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Kjære venner!
Den første jul i et fremmed land, sin store stjerne Vår Herre tente.
Den skulle vise vår jord at Han, den lille Jesus til verden sendte.
Denne jula er det mange som har feiret jul i et fremmed land. De har reist ifra familie, venner, jobb,
bosted, eiendeler, språk, sitt land og sin kultur – alt det kjente, som ga dem bekreftelse og identitet.
Det ble for tøft og farlig å bli. De fleste har kommet fra Syria der over 7 millioner innbyggere har
måttet flytte til andre deler av landet på grunn av borgerkrig og islamister. Over 4 millioner har
måttet flykte ut av Syria.
I dag var jeg innom i kantina på Haslemoen transittmottak i Våler. Der bor det nå 650 personer fra 25
ulike nasjonaliteter. Rundt bordene satt familier med små eller litt større barn, ungdommer, unge
menn, kvinner med og uten slør, noen mørke i huden, noen lyse, noen med langt hår, andre kort. En
liten gutt i ei barnevogn så nysgjerrig på meg da jeg kom forbi. To afrikanske gutter smilte mot ei
dame i grønn vest som delte ut brød. De er her alene, men ikke eldre enn at de godt kunne trengt et
fang og en klem fra en voksen.
Nå er de i ingenmannsland. Livet er på vent. De vet hvor de kommer fra, men aner ingenting om
landet de har kommet til eller hva framtida vil bringe.
De er her – hos oss, og en dag flytter kanskje en av dem inn i nabohuset ditt.
En dag du går forbi, hilser han blidt – "Salaam alaikum" – muslimenes hilsen som betyr "fred være
med deg". Da skal du gå bort, og svare – "Alaikum Salaam" – og fred være med deg.
Du vil bli inkludert med en raushet og gjestfrihet vi nordmenn kan lære mye av. Til gjengjeld kan du
bli en viktig språktrener og guide til norsk kultur og språk.
Ta sjansen.
La 2016 bli det året da du fikk nye venner med en fremmed bakgrunn. Og ta dem gjerne med til et
eller flere av kirkeakademiets arrangementer.

I vår har vi valgt å sette fokus på bøkenes bok – Bibelen.
Vi får høre hvordan bibelen ble til, hva den handler om, vi går i dybden på et av kapitlene og til slutt
får vi oppleve hvordan bibelens tekster brukes når vi skal gå til katolsk messe i Hoff middelalderkirke i
forbindelse med middelalderfesten i april.
Hjertelig velkommen!
Beste ønsker for 2016 fra
Jorun Vang
Leder, Toten kirkeakademi

Mandag 11. januar –

BIBELEN, DET STORE PUSLESPILLET
Kan vi vite at Det nye testamentet ikke er en
forfalskning og at de fire evangeliene er
overlevert gjennom historien på en troverdig
måte?
Hans Johan Sagrusten har studert de eldste
manuskriptene til Bibelen i en årrekke. Han
har skrevet boken «Det store puslespillet –
jakten på de tidligste manuskriptene til
Bibelen» som gir svar på disse spørsmålene.
Sagrusten forteller på en enkel og spennende
måte historien om arkeologiske funn som
kaster lys over Bibelens tidligste historie.

Hans J. Sagrusten er ansatt i Det Norske Bibelselskap og har holdt en rekke poulærteologiske
foredrag om gamle manuskripter. Det blir anledning til spørsmål og samtale.
Bygdestua på Hoffsvangen kl 19:00
Bill. pris kr 150,- Medlemmer kr 100,-

Søndag 14. februar – BIBELEN FORTALT
Verdens mestselgende bok har forandret
Vesten og verden på godt og vondt.
Kan denne utrolige historien ytes
rettferdighet på en kveld?
Bibelen fortalt spinner en rød tråd
gjennom krig, lidenskap,
underlige kongsløfter og lengselen etter
en kjærlig Gud.

Helga Samset har utarbeidet materialet hun forteller.
Torbjørn Dyrud har komponert og fremfører musikken.

Kapp kirke kl 1800
Bill pris kr. 150,- medl. 100,-

Mandag 14. mars – LIDELSENS PROBLEM
Jobs bok i det gamle testamentet er et
læredikt om lidelsens problem. Den har
inspirert en rekke kunstnere, deriblant
engelskmannen William Blake.
Dette motivet er fra 1826/27 og viser Satan
som heller kokende væske over den
rettferdige og gudfryktige Job.
Geir Uthaug holder foredrag.
Musikk ved Robert Brodacki.
Hoff kirke kl 19.00
Bill. pris kr. 150,- Medl. kr. 100,ÅRSMØTE BLIR PÅ BYGDESTUA I FORKANT AV FOREDRAGET KL 18.00.

Mandag 11. april – MIDDELALDERFEST PÅ HOFFSVANGEN
Vi gjentar fjorårets suksess og inviterer til
middelalderfest på Hoffsvangen, med god
hjelp av lag og foreninger i nærområdet.
Fra klokka 17.00 opplever du lokal
middelalderhistorie i prestegården og på
Hoffsvangen. Middelaldermat, musikk,
aktiviteter og fortellinger for hele familien.
Kl 1900 møtes vi til KATOLSK MESSE ved pater
Reidar Voith i Hoff middelalderkirke.

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

