Sandefjord Kirkeakademi høsten 2018
Onsdag 5. september 2018 kl. 19.00
«Kristen tro i spenningen mellom sunn fornuft og mystisk erfaring»
v/professor i teologi ved MF Jan- Olav Henriksen.
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Onsdag 26. september 2018 kl. 19.00
«Idrettsheltene – moralske forbilder eller sirkusartister?» v/tidligere rektor ved
Norges idrettshøgskole Gunnar Breivik
Sted: Biblioteket/Sandefjord Litteraturhus
Tidligere regnet man med som selvsagt at toppidrettsutøverne skulle anstrenge seg
for å være gode rollemodeller. Men hva skjer i dag? Teolog Gunnar Breivik er
professor emeritus i samfunnsvitenskapelige fag ved Norges idrettshøgskole hvor
han tidligere har vært rektor. Han er opptatt av verdier og etikk i idretten, og av barn
og unges behov for aktivitet og utfordring.
Mandag 29. okt. 2018 kl 18.30
Film: «The Straight story»
Sted: Hjertnes, Parketten 1
Innledning ved Leif Rune Sundli
Dette er regissør David Lynch på sitt beste. Filmen baserer seg på en sann historie.
Dette er en ekte «road movie» i langsomt tempo med rom for løpende muligheter til
ettertanke. Filmen forteller historien om Alvin Straights seks uker lange reise
gjennom Amerikas landsbygd for å besøke sin bror, om folkene han møter på reisen,
hans innflytelse på deres liv og deres på hans. Det er en moderne odyssé om en
mann som forholder seg til sin egen dødelighet og om brorskapets varige bånd. En
film om forsoning, omsorg og varme.
Etter forestillingen vil vi også ha filmens musikk som tema
Onsdag 21. november 2018 kl. 19.00
«Utvandring og prærieliv» v/forfatter Edvard Hoem
Sted: Biblioteket/Sandefjord Litteraturhus
Han fortel om rekka av familieromanar som begynner med Slåttekar i himmelen og
som no utgjer fem band, medrekna boka som kjem denne hausten. Hoems siste
bøker har nådd eit stort publikum. Livet til familien frå begynnelsen av 1800-talet til
1950-åra inneheld dramatiske oppbrot, avstand og ulykke, men også menneskeleg
utferdstrang, rørande gjensyn. Mange av personane møter livets gleder og sorger
med ei gudstru som gjer dei i stand til å tåla store påkjenningar
Edvar Hoem har utgitt meir enn femti bøker. Han er omsett til ni språk.

Sandefjord Kirkeakademi — hva er det?
Forum for dialog
Der mennesker med forskjellige meninger og livsholdninger kan møtes til åpen dialog og
meningsutveksling på et fritt grunnlag i gjensidig respekt for hverandre.
Kirkeakademiet
er en bevegelse som ut fra kristen tro ønsker å tjene kirke, kultur og samfunn. Kirkeakademiet
har som formål:
a) å bidra til dialog mellom forskjellige grupper av mennesker
b) å skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om evige spørsmål så vel som
tidsaktuelle utfordringer
c) å muliggjøre åpne samtaler med rom for innsikt, engasjement og kritikk.
Arbeidsform
a) arrangere åpne møter for informasjon og dialog
b) arrangere konferanser, seminarer, kurs etc.
c) etablere kontakt og samarbeide med ulike grupper mennesker, kirkesamfunn,
kulturaktører, idealistiske organisasjoner mv.
Organisasjon
Sandefjord kirkeakademi er medlem av Norske kirkeakademier (NKA), som igjen er medlem
av det europeiske nettverket Oikosnet Europe - en avdeling av det globale Oikosnet.
For mer informasjon: http://ww.kirkeakademiene.no eller http://www.oikosnet.eu/
Sandefjord Kirkeakademi har dette styret (fram til årsmøtet 2019):
Turid Skorge – leder, tlf.nr. 988 83 542.
Bjørn Hoelseth - sekretær, Sven-Arne Nilsson - kasserer, styremedlemmer Leif Rune Sundli,
Oddvar Thorsen og Elise Strat, varamedlem Inger Rismyhr
Kontingent
Medlemmer i Kirkeakademiet betaler en årlig kontingent på kr 300. Alle møter er åpne, og
medlemmer vil komme gratis inn på de fleste arrangementene (Unntatt filmkveld der alle
betaler billett). Den som ønsker å tegne seg som medlem, kan ta kontakt med Sven-Arne
Nilsson (svennerns@gmail.com eller tlf.nr. 901 46 524). Det går også an å ordne medlemskap
på Kirkeakademiets møter.
Ved innbetaling av kr 300 til konto nr. 2500.25.17933 eller Vipps nr. 527954, vil du
automatisk bli registrert som medlem.

