Toten kirkeakademi
Kjære venner – riktig godt nytt år!
Sammen kan vi få til det utrolige.
Når vi ser tilbake på høstsesongen, så er det nettopp gjennom laginnsats og samarbeid, at vi har fått
til så mye fine opplevelser. Folkeakademiet har jo vært faste samarbeidspartnere gjennom flere år. I
høst har vi i tillegg fått nye venner. Uten flinke folk til å dra sammen med, så hadde vi ikke fått til det
programmet vi har kunnet presentere for dere.
Alle samarbeidspartnere vil bli behørig nevnt i årsmeldinga vår som presenteres på årsmøtet den 18.
februar på Raufoss (obs – ny dato siden forrige brev).
For å illustrere hva godt samarbeid og lagspill kan bety, må vi trekke fram Jul på Stenberg.
Fra å være en idé på styremøtet vårt i april, åpnet portene for 2000 besøkende til historiens første Jul
på Stenberg 3. søndag i advent. Flinke folk fra Mjøsmuseet, historielaget, Ihle i vekst, kommunen og
Ditlevines utsikt dro i trådene, og en makeløs dugnadsinnsats fra en rekke totninger ga resultater.
Fortellerstundene som vi hadde ansvar for, var veldig populære og det var fulle hus. Tusen takk til
alle medlemmer som stilte opp på dugnad for å få dette til.
Vi har satt i gang noe som vil leve videre. Du kan sette av datoen til neste års arrangement allerede
nå:

Søndag 13. desember fra 12.00 – 16.00 blir det igjen jul på den gamle måten.

Tordis Ødegård med fortellerstund

Aase og Olaug Amlien gjør klar til innrykk på Østre Rognstad

Vi har noen trofaste hjelpere som stiller opp til alle anledninger. Det er både morsomt, sosialt og
givende å være med som hjelpemannskap – og vi har det veldig fint sammen. Vi vil gjerne ha flere vi
kan ringe til å spørre om litt hjelp til arrangementer.
Kunne du tenke deg å bidra, så send en e-post til jorun@alacarte.no eller ring på 934 99 691.
Nå ligger en ny sesong foran oss. Også dette halvåret får vi til store ting, ved å samarbeide med flere.
Hjertelig velkommen til arrangementene!
Vi ses!
For styret
Jorun Vang, leder

Onsdag 18. FEBRUAR

ÅRSMØTE

Vi møtes til årsmøte i biblioteket på Raufoss kl. 18.00 før arrangementet presten og ateisten.
Årsmelding og regnskap legges fram i møtet. Styret vil oppfordre årsmøtet til å nedsette en
valgkomite. Her har du en unik sjanse til å påvirke veien videre.

Onsdag 18. FEBRUAR

PRESTEN OG ATEISTEN
Kan ateister ha religiøse opplevelser? Hva
skjer med en kristen når Jesus ikke lar høre fra
seg?
Presten Aarebrot og ateisten Søderlind er
kompiser og har mye til felles i livet, men har
forskjellig livssyn. Gjennom brevveksling og
samtaler blir de bedre kjent med hverandre og
hva de tror på. Samtalene er blitt bok som gis
ut 5. februar.
Vi møter forfatterne i samtale med Madeleine
Cederstrøm, profilert programleder i NRK.
Vestre Toten folkebibliotek kl. 19.00
Billettpris kroner 150,- Medlemmer kr. 100,Billetter bestilles på tlf. 61 15 34 19
Arr: I samarbeid med Human-Etisk forbund,
Oppland og Vestre Toten folkebibliotek

Onsdag 4. MARS DIALOG FOR MIDT-ØSTEN
Er det naivt å tro at dialog kan bidra til fred i
Midt-Østen?
Steinar Bryn jobber ved Nansenskolen på
Lillehammer. Skolen er vel kjent for sitt arbeid
med dialog og fredsarbeid i konfliktområder.
Bryn ble tildelt Brobyggerprisen i 2004 som
prosjektleder for et dialog og
demokratiprosjekt på Balkan. Han har også
vært nominert til Nobels fredspris.
Bygdestua på Hoffsvangen kl. 19.00
Billettpris kroner 150,- Medlemmer kr 100,-

Mandag 23. MARS

MIDDELALDERFEST PÅ HOFFSVANGEN
Tre skuespill av vestens første kvinnelige
dramatiker, nonnen Hrotsvitha (935-1002)
vises som figurteater. Med musikk av
Hildegard von Bingen, sunget av Runa
Skramstad, Tone Krohn og Tone Juve.
Hoff kirke kl 19.00. Billettpris kroner 150,Medlemmer kr 100,Fra kl. 17.00 og fram til forestillingen opplever
du den lokale middelalderhistorien på
Hoffsvangen.
Middelaldermat, musikk, aktiviteter og
fortellinger for hele familien.
Arr: I samarbeid med folkeakademiene og
Hoffsvangen skole.

Onsdag 15. APRIL

MED HAVET I HÅNDEN
strengt pietistisk miljø preget av et
fundamentalistisk bibelsyn. Marakatt
Sivertsen er teolog, maler og forfatter.
I 2015 skal han stille ut i Monaco og New York.
Bygdestua på Hoffsvangen kl. 19.00
Billettpris kroner 150,- Medlemmer kr 100,Arr: I samarbeid med folkeakademiene

Sjø-same og læstadianer Odd Marakatt
Sivertsen forteller om oppveksten sin, i et

21. JUNI

SOMMERFEST I HAGEN PÅ HOFF PRESTEGÅRD
Gudstjeneste kl. 11.00 med mange musikalske
bidrag fra store og små.
Leker i hagen. Salg av grillmat. Væravhengig,
ved regn blir Gudstjenesten i Hoff kirke og
Grillfesten på Bygdestua i etterkant.
Informasjon om Toten kirkeakademi.

AUGUST

TUR TIL KVITSYN I RØN, VALDRES
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.

Du så dem kanskje i Oddgeir Bruasets siste
program "Der ingen skulle tru…" Den danske
Vil du være med hit, sender du en e-post eller ringer til Jorun – jorun@alacarte.no eller 934 99 691
Informasjon om tid og sted går direkte til deg som har meld interesse.

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.
Det vil gi 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.

