
Vårens program 2015 

Bjørgvin kirkeakademi 
 

På alle møtene våre er det anledning til dialog og drøfting med foredragsholderne 
 

Onsdag 11. februar kl. 19.00, Kafé Magdalena, Kong Oscars gate 5: 

Kvinnehistorisk vandring i Vågsbunnen 

 

Elisabeth Aasen vil fortelle om kvinner i et mannsdominert miljø i Kong Oscars gate fra 1500 
til 1800-tallet. De hadde tilknytning til Katedralskolen (Anne Pedersdotter), Domkirken 
(Dorothe Engelbretsdatter), St. Jørgen og Korskirken (Elisabeth Welhaven og Magdalene 
Thoresen). Flere ble forfattere og andre hadde "en Guds gave" for skuespill. Elisabeth Aasen 
er lektor og forfatter; statsstipendiat fra 1992. Hun fikk Språkprisen i 2010 for bøkene 
Barokke damer, Bergenske kvinner og Opplysningstidens kvinner. 

Torsdag 5. mars kl. 18.00, Rådhuskantinen, Rådhusgaten 10. Inngangspenger kr. 50:  

Presten og ateisten 

 

Dialog mellom to venner: Stian Kilde Aarebrot og Didrik Søderlind. 
Aarebrot er prest og daglig leder av nettverket Substans, som prøver å 
omsette kristen tro til handling. Søderlind er rådgiver i Human-Etisk 
Forbund og redaktør av tidsskriftet Humanist. Brevene de har skrevet til 
hverandre er blitt til boken Presten og ateisten (Vårt Land forlag og 
Humanist forlag). Arrangementet er et samarbeid mellom 
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Bjørgvin kirkeakademi.   

Onsdag 11. mars kl. 19.00, Café a Capella i Johanneskirken, Nygårdshøyden: 

Folkekyrkja i framtida 

 

Jan Otto Myrseth innleier til refleksjon og samtale om folkekyrkja sine utfordringar, etter at 
kongens kyrkjestyre no er avvikla. Bodskapen er den gamle, gode – sjølv om mykje vert endra 
i kyrkja sitt liv. Samtalen om kva kyrkja er må haldast levande til ei kvar tid. Og midt i alle 
diskusjonar om kyrkjas ordningar, økonomi og jus, er og blir kyrkja «jordens største under»: 
både heilag og allmenn. Jan Otto Myrseth er domprost ved Bergen domkirke og leiar av 
Bjørgvin kirkeakademi. 

Onsdag 15. april kl. 19.00, Kafé Magdalena, Kong Oscars gate 5: 

Forbilder for neste generasjon 

 

Stein M. Wivestad utfordrer alle voksne til å spørre seg selv: Hvordan er vi overfor barn, og 
hvordan bør vi være? Hvordan kan erfaring av kunstverk – film, bilder, skjønnlitteratur og 
musikk – danne utgangspunkt for samtale om hvordan vi selv faktisk er, og hva som kan 
bevege oss til å bli bedre? Stein M. Wivestad underviser i pedagogikk ved NLA Høgskolen og 
leder utvikling av databasen www.oppbyggeligeeksempler.no  Etter samtalen blir det et kort 
årsmøte for dem som er eller vil bli medlemmer av i Bjørgvin kirkeakademi. 

BJØRGVIN KIRKEAKADEMI er en selvstendig bevegelse som ble stiftet i samarbeid med Bergen domkirkes 

menighet, Studentmenigheten og Bymisjonen i Bergen. Vi ønsker å være: 

      En bevegelse som tar kirkens kulturansvar på alvor 

      Et forum for fordypning og meningsbrytning om tidsaktuelle problemer i kultur og samfunnsliv, 

      så vel som om de evige spørsmål 

      Et fristed som fremmer dialog og kommunikasjon mellom kirken og grupper innen kultur og samfunnsliv, 

      hvor mennesker kan møte respekt for eget ståsted 

                                  www.kirkeakademiene.no (med i Oikosnet Europe) 

                                  Kontakt i Bergen: Jan Otto Myrseth, tlf.995 18 280 

Bli støttemedlem av Bjørgvin kirkeakademi for kr. 100 (ektepar går for én) / kr. 50 for studenter – per år, ved å betale til 

Bjørgvin kirkeakademi konto 9521.34.42385. Melding til mottaker: Medlemskap 2015 for … (navn) 

https://www.energica.no/_faglitteratur/historie-og-arkeologi/bergenske-kvinner-elisabeth-aasen-9788253029474
http://www.vlforlag.no/presten-og-ateisten-1.309140
http://www.oppbyggeligeeksempler.no/
http://www.kirkeakademiene.no/

