
HVA ER ARENDALSUKEN?

Arendalsuka skal:

• være en politisk møteplass
• bidra til engasjement og interesse for politikk
• bidra til at organisasjoner og enkeltperso-

ner kommer i direkte kontakt med våre mest 
sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, 
organisasjons- og næringsliv

MER INFO
www.facebook.com/kirkeskipet
www.facebook.com/arendalsuka
www.kirken.no/arendalsuka
www.arendalsuka.no

KIRKESKIPET 

på Arendalsuka
12.-17 .august 2019

MANDAG - FREDAG:

Tidebønn i Trefoldighetskirken kl 08.30 

Gudstjeneste i Trefoldighetskirken kl 19.00 

15:30-16:30
Lokalvalg og verden - Kirkens Nødhjelp og 
Mellomkirkelig Råd
Vi vil se på de globale spørsmålene sin plass i lo-
kalvalget og hvordan lokalpolitikken kan gjøres mer 
“utviklingsvennlig”. Vi vil også høre om hvordan loka-
le kirker og bispedømmer kan jobbe opp mot eller 
sammen med politikere. 

12:30-13:30
Norsk våpeneksport - hvilket ansvar har vi? 
- Kirkens Nødhjelp og Changemaker
Den nyeste eksportkontrollmeldingen viser at Norge 
fortsatt tillater eksport av militært materiell til flere av 
landene som kriger i Jemen, og autoritære stater. Vi 
inviterer til en samtale om status for norsk våpenek-
sport - hva vet vi, og hva vet vi ikke?

12:00-13:00
Voldtekt som våpen i krig og konflikt 
- Kirkens Nødhjelp
Samtale om kampen mot kjønnsbasert vold og reli-
giøse aktører sin rolle i dette arbeidet. Hvordan kan 
vi forankre dette arbeidet i enda større grad i kirken 
og de ulike trossamfunnene? Og hvordan kan Norge 
bidra til forebygge overgrep, yte assistanse til overle-
vende og bekjempe straffefrihet? 

12:00-13:00
Klimamål for klimakrisen - Kirkens Nødhjelp
Parisavtalen sier at alle land innen 2020 skal sette 
seg nye klimamål. Vil Norge da sette seg et mål som 
er i tråd med Parisavtalens ambisjoner? 
Presentasjon av rapporten Norways Fair Share of 
meeting the Paris Agreement, med påfølgende pa-
nelsamtale.  



mange da hun i 2018 ble utnevnt som barneombud 
etter Anne Lindboe. Gjennom rollen som aktor under 
rettssaken 22.juli utviste hun både faglig og mental 
styrke og utholdenhet. Hvor får hun denne styrken 
fra? Tro, tvil, styrke og svakheter i tillegg til et sterkt 
felles engasjement for samfunnets minste, er blant 
temaene som vil skape et gjensidig rom for refleksjon. 

ONSDAG 14. AUGUST:  

15.30-17.00 
Hvorfor er ateisten opptatt av Jesus? 
Bjørn Stærk gav i 2016 ut boken «Å sette verden i 
brann – en ateist skriver om Jesus». I boken forteller 
han om Jesus som en radikal som ønsket revolusjon 
og lurer på hvem Jesus hadde vært hvis han hadde 
levd i dag? Hvor godt kjenner vi egentlig fortellingene 
om Jesus, og kan også ateister og andre ikke-troende 
lære noe av de verdiene som er bærende for kristne 
mennesker gjennom tusener av år? 
Biskop Stein Reinertsen stiller spørsmålstegn ved 
hvilke autoritet en ateist har for å snakke om Jesus. 
Er det bare et forsøk på å provosere, eller kan kristne 
også lære litt av et «annerledes-perspektiv» på sin 
egen historiefortelling. 

TORSDAG 15. AUGUST:  

08.30-10.00 
Frivillighetens rolle i det offentlige rom 
- Sjømannskirken-norsk kirke i utlandet
En samtale omkring frivillighet.  

15.30-17.00 
Å tro eller ikke tro – om veien til å forsone seg med 
egen tro 
Tania Michelet vokste opp i et ateistisk hjem der det i 
følge henne selv var flaut å være kristen. Familien var 
AKP-ML’ere og det le gjort opprør mot samfunnets 
etablerte normer og ritualer. Hun er åpen på at hun 
alltid har vært kristen, om enn «skapkristen» og først i 
voksen alder valgte hun å la seg døpe. 

MANDAG 12. AUGUST:  

12.00-13.30:  
Live-innspilling Pod for Gud og Hvermann 
Med fast vertskap fra bispedømmekontoret i Ha-
mar. Hovedtema: kirke og kultur 
Gjester Kristin Gunleiksrud Raaum og 

TIRSDAG 13. AUGUST:  

11.00-12.00 (i Kirkekjelleren til Trefoldighetskirken) 
Debatt om ny tros- og livssynslov 
Debattleder Åshild Mathisen 
Med blant andre barne- og familieminister Kjell 
Ingolf Ropstad (krF), Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), 
Kari Henriksen (Ap), Kristin Gunleiksrud Raaum 
 
14.30-15.30 
Samtale mellom barne- og familieminister Kjell 
Ingolf Ropstad og biskop Stein Reinertsen.  
 
16.00-17.00 
«Listevalg – et nytt kirkedemokrati?» 
I åtte bispedømmer er det tre lister å velge mellom 
til Kirkevalget 2019. Resten har to. Skaper listene 
en mer splittet kirke, eller styrkes mangfold og kir-
kelig demokrati? Hvor stort rom har vi for ulikhet? 
Vil flere alternativer å velge mellom øke interessen 
for kirkevalg og det kirkelige engasjementet? 
Listetoppene i Agder og Telemark bispedømme, 
xx fra Bønnelista, Markus Westermoen fra No-
minasjonskomiteens liste og Terje Damman fra 
Åpen folkekirke møtes til en samtale ledet av xx 
  
18.00-19.00 
Rom for refleksjon; preses Helga Haugland By-
fuglien og barneombud Inga Bejer Engh 
At kirken har et engasjement for barn og barns 
rettigheter er ingen nyhet, men siden 2017 har det 
blitt arbeidet målrettet og strategisk med å sette 
nettopp barns rettigheter, både i kirken og i sam-
funnet generelt på dagsorden.  
Barneombud Inga Bejer Engh var et kjent navn for 

I samtale med prest Sunniva Gylver forteller Tania om 
stt liv som del av en familie med helt andre idealer 
enn henne selv, om å være alenemor som studerte på 

TF,  - og om det å finne ro og styrke i egen tro.  

FREDAG 16. AUGUST

12:00-13:30
Hvordan kan kirkelig gravferdsforvaltning være en 
god løsning for alle? - KA Arbeidsgiverorganisasjon 
for kirkelige virksomheter
I regjeringens forslag til ny trossamfunnslov (lagt 
fram 21. juni 2019) fortsetter Den norske kirke å ha 
ansvaret for gravplassforvaltningen på vegne av 
storsamfunnet, også etter at statskirkeordningen er 
borte. Dette fungerer bra i Arendal, ifølge kommu-
nen. Hva er nøklene til suksess? Hva gjør kirken selv 
for å møte mangfoldet i befolkningen? Hva forventer 
de som ikke tilhører Den norske kirke?

08:30-10:00
Hvorfor bygge nye kirker? 
- KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige 
virksomheter
Samtidig som én av ti norske kirker brukes sjeldne-
re enn én gang i måneden, bygges det stadig nye. 
Siden år 2000 er det reist 49 nye kirker i Norge, og 
flere er under bygging eller planlegging.

På Flekkerøya i Kristiansand innvies ny kirke 1. de-
sember i år. I Vennesla har ny kirke vært under plan-
legging siden 2011, og i vår ble det kåret en vinner av 
arkitektkonkurransen.

Hvordan påvirkes menigheten og lokalsamfunnet av 
å få ny kirke, og hva gjør menigheten for at bygget 
skal bli mest mulig brukt? Hva kan kirken brukes til 
– og ikke? Og hva tenker kommunepolitikerne at de 
får igjen når de bevilger penger til ny kirke?

Enkel frokost fra kl. 0830. Samtalen starter kl. 0900.


