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

 

 

 

Tirsdag 19. januar kl. 19.00 i Litteraturhuset, Østre Skostredet 5 – 7:  

Hvordan snakker vi sammen? 

 

Sigrid Hviding innleder til samtale: Hvordan fremmer foreldrene livsglede 
hos sine barn? Hvordan motiverer læreren sine elever? Hvordan tenner 
lederen en gnist hos sin medarbeider? Sigrid Hviding er opprinnelig 
helsesøster. De siste tiårene har hun jobbet på heltid med å hjelpe 
mennesker til å forbedre sin daglige kommunikasjon. Hennes prinsipper er 
enkle, geniale og nyskapende.  

 

Onsdag 17. februar kl. 19.30 på Den Nationale Scene: 

Samtale før døden: Eichmanns siste timer 

 

Dette skuespillet av Adam Price, forfatteren bak TV serien Borgen, tar oss 
med til Adolf Eichmanns celle to timer før han skal henrettes. Han er dømt 
til døden for sin medvirkning til at millioner av mennesker ble drept av 
naziregimet. Eichmann sier at han bare fulgte ordre og erkjente aldri sin 
skyld. Spørsmålet om tankene bak og ansvaret for onde handlinger er 
stadig aktuelt. Etter forestillingen på DNS blir det en samtale på 
scenekanten. Rabatterte billetter (250 kr.) kan kjøpes innen 1. februar på 
nett www.dns.no eller i billettskranken med koden «kirkeakademi». 

 

Lørdag 16. april kl. 13.00 i Litteraturhuset, Østre Skostredet 5 – 7: 

  Gud i samtidslitteraturen 

 

Rykta vil ha det til at Gud er tilbake i skjønnlitteraturen. Stemmer dette? 

Viss ja, kva slags gudsbilde er det vi får presentert? 

Marta Norheim, litteraturkritikar i NRK, har sett etter spor av religiøsitet i 

den norske samtidslitteraturen. 

 

 

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 / kr. 50 for studenter – per år, ved å betale til 

Bjørgvin kirkeakademi konto 9521.34.42385. Melding til mottaker: Medlemskap 2016 for … (navn) 
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