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 2014

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.

30. januar: «Kristen tro – oppdatert» ved Ole-Jacob Nyhus.
O.J. Nyhus er en av forfatterne bak den ferske boka Kristen tro –
oppdatert, som tar sikte på å være en veiviser til hva kristen tro
betyr, stilt overfor et moderne verdensbilde. Boka har kommet i
flere opplag. Møtet er et samarbeid med Bø bibliotek og starter på
biblioteket, Bøgata 69, kl. 19.00.

27. februar: «Når barna roper i helligdommen: om barn,
tro og trosopplæring» ved Kristin Gunleiksrud Raaum /
Årsmøte i TKA
Kl. 18.30: Årsmøte i Telemark Kyrkjeakademi. Programmet gjelder
som innkalling. Saker sendes til ulf.vege@nenett.no innen 6. februar.
Kl. 19.30: Hvordan er barna med på å forandre kirken? Kristin
Gunleiksrud Raaum er generalsekretær i Norske kirkeakademier og
nestleder i Kirkerådet. Hun har arbeidet lenge med trosopplæring
ved IKO og har gitt ut en rekke bøker. Sted: Notodden menighetshus.

2. april: «Kirkens rolle i verden» ved pater Ragnar LeerSalvesen
Foredragsholderen er sokneprest i Vår Frue katolske menighet i
Porsgrunn. Hvordan ser virkeligheten ut når man betrakter den med
ståsted i verdens største kirkesamfunn? Hvilke utfordringer opptar
Den katolske kirke i dag?
Sted: Bø prestegard, Prestevegen 8 i Bø, kl. 19.00. Møtet arrangeres
i samarbeid med Vennelaget for Bø prestegard.

15. juni: Villblomstenes dag
Tradisjonen med fellesarrangement på Villblomstenes dag i Telemark vil fortsette, nå for 13. gang. Vi starter med høymesse i Flåbygd kirke kl. 11, etterfulgt av tur i området. Ta med niste. Arrangementet er et samarbeid mellom TKA, Lunde og Flåbygd menighet
og Telemark botaniske forening. Se også
http://www.villblomstenesdag.no/

Vi ønsker alle, medlemmer og ikke-medlemmer, hjertelig velkomne til møtene. På arrangementene er det enkel servering.
Inngangspenger er vanligvis 75 kr (voksne) og 50 kr (studenter).
Spørsmål kan rettes til e-postadresse:
 ulf.vege@nenett.no (leder Ulf Vege)
eller
 odd.e.johansen@gmail.com (sekretær Odd Erik Johansen)
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 200 kr pr. år for enkeltmedlemmer
og 100 kr pr. år i tillegg for familiemedlemmer. TKAs kontonummer er 0530 48 58437.

