Sandefjord Kirkeakademi - høsten 2016
Onsdag 21. september 2016 kl. 19.00
«Møte med mennesker på livets kant»
v/ tidligere fengselsprest Odd-Cato Kristiansen
Sted:
litteraturhus/biblioteket
[SkrivSandefjord
inn et sitat
fra dokumentet eller sammendrag av et
Odd-Cato Kristiansen er nå pensjonist. «Budstikka» omtaler han som Ila-presten,
interessant poeng. Du kan plassere tekstboksen hvor som helst i
fengselspresten, fyllepresten og multipresten, alt med et hjerte av gull. De innsatte
dokumentet.
Bruk
endre
forguder
ham. Han
har kategorien
brukt mye av Tegneverktøy
livet sitt til å tjenefor
de åmenneskene
som av
mange
oppfattes
som
tapere
og
outsidere,
de
som
lever
på
livets skyggeside.
formateringen av tekstboksen for sitat.]
Dette har gitt ham en erfaring om mennesker og det menneskelige som han ønsker
å dele med oss.
Billett: Kr 70. Fri inngang for medlemmer av Sandefjord Kirkeakademi.
Mandag 24. oktober 2016 kl. 18.30
Film: «De Usynlige»
Sted: Hjertnes Kulturhus, Parketten 1
I samarbeid med MISK under Kirkefestdagene i 2016
Hvordan finne lys, glede og mening med livet etter at den verst tenkelige tragedie
rammer? For åtte år siden, midt på lyse dagen, blir barnevognen med lille Isak fjernet
utenfor en kafé. Noen minutter senere blir han borte i vannmassene i en elv rett i
nærheten, og siden aldri funnet.
En dag moren til Isak kommer til en kirke med sin skoleklasse, kjenner hun igjen den
nye organisten. Han har sonet og sluppet ut, men hun er fortsatt fanget i fortiden.
Hvordan kan en som har gjort livet hennes til et sant helvete, spille så himmelsk?
Om sorg, gudstro, tvil, tilgivelse, forsoning, livet og døden.
Ens billettpris for alle. Kr. 95,-.

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.

Innledning ved Leif Rune Sundli. Baksnakk etter filmen.

Onsdag 16. november 2016 kl. 19.00
«Ett land – to folk. Hvordan jøder ble israelere og arabere ble palestinere»
v/ redaktør, historiker og forfatter Erling Rimehaug
Sted: Sandefjord litteraturhus/biblioteket
Erling Rimehaug har som journalist og redaktør i «Vårt Land» dekket konflikten i
Midtøsten i mer enn 30 år. Etter mange besøk i Israel har han fått et nært forhold til
både israelere og palestinere. Hvordan er livet på Vestbredden for folk flest? Finnes
det et håp for fremtiden?
Billett: Kr 70. Medlemmer av Sandefjord Kirkeakademi, gratis.

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 2017):
Turid Skorge – leder, tlf.nr. 988 83 542.
Oddvar Thorsen - sekretær, Sven-Arne Nilsson - kasserer, styremedlemmer Leif Rune Sundli,
Bjørn Hoelseth og Bjørg Vold og varamedlem Inger Rismyhr.
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 billett). 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.

