Sandefjord Kirkeakademi høsten 2014
Onsdag 11. februar 2015 kl. 19.00
«Kan religioner leve i fred med hverandre – Eksempel Spania på 900-tallet»
Ved professor, dr. theol. Sverre Dag Mogstad, Menighetsfakultetet
Sted: Sandefjord Kunstforenings lokaler.
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Professor ved Menighetsfakultetet, dr. theol. Sverre Dag Mogstad, er ekspert på
denne perioden i religionshistorien, og vil gi både en beskrivelse av 900-tallets
Spania og trekke noen linjer til n tidens religionskonflikter.
Onsdag 4. mars 2015 kl. 19.00
«Film og verdiformidling. Møte mellom lerret og sal – en kinodames ansvar i 25
år»
Sted: Sandefjord Litteraturhus, Biblioteket
v/Ingeborg Moræus Hanssen, tidligere adm. dir. for Oslo Kinematografer
Ingeborg M. Hanssen fungerte inntil 2006 som administrerende direktør for Oslo
Kinematografer. Hun er også kjent som en ivrig samfunnsdebattant, forfatter og
kåsør.

Onsdag 15. april 2015 kl. 19.00
«Hvem bestemmer i kirken? – I år er det kirkevalg»
v/ Nils Tore Andersen, tidl. leder i Kirkerådet
Sted: Peisestua, Bugården Kirke.
Andersen har vært landsungdomssekretær, redaktør, forlagssjef i Luther forlag,
generalsekretær i Misjonsalliansen og sist leder for Kirkerådet.

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).

