Reformasjonsmarkeringen i Ås, andre arrangementer
Søndag 15. oktober kl. 11 i Ås kirke
«Frelsen er ikke til salgs», gudstjeneste ved bl.a. Per Kristian Aschim
Tirsdag 24. oktober kl. 19 i Ås kulturhus, Ås kinoteater
«Luther med latter» ved teatergruppa Ryfylke Livsgnist, inngang kr 250,Søndag 29. oktober kl. 11 i Ås kirke
Gudstjeneste med 500-årsmarkering av reformasjonen og innsettelse av
ny sogneprest i Ås, Jan Kay Krystad.
Tirsdag 31. oktober kl. 19 i Ås arbeidskirke
Salmekveld med Luther-salmer ved Thorolf Jakobsen og Håkon Andersen
Søndag 19. november kl. 11 i Nordby kirke
«Mennesket er ikke til salgs», gudstjeneste ved bl.a. Helga H. Byfuglien
-----------------------------------------------------Ås kirkeakademi (ÅKA) ønsker å være et møtested for tro og tanke, for
kirke og samfunn. ÅKA arrangerer foredragskvelder, der vi ønsker
opplysning, refleksjon og dialog. Tilhørerne blir gjerne oppfordret til å
stille spørsmål og komme med innspill etter foredraget. På noen møter
har vi også et kunstnerisk innslag i programmet. Inngangspenger kr. 50
på de fleste møtene. ÅKA er tilsluttet Norske kirkeakademier (NKA), se
www.kirkeakademiene.no

ÅS KIRKEAKADEMI
ET FORUM FOR TRO OG TANKE

Høsten 2017

Ås kirkeakademi har ikke medlemmer, men vi har en liste over
personer som mottar informasjon om våre møter. Det er helt
uforpliktende å stå på denne listen. Ønsker du å få slikinformasjon,
send en e-post til hakon.andersen@aas.vgs.no
Styrets øvrige medlemmer har følgende epost-adresser:
Ole Herman Winnem: olehwinnem@live.no
Henrik Seip Solbu:
henrik@solbu.org
Solveig E. Nielsen:
solveig.e.nielsen@gmail.com
Morten Lillemo:
morten.lillemo@nmbu.no
Ta gjerne kontakt for tilbakemeldinger eller tips om nye temaer!

«Ingen har noen gang med et annet menneske å gjøre
uten å holde en del av dets skjebne i sin hånd»
Knud Ejler Løgstrup

OM HØSTENS FOREDRAGSHOLDERE OG TEMAER
Per Kristian Aschim er rådgiver i Presteforeningen og har tidligere vært
ansatt på Menighetsfakultetet og i Kirkerådet. Sammen med Tarald
Rasmussen har han redigert studieboken «Reformasjon nå. Luther som
utfordring og ressurs for Den norske kirke» (2016).
Etter 500 år kan vi spørre: Har Luther noe å si kirken og samfunnet i vår
tid? Hvilke forbindelser er det mellom Luther og oss? Og – er det noe
Luther sa som ikke lenger har noe å si oss?
Olav Fykse Tveit har vært generalsekretær i Kirkenes verdensråd siden
2009. Før det var han generalsekretær i Mellomkirkelig råd, og han har
også jobbet noen år som prest. Olav Fykse Tveit har teologisk doktorgrad
fra MF. Han kommer direkte til Ås fra feiringen av 500 års jubileet for den
lutherske reformasjon i Wittenberg 31. oktober.
På 1500-tallet ble det trukket opp skarpe skillelinjer for den evangelisklutherske konfesjon, både mot den romersk-katolske kirke og mot andre
protestantiske retninger. Hvilket muligheter for enhet og fred finnes da i
den lutherske arven? Hvordan har utviklingen vært de siste årene?
Lisa Weldehanna er rådgiver ved ROSA prosjektet, tilknyttet
Krisesentersekretariatet. ROSA jobber på individ- og systemnivå for å
bekjempe menneskehandel i Norge. De koordinerer bistand til ofre i Norge
og har et særlig ansvar for dem som blir utnyttet i prostitusjon eller til
andre seksuelle formål. Foredraget vil handle om hvem som er ofre for
menneskehandel i Norge, hvordan de ender opp her, hvordan ROSA jobber
for dem i Norge og hvilke utfordringer arbeidet møter.
Møtet arrangeres i forbindelse med Norges Kristne Råds "Global uke" og
reformasjonsjubileets tema "Mennesket er ikke til salgs".

PROGRAM høsten 2017
Tirsdag 17. oktober:
Ås kulturhus kl. 19.30
Per Kristian Aschim:
Luther – for vår tid?

Torsdag (NB!) 2. november:
Ås kulturhus kl. 19.30
Olav Fykse Tveit:
Å være luthersk
er å være økumenisk
Tirsdag 21. november:
Ås kulturhus kl. 19.30
Lisa Weldehanna:
Menneskehandel
i Norge i dag

