Drammen kirkeforum
Drammen kirkeforum er medlem av Norske
Kirkeakademier og har som formål å sette på
dagsorden aktuelle saker som ligger i
skjæringsfeltet mellom kirke og samfunn.
Menigheter og enkeltpersoner kan være medlem
i Drammen kirkeforum..
Møtene er åpne for alle interesserte og det er
gratis entré. Det er enkel bevertning ved
inngangen, interessante foredrag, kunstneriske
innslag og samtale.

Bli medlem av
Drammen kirkeforum!
Drammen kirkeforum inviterer både
menigheter, organisasjoner og
enkeltpersoner til medlemskap.

Styret i Drammen kirkeforum består av Kirsti
Kolle Grøndahl, Erik Dalheim, Ole Briseid, Tor
Carlsen (leder) og Ivar Flaten. (Vara: Jorunn
Wiik)
I 2017 hadde vi følgende innledere: Kristin
Halvorsen, Per Arne Dahl, Hilde Frafjord
Johnson, Hadia Tajik, Thorvald Stoltenberg,
Idar Kreutzer og Kristin Gunleiksrud Raaum.

Medlemskap gir rett til å delta i årsmøtet hvor
styret blir valgt og programprofilen og de store
linjene for Drammen kirkeforum blir lagt.
Kontingent er kr. 2.000,- for menigheter/
organisasjoner – og kr. 200,- for enkeltpersoner.
Medlemmer innkalles til den årlige
generalforsamlingen.. Se våre vedtekter på
Facebook: Drammenkirkeforum

Kontakt oss

Vennligst betal kontingenten til:

32 98 91 00
drammen.kirkeforum@kirken.no

Drammen kirkeforum, Bragernes torg 6, 3017
Drammen. Konto: 2220.10.49761
Merk innbetalingen tydelig med navn – og
«Kontingent»

Drammen Kirkeforum
Bragernes torg 6
3017 Drammen

Besøk oss på nettet:
facebook.com/drammenkirkeforum
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Klimakrisen – Hva gjør vi
NÅ - nasjonalt og
lokalt?

Hvordan fremme livsmestring, kraft og
tilhørighet?

Mandag 22. januar kl. 19.00-21.00
Bragernes menighetshus

Mandag 19. mars kl. 19.00-21.00
Bragernes menighetshus

Foredrag av byråd for miljø og samferdsel i
Oslo, Lan Marie Nguyen Berg.

Foredrag av professor Arne Holte, professor
emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i
Oslo og nestleder i Psykologiforbundet, tidligere
ass direktør i Folkehelseinstituttet.

Hva kan den enkelte gjøre i sin hverdag for å
fremme det grønne skiftet? Hva kan
myndighetene lokalt og nasjonalt gjøre?
Hvordan er erfaringene fra Oslo, der byrådet har
gjort prioriteringer og valg som har skapt stor
oppmerksomhet og ikke så lite motstand?.
Kunstnerisk innslag ved Galina Trintsoukova
semesterets kunstner. Hun er pianist og
kantor,og tar med en utvalgt solist for kvelden.
Samtale/diskusjon

Han er en meget ettertraktet foredragsholder og
et hovedtema i hans formidling er hvordan vi
kan fremme psykiske helse, forebygge psykiske
lidelser og bidra til et bedre liv og en mer
fornuftig samfunnsøkonomi.
Kunstnerisk innslag ved Galina Trintsoukova
som tar med en utvalgt solist for kvelden.

Skal kirken drive med
politikk?
Mandag 16. april kl. 19.00-21.00
Strømsø menighetshus.
Foredrag av Knut Arild Hareide, leder i
Kristelig Folkeparti siden 2011 og innvalgt på
Stortinget fra Hordaland siden 2013.
Kirken har fra begynnelsen av hatt en aktiv
rolle i samfunnet. Hva kan og skal kirken
bidra med i dagens samfunn? Hvor går grensen
mellom kirkens ansvar og politikernes ansvar?
Finnes en slik grense? Og skal eller bør kirken
uttale seg om kontroversielle politiske spørsmål,
f.eks i oljepolitikken?"
Kunstnerisk innslag ved Galina Trintsoukova
som tar med en utvalgt solist for kvelden.
Samtale/diskusjon

