Sandefjord Kirkeakademi våren 2017
Onsdag 1. februar 2017 kl. 19.00
Forestillingen «Hva var det med Martin?»
v/ gruppa «Påfyll»
Sted: Sandefjord Litteraturhus Biblioteket
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Baksnakk etter forestillingen.

Årsmøte – rett etter møtet.

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.

Valgkomiteen legger fram forslag til kandidater

Onsdag 1. mars 2017 kl. 18.30
Film: «Benken»
Sted: Hjertnes Kulturhus, Parketten 1
I «Benken» foretar Per Fly et dypdykk blant velferdssamfunnets «bunnfall». Han
kommer opp med en tragisk, humoristisk og ikke minst hjertevarmende historie om
en gruppe mennesker. Disse er ikke bare klienter eller det som verre er, men også
nettopp mennesker.
De sitter der hver dag. På benken. Anonyme ansikter, som man som oftest vender
ryggen, men bak hvert herjet ansikt skjuler det seg en skjebne, en historie.
Filmen viser oss hvordan menneskeverdet kan bli synliggjort og at hver og en av oss
har sin selvstendige verdi.

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.

Innledning ved Leif Rune Sundli. Baksnakk etter filmen.

Onsdag 29. mars 2017 kl. 19.00
«Menneskeverd under press»
v/ tidl. domprost David Gjerp
Sted: Sandefjord Litteraturhus, Biblioteket.
Hva er et menneske verdt og hva er det verdt når det settes under press? Hva er
forskjellen mellom et kristent og et humanistisk menneskesyn? Det er bl.a. noen av
de spørsmålene nylig avgåtte domprost David Gjerp stiller. Daglig står vi over for
etiske utfordringer hvor det handler om menneskeverd imøte med tiggere,
flyktninger, asylbarn, bruk av surrogatmødre i utlandet.... Han vil bevege seg ut i et
felt hvor meninger brytes. David Gjerp er kjent som en uredd og handlekraftig prest
og en engasjerende foredragsholder.
.

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: www.kirkeakademiene.no
Sandefjord Kirkeakademi har dette styret (fram til årsmøtet 2016):
Turid Skorge – leder, tlf.nr. 988 83 542.
Oddvar Thorsen - sekretær, Sven-Arne Nilsson - kasserer, styremedlemmer Leif Rune Sundli,
Bjørn Hoelseth og Bjørg Vold og 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. 1594.29.99892 vil du automatisk bli registrert som
medlem.

