Sandefjord Kirkeakademi våren 2014
Onsdag 15. januar 2014 kl. 18.00 Biblioteket: Årsmøte 2014
Onsdag 15. januar 2014 kl. 19.00
«1814 – Miraklenes år». Prestenes rolle på Eidsvoll.
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I samarbeid med «Litteraturhuset» har vi invitert forfatteren og historikeren Karsten
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med å gjøre rede for prestenes og Kirkens rolle i forbindelse med grunnlovsarbeidet
på Eidsvoll.
Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00
«Hva er levende økonomi?»
Filosof Christian Egge
Sted: Kantinen i Sandefjords blad
Vi kjenner alle begrepet økonomi, men forbinder det med veldig forskjellig innhold.
På hjemmebane styrer de fleste av oss hus og hjem etter beste evne, for å ha en
trygg og forutsigbar hverdag. I dag opplever vi imidlertid mer og mer et krav om
“grønne” holdninger og livsstil, om økt bevissthet i våre prioriteringer som
konsumenter eller “forbrukere”. Fra mange hold stilles naturligvis også slike krav til
bedrifter / produsenter. Christian Egge har undersøkt bedrifter, bedriftsnettverk og
banker som forsøker å arbeide i en “grønn retning”, og har kalt denne formen for
økonomisk virksomhet “levende økonomi”. For mange av oss er dette et uutforsket
område; hva innebærer en “levende økonomi” i praksis - og hva bygger den på?
Onsdag 2. april 2014 kl. 19.00
«Hvor bør veien gå for Den norske kirke»
Biskop Laila Riksaasen Dahl
Sted: Sandefjord Kunstforening
Biskop Laila Riksaasen Dahl vil dele tanker hun har om veien videre for Den Norske
Kirke. Forliket vedr. Den norske kirke som ble inngått i 2008 av alle partier på
Stortinget sier ingen ting om hva som skulle skje etter 2013.
Stålsettutvalgets utredning er til behandling i Kulturdepartementet. I
regjeringserklæringen står det at Høyre og Fremskrittspartiet vil utarbeide en
«helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn», og at «både samfunnet, kirken og
staten er best tjent med et tydelig skille mellom kirke og stat».
I slutten av april 2014 vil biskopen få avskjed i nåde.

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 2014):
Turid Skorge – leder, tlf.nr. 988 83 542
Frank Matre - 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).

