Telemark Kyrkjeakademi er tilsluttet Norske
kirkeakademier.
 En bevegelse
som tar kirkens kulturansvar på alvor
 Et forum
for fordypning og meningsbrytning om de evige
spørsmål så vel som de tidsaktuelle problemer i
kultur og samfunnsliv
 Et fristed
som fremmer dialog og kommunikasjon mellom
kirken og grupper innen kultur og samfunnsliv, og
hvor mennesker kan møte respekt for eget ståsted

Telemark Kyrkjeakademi

Program for
våren 2015

Norske kirkeakademier er medlem av Oikosnet
Europe, et nettverk av kirkelige akademier og
konferansesentra i Europa, som igjen er medlem av det
globale nettverket Oikosnet. Les mer på
www.kirkeakademiene.no og oikosnet-europe.eu

er et forum som ut fra kristent grunnsyn vil arbeide med
aktuelle og grunnleggende problemstillinger i kirke-,
kultur- og samfunnsliv.

3. mars: «Jødeparagrafen: Hva tenkte de?» ved
Håkon Harket
Kl. 19.00: Foredrag ved idéhistoriker og forfatter Håkon
Harket. Han gav i 2014 ut boken Paragrafen om hvorfor
Norge i 1814 fikk et forbud mot at jøder skulle ha adgang
til riket. Sted: Høgskolen i Telemark – Bø, Hallvard Eikas
plass, auditorium 5-115. Møtet arrangeres i samarbeid med
Institutt for kultur- og humanistiske fag ved Høgskolen i
Telemark.
I forkant av foredraget, fra kl. 17.30, holdes årsmøte i
Telemark Kyrkjeakademi i samme lokale.

21. april: «Samtale om tro, litteratur og
landsbygda» mellom forfatter og musiker Levi
Henriksen og Tom Arne Møllerbråten
Denne inspirasjonskvelden finner sted på Sagavoll
folkehøgskole, Gvarv, kl. 19.00. Den arrangeres som et
samarbeid mellom Sagavoll og TKA.

25. mai: Pilegrimsvandring fra Sauherad til Bø
Det blir et omfattende program denne dagen, som er 2.
pinsedag. Følg med på www.helsing.no for nærmere
detaljer.
Vandringen er et samarbeid mellom en rekke menigheter,
kommuner, institusjoner og organisasjoner.

Vi ønsker alle, medlemmer og ikke-medlemmer,
hjertelig velkomne til møtene. På arrangementene er
det enkel servering. Inngangspenger er vanligvis kr.
75 (voksne) og 50 (studenter). Spørsmål kan rettes til
e-postadresse:
sigridhaukvik@hotmail.com (leder Sigrid Haukvik)

eller
aage.bjoernerud@gmail.com (sekretær Åge

Bjørnerud)
NB: dersom du har e-postadresse ønsker vi at du
sender den til adressen over. Det vil lette arbeidet for
oss og gi deg mulighet for løpende informasjon.
Medlemskap i akademiet koster kr. 200 for
enkeltmedlemmer/kr. 100 for familiemedlemmer.
TKAs kontonummer er 0530 48 58437.

