Domkirkeakademiet i Oslo 2016

Søndag 31. januar 2016 kl. 12.30
Samuel Wells: Being with
Professor Sam Wells, prest i St. Martin-in-the-Fields besøker Oslo domkirke. Wells Har skrevet mer
enn tjue bøker i blant annet kristen etikk. Han forstår det som en viktig del av sitt kall å tilbringe tid
med fattige. I sin nyeste bok argumenterer han for at Jesus tilbragte mesteparten av livet sammen
med mennesker, med å dele deres håp og utfordringer, sorger og gleder. Wells mener kristne i dag
på samme måte bør vektlegge å være sammen med mennesker fremfor å komme med raske
løsninger på menneskers behov.
Søndag 28. februar, kl. 12.30.

Margrete Kvalbein: Henvendt. Overgitt,
Kroppen i Guds hus. Hva sanser vi når vi kommer inn i kirkerommet? Hvordan opplever vi møtet
med rommet, handlingen og fellesskapet? Hvordan skapes tilhørighet og tro?
Danser Margrete Kvalbein forteller om sin bok HENVENDT. OVERGITT (Verbum). Hun har over
20 å rs erfaring som scenekunstner i kirkerom. Med denne boka ønsker hun å bruke sin erfaring
til å skrive kroppen tydeligere inn i kirkelivet – også for dem som ikke danser.
Søndag 24. april, kl. 12.30
Aud Valborg Tønnesen
"Kunstner, kvinnefrigjører og teologisk fritenker. En studie av Aasta Hansteen (1824-1908)."
Aasta Hansteen (1824-1908) er en av den tidlige kvinnefrigjøringens store pionerer. Hun var den
første kvinnen i Norge som fikk profesjonell kunstutdannelse og kom i mange år til å livnære seg som
portrettmaler. Hun representerte Norge på verdensutstillingen i 1855. Hansteen var en pioner i
målsaken sammen med Åsmund Olavsson Vinje og Ivar Aasen. Hun skrev selv dikt på nynorsk. Men
fra 1870 og fremover var det først og fremst kvinnefrigjøringen som var hennes store sak. Gjennom
hele 1870-tallet markerte hun seg som en uredd, frittalende og kontroversiell talskvinne for
kvinnesaken og tok fatt på et stort og kritisk teologisk prosjekt ved å argumentere for at kvinnen i
likhet med mannen var skapt i Guds bilde. Slikt talte hun det kirkelige lederskapet midt i mot.
Søndag 25. september, kl. 12.30
Harald Hegstad: Fra Thomas til Luther og Calvin, hvorfor ulikt syn på nattverden?

