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Mandag 18. september kl 19
Solvangkirken
MARIANNE BJELLAND KARTZOW
BIBELEN: DEN VAKRE OG
VANSKELIGE BOKEN

Mandag 23. oktober kl 19
Solvangkirken
HENNING LAUGERUD
TØNSBERG: ET KATOLSK KJERNEOMRÅDE ETTER REFORMASJONEN?

Mandag 13. november kl 19
Solvangkirken
KJETIL HAGA
FOLKEKIRKEN HVA NÅ?

Mandag 4. desember kl 19
Solvangkirken
ADVENTSFORESTILLING
KATARINAS STEMMER

Program
Mandag 18. september kl 19.00: Solvangkirken
MARIANNE BJELLAND KARTZOW
BIBELEN:
DEN VAKRE OG VANSKELIGE BOKEN
De fleste vil si at Bibelen er viktig. Å kjenne Bibelen er en
forutsetning for å kjenne vår egen kultur og tenkemåte. Men
Bibelen kan også være vanskelig. Den gang da og her og nå
ligger rett og slett for langt unna hverandre. Vi risikerer å
lese forhold inn i tekstene som ikke står der, og forestillinger
ut av dem som vi instinktivt tar avstand fra. Professor i Det
nye testamentet på Det teologiske fakultet ved Universitetet
i Oslo, Marianne Bjelland Kartzow, har interessert seg for
nettopp dette fremmede ved Bibelen. I det fremmede ligger
også tekstenes skjønnhet, mener hun. Bjelland Kartzow ser
også Bibelens gåtefulle dobbelhet som en nøkkel til å forstå
reformasjonens bibelvekkelse. Bibelen er boken vi ikke blir
ferdige med.

Mandag 13. november kl. 19.00: Solvangkirken
KJETIL HAGA
FOLKEKIRKEN HVA NÅ?
Den norske kirke er fra 2017 ikke lenger en statskirke slik vi
fra reformasjonens dager har vært vant med. Selv om kirken
fremdeles er offentlig finansiert, er kirke og stat ikke lenger
samme rettssubjekt. Dette handler ikke bare om juss og
økonomi, men like mye om identitet og kirkesyn. Domprost
Kjetil Haga har siden han tiltrådte stillingen engasjert seg i
den offentlige debatten rundt disse spørsmålene. Hvordan
bør kirken styres? Hvordan sikre at kirken ikke bare i navnet,
men i gavnet, forblir en folkekirke? Spørsmålet er ganske
enkelt: Folkekirken: hva nå?

Kultur
Kirke
Samfunn

Mandag oktober 23. oktober kl. 19.00: Solvangkirken
HENNING LAUGERUD
TØNSBERG – ET KATOLSK KJERNEOMRÅDE
ETTER REFORMASJONEN?
Reformasjonen kom til Norge i 1537. Ikke alle tok imot
det evangeliske tankegodset med glede. I den katolske
oppstanden som tok til på 1550-tallet, sto Vestfold og Tønsberg
sentralt. Fra Tønsberg kom også Klosterlasse (Lauritz
Nielssøn), jesuitten som under motreformasjonen ledet
oppstanden mot reformasjonen i Norge. I 2017 markerer vi at
det har gått 500 år siden reformasjonen. Førsteamanuensis i
kunst- og kulturhistorie, Henning Laugerud, forteller om de
som ville det annerledes. Arrangementet skjer i samarbeid
mellom Tønsberg kirkeakademi, Katolsk forum og Tønsberg
domprosti.

Mandag 4. desember kl. 19.00: Solvangkirken
ADVENTSFORESTILLING
KATARINAS STEMMER
2017 står i reformasjonens tegn. Vi lar året ebbe ut med
utdrag av forestillingen «Katarinas stemmer» skrevet av
Anne Helgesen og Lyder Johs. Verne. Vi er i 1523. 12 nonner
gjør seg klar til å rømme fra Marienthron-kloseret. En av
dem er Katarina von Bora som to år senere gifter seg med
selve reformatoren Martin Luther. Her ses reformasjonen
fra et kvinneperspektiv. Midt mellom Martin (Luther) og
Leo (paven) står en kvinne som trenger å mobilisere sin
egen styrke. Katarina spilles av sangeren, skuespilleren og
buktaleren, Cecilie Schilling. Musikken er ved domkantor
i Bodø, Bjørn Andror Drage. Etter forestillingen blir det
enkel bevertning.

Tønsberg kirkeakademi
Solvangkirken, Wergelandsvei 7, Tønsberg

MØTEPLASS

Møtene er åpne for alle og inneholder vanligvis
foredrag fulgt av spørsmål og samtale. Enkel bevertning.
Inngang: kr. 100. Medlemmer og studenter har gratis
adgang til alle arrangementer. Medlemskap: kr. 250,pr. år / kr. 150 pr. semester. Medlemsskap tegnes på
møtene eller ved å betale inn til Tønsberg kirkeakademis
konto: 2420.22.06413.

KIRKEAKADEMIET:
KULTUR – KIRKE – SAMFUNN
En bevegelse
som tar kirkens kulturansvar
på alvor
Et forum
for fordypning og
meningsbrytning
Et fristed
som fremmer dialog og
kommunikasjon

OM KIRKEAKADEMIET
Kirkeakademiene er en økumenisk bevegelse som ut
fra kristen tro ønsker å tjene kirke, kultur og samfunn.
Kirkeakademiene er i vekst og har nå 67 lokallag over
hele landet. Tønsberg kirkeakademi er medlem av
Norske kirkeakademier, som igjen er medlem av det
europeiske nettverket Oikosnet Europe, en avdeling av
det globale Oikosnet.
Kirkeakademibevegelsen har en grunnleggende tro på
dialogens betydning. Dialog innebærer at mennesker
kan møtes i respekt for hverandres meninger. I kirkeakadmiene ønsker vi å skape en møteplass for dialog på
tvers av forskjeller i tro, livssyn, kultur og alder.

For mer informasjon: www.kirkeakademiene.no

Følg oss på Facebook

STYRET:
Jan Terje Christoffersen, leder · Bjarne Bredrup, styremedlem/kasserer
Anne Helgesen, nestleder/sekretær · Inger Bækken, styremedlem
Steinar Høiback, styremedlem · Ida Welhaven Heiberg, varamedlem
Stine Marie Antun, varamedlem

