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St. Olav kirkeakademi
PROGRAM VÅREN 2017

Medlemskap
Medlemskap koster kr 350 pr. år.
Dette innbetales til bankkonto 0530.21.32900 i januar.
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. En får dessuten tilsendt program og holdes orientert om virksomheten.
De som ikke er medlemmer, betaler 100 kr. per møte.

Samarbeid med Kulturskolen
Møtene våre starter i regelen med et musikkinnslag av
elever fra Trondheim kommunale kulturskole (TKM).

Glassmaleri fra
Hoeggen kirke

St. Olav kirkeakademi i Trondheim arrangerer temakvelder i
grenseområdet mellom kirke, kultur og samfunn. Det er 7-8
møter i året. De er åpne for alle interesserte.
Vi er på Facebook under navnet St. Olav kirkeakademi.
St. Olav kirkeakademi tok i 1962 initiativ til
Olavsfestdagene og har fortsatt et nært samarbeid med dem.

Vi møtes i Hoeggen kirke

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.

Møtene våre er i Hoeggen kirke. Den ligger like bortenfor Nardosenteret. God parkering. Du kan også ta buss
nr. 8 til Sollia/ Hoeggen kirke.
www.kirkeakademiene.no

Tirsdag 17. januar. Hoeggen kirke kl. 19:30

Onsdag 5. april. Hoeggen kirke kl. 19:00

Mellom idol og idolatri

Bob Dylan: Poet, protestant og predikant

Tanker om Olavsfestdagene 2017

Robert W. Kvalvaag, forfatter, teolog og religionshistoriker

Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene
Olavsfestdagene er en festival med ”mening og meninger”, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland i åpningstalen sin ved festivalåpningen 2016. At festivalen har mening og
retning, er viktig for direktør Petter Myhr. Ikke desto mindre er likevel Olavsfestdagene
også fest og folkeliv for barn og voksne. Gjennom konserter, foredrag, pilegrimsvandring,
gudstjenester og div. gratisarrangementer får vi opplevelser som berører. Hvert år har sin
”røde tråd”, sitt eget tema. Direktør Myhr vil presentere spennende tanker omkring det
som er tema for Olavsfestdagene 2017: IDOL

Tirsdag 7. februar. Hoeggen kirke
Kl. 18:00, Årsmøte i St. Olav kirkeakademi
Kl. 19:30, Kva skjedde med Luther?
Om revidering og redaksjon av Luthers salmar i norske salmebøker.

Vigdis Berland Øystese, førstelektor ved NLA
Vigdis Berland Øystese arbeider som førstelektor i norsk ved NLA-Høgskolen, Bergen.
Hun har hovedfag i nordisk, men har også musikkfaglig utdannelse. Øystese har særlig
jobbet med salmetekster og salmetekstrevisjoner. Hun er en mye brukt foredragsholder,
har skrevet en rekke hymnologiske artikler og er nå engasjert i arbeidet med Nytt norsk
salmeleksikon.

Onsdag 15. mars. Vår Frue kirke kl. 19:30
Barmhjertighet som motkultur
Tor Singsaas, biskop i Nidaros
Mennesker som trenger barmhjertighet, er alltid blant oss. Den kristne kirke har til alle tider
stått for idealet om å utvise barmhjertighet. I fjor kom boken Guds navn er barmhjertighet,
der pave Frans setter barmhjertigheten inn i vår tid. Kan barmhjertighet representere en
motkultur i en tid der det meste av oppmerksomheten rettes mot forbruk og materiell
lykke? Biskop i Nidaros, Tor Singsaas tar opp dette høyst aktuelle og viktige temaet i et
foredrag.

Robert W Kvalvaag er førstelektor ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved HiOA. Han har i mange år skrevet om det nære forholdet mellom religion og rock
and roll - blant annet i U2s tekst-musikalske univers, Bruce Springsteens religiøse billedbruk og Leonard Cohens Nådens bok. Når Kvalvaag nå forsøker å finne en rød tråd i Bob
Dylans tekster, er apokalypsen aldri langt unna.
(Bob Dylan ble tildelt Nobelprisen i litteratur 2016. Litteraturkritikere tror tildelingen til
Dylan vil bli et vendepunkt for Nobelprisen i litteratur, og at Svenska Akademien ønsker å
utvide feltet prisen skal omfatte.)

Tirsdag 9. mai. Den katolske kirke kl. 19:30
Besøk i den nye St. Olav domkirke
Egil Mogstad, sogneprest
Høsten 2016 skjedde en stor begivenhet i byens kirkelandskap. Den katolske kirke fikk sin
nye domkirke. Sokneprest Egil Mogstad inviterer til et besøk her. Han vil vise oss rundt og
fortelle om kirken, historien om det nye bygget, arkitektur, kunst og annet.

