Hvem eier Jerusalem?

Åpent seminar 21. mars kl. 14.00 - 18.00
Biblioteket, Det teologiske fakultet, UiO,
Blindernveien 9
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Jerusalem har vært omtalt i historiske kilder i 5000 år. Også i dag har byen vidtrekkende
religiøs, politisk og kulturell betydning. Det som skjer i Jerusalem blir fulgt nøye over hele
kloden fordi det er en hellig by for tre verdensreligioner. Det kan være kort avstand mellom
fred og krig når ting for alvor beveger seg i denne byen.
Norske kirkeakademier, Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Sabeels venner i
Norge og GodGave arrangerer et seminar om Jerusalem 21. mars som har tittelen "Hvem
eier Jerusalem?" I tillegg til prester, pastorer, diakoner, kateketer og andre som er
engasjerte i ulike kirkelige sammenhenger, vil vi særlig invitere studenter fra ulike
læresteder. Alle som er interessert i Jerusalems status og byens framtid er velkomne!

14.00 - 14.05 Åpning ved en representant for TF; seminaret ledes av Kristin
Gunleiksrud Raaum, Generalsekretær i Norske kirkeakademier og leder i Kirkerådet
14.05 - 14.30 Teologiprofessor Terje Stordalen:
Hvorfor har Jerusalem fått så stor religiøs betydning i verden?
14.30 - 14.55 Dialogprest Odd Kristian Reme:
Hvem har retten til Jerusalem - og hvorfor?
14.55 - 15.10 Spørsmål
15.10 - 15.25 Pause
15.25 - 15.50 Professor Nils Butenschøn, Senter for menneskerettigheter, UiO:
Hvordan kan en rettferdig fred for Jerusalem sikres politisk?
15.50 - 16.15 Direktør i Karibu, Eilert Rostrup
Hvordan vise kirkelig solidaritet med Jerusalem?
16.15 - 16.30 Spørsmål
16.30 - 17.00 Middag for påmeldte.
17.00 - 17.55 Panelsamtale om Jerusalem som hellig by for tre religioner
Lynn Claire Feinberg, rabbiner og phd-stipendiat ved Det teologiske fakultet, UiO
Safet Bektovic, islamforsker og førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet, UiO
Marit Skjeggestad, Dr. teol., sogneprest i Kampen kirke
Samtalen ledes av Hans Morten Haugen, leder av Sabeels venner i Norge
17.55 - 18.00 Avslutning
Vi ber om at påmelding sendes innen fristen 14. mars til Helge Kjøllesdal,
helge.kjollesdal@gmail.com eller SMS 91561992.
Seminaret er gratis, men vi vil gi mulighet for at folk kan gi en gave for å betale for utgiftene
knyttet til seminaret. Etter seminaret holdes årsmøtet i Sabeels venner i Norge, også på TF.
Sabeels venner i Norge vil gi tre reisestipender á NOK 1000; indiker interesse ved påmelding.
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