Sandefjord Kirkeakademi høsten 2015
Onsdag 22. september 2015 kl. 19.00
«Ung virkelighet anno 2015 – den sykt lykkelige generasjonen»
Ved psykolog Adelheid Firing Hvambsal
Sted: Sandefjord Litteraturhus, Biblioteket
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Etter ni år som generalsekretær i KFUK – KFUM begynte Firing Hvambsal i juni 2015
som administrerende direktør i Kirkens Bymisjon. Tidligere har hun jobbet i
Sandefjord kommune som pedagogisk-psykologisk rådgiver. Hun har også flere år i
spesialisthelsetjenesten for psykisk helsevern.
Mandag 26. oktober 2015 kl. 18.30
Film: «Departures»
Sted: Hjertnes kulturhus, Parketten 1.
I samarbeid med MISK under Kirkefestdagene i 2015
Innledning ved Leif Rune Sundli. «Baksnakk» i etterkant.
Cellisten Daigo Kobayashi står uten jobb, og flytter sammen med sin kone tilbake til
sin hjemby for å se etter arbeid. Han vil starte på nytt med noe annet og svarer på en
annonse med overskriften «Departures» i den tro at det dreier seg om et reisebyrå.
Til sin store skrekk oppdager han at jobben er for en «kistelegger» som jobber med å
klargjøre de avdøde for begravelse og overgangen til det neste liv. Både hans kone
og andre avskyr jobben hans. Men Daigo selv blir stolt over arbeidet og begynner å
perfeksjonere kunsten å opptre som portvokter mellom liv og død.
Filmen er en nydelig reise inn i Japans hjerte og dessuten et forbløffende vakkert
blikk på en hellig del av landets kulturelle arv.
Onsdag 18. nov. 2015 kl. 19.00
«Fra gudløshet til normløshet?» Ved filosof Tore Frost
Sted: Sandefjord Litteraturhus, biblioteket
Dostojevskij skrev i sin roman «Brødrene Karamasov» at «når Gud er borte, er alt
lov». Det er grunn til å spørre: Hvilke fellesverdier kan man forvente i et samfunn
som ikke baserer seg på gudfryktighet? Går noe vesentlig tapt når de felles etiske
normene ikke lenger er forankret i et kollektivt verdigrunnlag? Videre: Når
ytringsfriheten ikke ønsker å ta hensyn til at noe er hellig, hva står vi igjen med da?

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) å arrangere åpne møter for informasjon og dialog
b) å arrangere konferanser, seminarer, kurs etc.
c) å 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 2016):
Turid Skorge – leder, tlf.nr. 988 83 542.
Oddvar Thorsen - sekretær, Sven-Arne Nilsson - kasserer, Leif Rune Sundli, Bjørn Hoelseth,
Bjørg Vold og Unni R. Grostad.
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 (Unntatt filmkveld der alle
betaler kr 75,-). 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.

