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25.januar kl. 1930. Rådhussalen: Abdullah Alason
og lvar Skippervold: "Tro møter tro"

8. Februar kl 1930, Lillesand kirke. Christian
Stejska : M itt nabolag. M u ltimedieforesti ling om
I

CIGI}ER

I

"søppelfolket" i Egypt.

Eg

6.mars kl. 1930, Rådhussalen: Berit Eide Johnsen.
Tema: Glimt fra Lillesands historie

-

fokus på

presten Hans Jacob Grøgaard,
12.april kl. 1930, Rådhussalen : Halvor Moxnes

-Historien om Jesus

Om Kirkeakademiet:
Kirkeakademiene er en bevegelse som skaper
møteplasser som er preget av åpenhet og vilje til

å

lytte. Vi vektlegger kunst og kultur,
samfunnsanalyse og religionsdialog. Nærmere info

finner du på kirkeokademiene.no

SWret Akademifor kirke og kultur iAustAsder

Leder:

Camilla

Rom

Tlf. 959 23 659

binabben@email.com Binab bgaten 20,4878
Grimstad

Sekretær:

Solveig B.

Styremedl.: Anne

Haga Tlf. 915 63 670

Midtlien

Til februar -18

Styremedl.: Halvard Duesund Til februar -18
Tlf. 959 67 890
Styremedl: Svein Åril

Kass.: Astrid

Sandkjær

.97674557

PROGRAM

Velkommen til vårens møter!
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Endringer kan forekomme, se annonser.
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Årskontingent: Enkeltmedlem: Kr. 200,Par: Kr.30O-. Bankkonto 2801 25397L3
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Leq jn lrsi ske gru nB'lonen-fs rnre r
mennesker og land"

Onsdag 14. februar

Grimstad rådhus kl. 1

"

Årsmøte

ligger "ein fyrste
- . Lengst inne og dypest nede

song", grunntonen i oss.
Holdt i hevd gjennom generasjoner, blir denne

grunntonen til en musisk renning

i

nasjonsveven. Styrkes den, styrkes vi. Hva
med grunntonqn

-

nå?

Jon-Roar Bjørkvold er forfatter,

foredragsholder og Professor Emeritus

19.30 Berit Reisel:

i

musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo

"Den andre til evig tid"
Onsdag 18. april

Foredraget presenterer sentrale kulturelle,
ideologiske og religiøse epoker i Europa med

Grimstad rådhus k|.19.30

vekt på konsekvensene disse fikk for den
jødiske minoriteten. Hvordan har det vært
mulig for jødene å overleve?
Omdreiningspunktet er kirkens holdninger
gjennom tidene,.med Martin Luther som
reformasjonens far.

Berit Reisel er norsk psykolog og spesialist

i

klinisk psykologi. Reisel ble født i en svensk
flyktningleir, etter at foreldrene flyktet fra

Hans Johan Sagrusten:

Norge under holocaust. De bosatte seg i Norge
igjen i 1947. I Skarpnesutvalget representerte

"Det store puslespillet"

Reisel Det Mosaiske Trossamfunn. Hun ble

leder i stiftelsen Senter for studier av

Jakten på de tidligste manuskriptene i

Holocaust og livssynsminoriteter.

Bibelen. Sagrusten har skrevet to spennende
bøker om manuskriptene som ligger til grunn

Onsdag 21. mars

Grimstad rådhus kl. 19.30

.f

;..

for bøkenes bok, Bibelen. Med sin jakt på
Bibelens tidligste manuskripter viser Sagrusten
hvordan virkelige historiske hendelser,
overgår både fiksjonen og fantasien.
Hans J. Sagrusten er utdannet teolog og prest.

tht

Han er en av oversetterne bak den nyeste

norske bibeloversettelsen Bibel 2011. Han har

rl
Jon-Roar Biørkvold:

i en årrekke holdt populærteologiske foredrag

om de eldste manuskriptene til Bibelen og er
dag bibelbrukskonsulent i Det Norske
Bibelselskap.
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