St. Olav kirkeakademi
er en del av en kristen humanistisk bevegelse som ønsker å skape
møteplasser for dialog på tvers av forskjeller i tro, kultur og alder.
Emner fra grenseområdet mellom kirke, kultur og samfunn tas opp
gjennom foredrag, samtaler, konferanser og publikasjoner.
St.Olav kirkeakademi er medlem av Norske kirkeakademier (NKA), som
igjen er medlem av det europeiske nettverket Oikosnet Europe, en
avdeling av det økumeniske globale Oikosnet. For mer informasjon:
www.kirkeakademiene.no

Program
Våren 2015

Velkommen til møtene våren 2015
Flere av møtene i vårhalvåret er inspirert av temaet for Olavsfestdagene
2015, TID: Om tidsånden, endetid og når tiden blir smerte (dødshjelp). Vi
er glad for at St.Olav kirkeakademi på denne måten knyttes nærmere til
Olavsfestdagene. Vi håper også temaene om 22. juli og Håkon Blekens
altertavle er fristende tema.

Styret våren 2015 (til årsmøtet i februar):
Hans Kristian Solbu, leder
Gullaug Lereim Dybdahl, nestl./sekretær
Rolv Nøtvik Jakobsen, kasserer
Mari Nordstrand
Pål Berntzen
Øyvind Sandvik, vara

930 06 999
971 29 419
481 93 181
952 36 262
930 40 120
922 17 297

Medlemskap!
Medlemskap koster kr 250 pr. år.
Det betales til bankkonto 0530.21.32900 innen årsmøtet i februar.
Som medlem har man fri adgang til arrangementene. Medlemskap gir
også rett til å delta på kirkeakademiets årsmøte der vi vurderer
virksomheten og legger videre planer. Du får dessuten tilsendt program
og holdes orientert om virksomheten. Ikke-medlemmer betaler kr 50,- pr
møte. Gjennom å bli medlem bekrefter du at det er behov for St. Olav
kirkeakademi som arena for ny innsikt og meningsutveksling.

St. Olav kirkeakademi
Trondheim

Mandag (OBS!) 26. januar kl. 19.30 i Kirkestua i Ilen kirke:
Professor Sidsel Lied:

Kjærlighet og ondskap:
Verdier og dialoger i minnematerialet fra
Domkirkeplassen i Oslo og Utvika etter 22. juli 2011.
Sidsel Lied er professor ved Høgskolen i Hedmark.
Tirsdag 24. februar i Kirkestua i Ilen kirke:
Kl. 18.00: Årsmøte for St. Olav Kirkeakademi
Kl.19.30:
Professor Lars Johan Materstvedt:

Tirsdag 28.april kl.19.30 i Kirkestua i Ilen kirke:
Pater Kjell Arild Pollestad:

Kirken og tidsånden
Er kirken så opptatt av å være aktuell og tilstede i sin egen
tid at den ikke får nok distanse til tidsånden? Eller er det
slik at én tidsånd er bedre enn en annen tidsånd?
Kjell Arild Pollestad er tidligere prest i den katolske kirke
og nå en aktiv foredragsholder og skribent.
Møtet arrangeres i samarbeid med Olavsfestdagene.

Aktiv dødshjelp
Stadig flere personer og grupper hevder at innføring av
aktiv dødshjelp vil være å ta menneskeverdet på alvor.
Eier det enkelte menneske sitt eget liv og sin egen død?
Lars Johan Materstvedt er professor i filosofi ved NTNU
og tidligere forsker i Kreftforeningen.

Tirsdag 19.mai kl.19.30: Trøndelag Folkemuseum Sverresborg:
Kunsthistoriker Daniel Johansen:

Tirsdag 17.mars kl.19.30 i Kirkestua i Ilen kirke:
Forfatter Dag Hoel:

Endetid og ekstremisme
Ekstremisme preger nyhetsbildet. Henger ekstremismen
sammen med tanker om at vi lever i de siste tider?
Kristne sionister ser staten Israel som fullbyrdelsen av
bibelske profetier og mener vi nærmer oss verdens
undergang. Disse tankene lever langt inn kirkelige
kretser i Norge.
Dag Hoel er filmprodusent og forfatter og kom i 2014
med boka «Armageddon halleluja!».

Håkon Blekens altertavle «Byen»
Den 6 x 10 meter store og 26 tonn tunge alterveggen med
tittelen «Byen» er flyttet fra St.Olav katolske kirke til
museet på Sverresborg.
Daniel Johansen vil, sammen med Håkon Bleken, gi oss
innblikk i hva alterveggen har å fortelle.
Entré for alle: kr.50,-

