Toten kirkeakademi
Kjære venner!
Sola har omsider begynt å varme, grønne spirer titter opp av jorda og nytt liv spretter
omkring på jordene. Det gir en livsbejaende følelse som er god å ha med seg inn i
hverdagene.
Vi skal nyte sommeren som ligger foran oss og takke for at vi får lov til å oppleve dette livets
under, gang etter gang.
Så kan vi glede oss til en rikholdig høst. Mange mener mye om flyktningstrømmen, men
hvem er flyktningene og hva tenker de? Det blir spennende å høre Habib fortelle sin historie.
En helt spesiell og eksklusiv opplevelse får du allerede i august når vi reiser til Kvitsyn for å
oppleve prototypen til lyskapellet på Beitostølen.
Men før høstens arrangementer, håper jeg vi ses til sommerfesten i prestegårdshagen på
Hoffsvangen søndag 21. juni klokka 11.00.
Ha en strålende sommer, så sees vi!
For styret
Jorun Vang, leder

22. AUGUST

TUR TIL KVITSYN I RØN, VALDRES
Du så dem kanskje i Oddgeir Bruasets siste
program "Der ingen skulle tru…" Den
danske presten og forfatteren Erik
Rostbøll har sammen med kona Kirsten,
bygd hus og hjem på ei gammel seter i
Valdres. I tunet har de bygd kirke etter at
kona fikk en åpenbaring om å gjøre det.
Det er også hun som er arkitekten bak
lyskapellet på Beitostølen. Hagen på
Kvitsyn er formet som en fisk, fylt med
bibelske vekster og symboler.

Avreise kl 0900 fra Hoffsvangen – omvisning kapellet på Beitostølen – lunsj – omvisning på
Kvitsyn, i kapellet og den bibelske hagen – kaffe – gudstjeneste i kapellet – hjemkomst
senest kl 1900.
Påmelding kr 500,- pr. person til konto 2050 09 69610.
Husk å skrive påmeldtes navn i merknadsfeltet på innbetalingen.
Begrenset antall plasser. Medlemmer vil bli prioritert. Turleder er Jorun tlf 934 99 691

16. SEPTEMBER

OPPVEKST – FLUKT – INTEGRERING
"De underlige sider av livet."
Habib Hedaiat fra Afghanistan kom til
Norge som flyktning i 2009. Nå er han
leder for afghansk kulturråd i Hamar. Han
forteller sin historie.
Musikk ved Jon Harald Gjesdal.
Bygdestua onsdag 16. september klokka
1900.
Bill. Pris kr 150,- , Medlemmer kr 100,-

11. OKTOBER

MESSE FOR LINDRENDE NÆRVÆR
Økumenisk gudstjeneste i forbindelse med
verdensdagen for psykisk helse. Dette er
et samarbeid mellom ulike kirkesamfunn
på Toten.
Eina kirke kl 11.00 søndag 11. oktober.
Musikk v pastor Øystein Wang med
venner.

29. NOVEMBER

JULESANGENE VÅRE
Vi synger julesanger og får høre hvorfor
noen julesanger blir skikkelig populære.
Forfatter Astrid Holen går også i dybden
på noen av våre mest brukte julesanger.
For den som er glad i å gå rundt juletreet,
så får du muligheten denne kvelden.
Bygdestua på Hoffsvangen kl. 18.00.
Bill pris kr 150,- medlemmer kr 100,-

13. DESEMBER

JUL PÅ STENBERG
Fra 1200 – 1600 blir det Jul på den gamle
måten, utendørs på Stenberg.
Fortellerstunder i rullebu og bryggerhus,
og ellers aktiviteter og salgsboder over
store deler av området.
Her trenger vi frivillige til foredrag,
rigging og dørpass.
Meld deg på til Turid e-post:
turid.schjonsby@gmail.com
el tlf 951 52 564

Fortellerstund i rullebua v/Tordis Ødegård

Toten kirkeakademi har et mål om å skape møteplasser med et innhold som kan gi oss økt
innsikt og skape forståelse mellom mennesker. Vi er en del av en internasjonal bevegelse og
jobber i skjæringspunktet mellom kultur, kirke og samfunn. Vi er tverrkirkelige og favner alle
kirkesamfunn.
Kirkeakademibevegelsen er internasjonal der det vi har felles er en grunnleggende tro på
dialogens betydning. Vi mener det er behov for møteplasser som er preget av åpenhet og
vilje til å lytte.
Du blir medlem ved å sende en e-post til Leif Arne Sandbekken på learn@online.no.
Et medlemskap koster 200,- for enkeltmedlemmer og 300,- for familier.
Halv pris hvis du melder deg inn nå i siste semester.
Medlemskap gir deg rabatt på enkeltarrangementer og informasjon om arbeidet vårt.
Alle arrangement legger vi ut på facebook. Søk opp Toten kirkeakademi og lik siden vår, så
får du løpende informasjon om det som skjer.

HJERTELIG VELKOMMEN TIL ARRANGEMENTENE!
DE ER ÅPNE FOR ALLE, SÅ DU MÅ GJERNE INVITERE ANDRE MED.

