine ord og med eget bibliotek hjemme.
Onsdag 26. november 2014 kl. 19.00
«Hu er så snill den stjerna»
v/ Ove Røsbak, poet, forfatter og entertainer
Sted: Sandefjord Litteraturhus, Biblioteket
Det er ikke mange diktere som skildrer ei stjerne som «snill». Men Alf Prøysen gjør
det – i «Julekveldsvisa». Akkurat som unger og naturfolk besjeler han tilsynelatende
døde ting: «Hu er så snill den stjerna, hu blunke kæin du sjå? Og nå ska je fortælja
og du ska høre på.»
Vi vet at Prøysen beveget seg i ulike landskap: barneperspektivet og det politiske.
Denne gang skal Ove Røsbak - som for øvrig er en meget god Prøysen-kjenner - ta
oss med inn i Prøysens religiøse/kristne landskap. Dette preget mye av Prøysens
diktning, særlig de siste årene han levde.

Sandefjord Kirkeakademi — hva er det?
Forum for dialog
Der mennesker med forskjellige meninger og livsholdninger kan møtes til åpen dialog og
meningsutveksling på et fritt grunnlag i gjensidig respekt for hverandre.
Kirkeakademiet
er en bevegelse som ut fra kristen tro ønsker å tjene kirke, kultur og samfunn. Kirkeakademiet
har som formål:
a) å bidra til dialog mellom forskjellige grupper av mennesker
b) å skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om evige spørsmål så vel som
tidsaktuelle utfordringer
c) å muliggjøre åpne samtaler med rom for innsikt, engasjement og kritikk.
Arbeidsform
a) arrangere åpne møter for informasjon og dialog
b) arrangere konferanser, seminarer, kurs etc.
c) etablere kontakt og samarbeide med ulike grupper mennesker, kirkesamfunn,
kulturaktører, idealistiske organisasjoner mv.
Organisasjon
Sandefjord kirkeakademi er medlem av Norske kirkeakademier (NKA), som igjen er medlem
av det europeiske nettverket Oikosnet Europe - en avdeling av det globale Oikosnet.
For mer informasjon: www.kirkeakademiene.no
Sandefjord Kirkeakademi har dette styret (fram til årsmøtet 2015):
Turid Skorge – leder, tlf.nr. 988 83 542.
Oddvar Thorsen - sekretær, Sven-Arne Nilsson - kasserer, Leif Rune Sundli, Bjørn Hoelseth,
Rune Berg Johansen og Berit Wilhelmsen Degnes.
Kontingent
Medlemmer i Kirkeakademiet betaler en årlig kontingent på kr 300. Alle møter er åpne, og
medlemmer vil komme gratis inn på de fleste arrangementene. Den som ønsker å tegne seg
som medlem, kan ta kontakt med Sven-Arne Nilsson (svennerns@gmail.com eller tlf.nr. 901
46 524). Det går også an å ordne medlemskap på Kirkeakademiets møter.
Ved innbetaling av kr 300 til konto nr. 1594.29.99892 vil du automatisk bli registrert som
medlem.
Ikke-medlemmer betaler kr 70 pr møte (Film kr 75,- gjelder alle).

