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Program for våren 2020
Tirsdag 28.januar kl 19.00, Kirkestua, Brumunddal
Jan-Olav Henriksen: Helbredelse – omstridt og etterlengtet
Årsmøte i Ringsaker kirkeakademi kl 18.00
Torsdag 27.februar kl 19.00, Ringsaker bibliotek, Moelv
Linn Stalsberg: Barn, tidsklemme og feminisme i en markedsstyrt hverdag
Lørdag 21.mars kl 15.00-1730, seminar, Ringsaker bibliotek, Brumunddal
Tema: Framtidens kriger
Dag Hareide: Er våpnene farligere enn fienden?
Henrik Syse: Forsvar mot ekstremisme
Lørdag 25.april: Ronald Fangen 125 år
Kl 12.30-17.30, seminar, Tingvang
Professor Jan Inge Sørbø, professor Katrine Fangen
og fhv domprost Nils Kristian Lie
Kl 17.30 Bekransning av Ronald Fangens grav, ved ordfører Anita Ihle Steen
Kl 18.00 Konsert, Ringsaker kirke. Ronald Fangen som salmedikter. Markering
av Ringsaker kirkeakademis 25årsjubileum

Velkommen til inspirasjon og ettertanke!

Tirsdag 28.januar kl 19.00, Kirkestua, Brumunddal kirke
Jan-Olav Henriksen: Helbredelse – omstridt og etterlengtet
Hvordan skal vi tenke om, og komme til rette med, temaet helbredelse?
Mange lengter etter å bli kvitt lidelse og sykdom, men alternative
helbredelsesformer er omstridt. Går det an å være åpen for at
helbredelse kan skje på ulike måter, uten å legge alle former for kritisk
tenkning til side? Jan-Olav Henriksen vil snakke om dette ut fra et
perspektiv som kombinerer teologi og egen erfaring. Han er professor i
systematisk teologi og religionsfilosofi ved MF vitenskapelig høgskole.
I 2013 ga han ut boka «Uventet og ubedt» om paranormale erfaringer i
møte med tradisjonell tro. Det vakte oppmerksomhet da han etter det
sto fram med at han selv hadde fått spesielle evner, «en gave jeg fikk da jeg ble 50 år».
Det blir årsmøte i Ringsaker kirkeakademi kl 18.00, før møtet med Jan-Olav Henriksen.

Torsdag 27.februar kl 19.00, Ringsaker bibliotek, Moelv
Linn Stalsberg: Barn, tidsklemme og feminisme i en markedsstyrt hverdag
FDet forventes at du skal klare å kombinere barn og yrke i dagens Norge.
For mange går det greit. Men hvorfor jobber da nesten halvparten av
småbarnsmødre deltid? Hvorfor sliter mange av oss med stress og følelsen
av stadig å bli testet, telt og målt? Hvorfor er vi ikke bra nok? Sosiolog og
forfatter Linn Stalsberg mener vi må stille spørsmål ved nyliberalismen, hvor
alle problemer skal løses individuelt i et fritt marked. Det gjør også at vi blir
maktesløse overfor vår tids største utfordringer. Linn Stalsberg skrev i 2013
boka Er jeg fri nå. Tidsklemte damer i verdens beste land. I 2019 har hun gitt
ut Det er nok nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur.
Møtet er et samarbeid med Ringsaker bibliotek.
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Lørdag 21.mars kl 15.00 – 17.30. Seminar, Ringsaker bibliotek, Brumunddal
Dag Hareide og Henrik Syse: Framtidens kriger
-Dag Hareide: Er våpnene farligere enn fienden?
Cybervåpen, syntetisk-biologiske våpen og drapsroboter med
kunstig intelligens. Hva betyr det for framtidens kriger, og
hvordan kan vi kontrollere et begynnende våpenkappløp? I to
år har Dag Hareide reist og oppsøkt de fremste teknologiske
miljøene i verden, bl a i USA og Kina, for å prøve å se hva
framtiden vil tilby oss. Hareide er forfatter, tidligere rektor på
Nansen-skolen og leder av bl a Regnskogfondet.
-Henrik Syse: Forsvar mot ekstremisme
Krefter som ønsker å skape eller styrke konflikt, kan bruke nye teknologier i
grenselandet mellom våpen og data til å undergrave demokratiet. Hva er en
krig når vi knapt vet hvem som angriper? Hvordan forsvarer vi oss? Henrik
Syse har doktorgrad i filosofi, er forsker ved PRIO og professor II ved
Bjørknes høyskole. Han er forfatter, søndagsskolelærer og andaktsholder i
P1. Siden 2015 har han vært nestleder av Nobelkomiteen.
Seminaret er i samarbeid med Ringsaker bibliotek.

Ronald Fangen 125 år
I april 2020 er 125 år siden Ronald Fangen ble født. Vi ønsker å markere det lørdag 25.april
med et seminar på Tingvang, en bekransning av Fangens grav og en konsert i Ringsaker
kirke. Vårt kirkeakademi runder da også 25 år.
Arrangementet er et samarbeid mellom Ringsaker kirkes venner, Ringsaker historielag,
Musikkutvalget i Ringsaker kirke, Ringsaker bibliotek og Ringsaker kirkeakademi.

Lørdag 25.april kl 12.30-17.30. Seminar, Tingvang, Ringsaker
Jan Inge Sørbø:
Avgrunn eller Gudsrike – Fangens livskamp. Idol og ideologiar –
Fangens aktualitet
Jan Inge Sørbø er forfatter, litteraturviter og professor i Volda.
Han har gitt ut tre romaner og fem diktsamlinger, 15 faglitterære bøker, og en
lang rekke bok-kapitler og fagartikler over en stor bredde temaer. I 1999 ga
han ut boka Over dype svelg, om Ronald Fangens aktualitet for vår tid.
Katrine Fangen:
Ronald Fangens kritikk av den fremvoksende fascisme på 1930-tallet –
med et lite sideblikk til dagens høyreekstremisme
Katrine Fangen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun har særlig
forsket på innvandring, rasisme, høyreekstremisme og radikalisering, har
publisert flere bøker og et utall artikler om disse temaene. Hun synes det har
vært spennende å bli kjent med hva oldefaren R. Fangen skrev om 1930tallets høyreekstremisme.
Nils Kristian Lie:
Ronald Fangen og Ringsaker
Nils Kristian Lie er teolog og tidligere domprost i Hamar. Etter 28 år i ulike
stillinger i Hamar bispedømme har han vært sjømannsprest. Han har lenge
interessert seg for Ronald Fangen, og har holdt foredrag om ham i ulike fora
i inn- og utland.
Seminaravgift, inkl middag, kaffe mv kr 400.
Påmelding til: post.ringsaker@kirken.no. Frist: 17.april.

Lørdag 25.april kl 17.30. Bekransning av Ronald Fangens grav, Ringsaker kirke
Ordfører Anita Ihle Steen

Lørdag 25.april kl 18.00. Konsert, Ringsaker kirke
Ronald Fangen som salmedikter.
Anna Sundström Otervik, Cantarelle, Tom Ottar Andreassen og Roger Andreassen
Per Holdø og Guri Riksaasen
Markering av Ringsaker kirkeakademi 25årsjubileum

Ronald Fangen 1895-1946
Ronald Fangen (1895-1946) var en sentral figur i norsk kultur
og offentlighet fra sin debut i 1915 til sin død. Han virket som
forfatter, debattant, kritiker og tidsskriftredaktør, med et våkent
blikk på samtiden. Fra krisestemningen under 1.verdenskrig,
gjennom idékampen i 20-årene til kampen mot nazismen i
tiårene etter. Han var en av dem som tidligst så farene ved
den framvoksende fascisme på 30-tallet. Som forfatter skrev
han 13 romaner og fem skuespill, og en stor mengde
sakprosa.
Han var den første norske forfatter som ble arrestert under
krigen, fra oktober 1940 til juni 1941.
Fangen bodde med sin familie de siste ti årene av sitt liv på
Dusgård på Ring, og var aktivt med i kristenlivet i Ringsaker.
Han døde i en flyulykke i mai 1946, og er gravlagt ved Ringsaker kirke.
Vi ønsker å markere 125 år for hans fødsel på lørdag 25.april med et seminar på
Tingvang, en bekransning av graven hans og en konsert i Ringsaker kirke.

Ringsaker kirkeakademi
Leder: Berger J. Hareide, berger.hareide@gmail.com, tlf 95122025
Vogngutua 15, 2380 Brumunddal
Styremedlemmer: Brede Mordal, Anne M. Hauge, John Olav Skard og Berit Kristin
Klevmoen. Varamedlemmer: Irene Tørhaugen og Hanne Mette Lundberg.

Bli medlem av Ringsaker kirkeakademi
Medlemskontingent for 2020: kr 300
Kontonummer: 1875 07 46876 Husk å skrive navn når du betaler!
Du kan også betale med VIPPS: 553913
Entré på våre møter: Gratis for våre medlemmer. For ikke-medlemmer kr 100.
Gratis adgang på møtene som Kirkeakademiet har i samarbeid med Biblioteket.
Ringsaker kirkeakademi er en del av Norske kirkeakademier.
Kirkeakademiene har som formål å
- bidra til dialog mellom forskjellige grupper av mennesker
- skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om evige spørsmål
så vel som tidsaktuelle utfordringer
- muliggjøre åpne samtaler med rom for innsikt, engasjement og kritikk
Norske kirkeakademier er medlem av Oikosnet Europe - Ecumenical Association of
Academies and Laity Centres in Europe. Den Europeiske kirkeakademibevegelsen er igjen
tilknyttet det globale nettverket Oikosnet med regionale enheter i Afrika, Asia og Amerika.

