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2. august: «Kirken: Alltid i reformasjon! Direktør-
blikk på ti år med endringer i Den norske kirke»

Med basis i Bibelen og sin lutherske bekjennelse er Den nor-
ske kirke stadig på leting etter «vår måte» å være kirke på nå 
i starten av 2000-tallet. Men hvordan være både relevant og 
forankret?

Kirken har gått fra å være statskirke til å bli en selvstendig fol-
kekirke. Den store trosopplæringsreformen er samtidig rullet ut 
i alle menigheter. Utredningen «Kunsten å være kirke» fra 2005 
har gitt vekst i kunst og kulturarrangementer. Det foreligger nye 
planer for kirkemusikk og diakoni. Gudstjenesteliturgien er for-
nyet og ny salmebok er på plass fra 2013. Den norske kirke er 
fortsatt i reformasjon! 

Kirkerådsdirektør Jens- Petter Johnsen har fulgt disse proses-
sene de siste 11 år og vil ta oss med inn i samtalen om en kirke 
som alltid er i utvikling.

3. august: «Individet eller samfunnet?
Protestantiske verdier i den moderne staten»

Det finnes forskning som mener å påvise en sterk sammenheng 
mellom protestantisk misjon og en positiv utviklingen for demo-
krati, kvinners rettigheter, forhold i det sivile samfunnet, helse og 
utdanning. Forfatteren Christian Anton Smedshaug sier at «Nor-
ge neppe ville vært verdens beste land å bo i uten protestantisk 
tro». Men stemmer det? Og står noe på spill i fremveksten av 
det sekulære?

Innledninger ved Christian Anton Smedshaug, dekan Kristin Fjel-
de Tjelle ved VID og religionsviter Torkel Brekke.  Paneldebatt 
der også preses Helga Byfuglien deltar. Avslutning ved daglig 
leder Knut Hallen, SMM. 
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31. juli: «Reformation in our World today
– an ecumenical conversation»

Kirkenes Verdensråds leder Dr. Agnes Abuom fra Kenya re-
flekterer over hvor den verdensvide kirke er «500 år etter». 
Er reformasjon noe som stadig pågår? Hva er utfordringen og 
mulighetene i dag? Hva er kirkenes felles rolle i 2017? 

Agnes Abuom er selv anglikaner. I panelet får vi også perspek-
tiver fra katolsk, luthersk og metodistisk hold, blant annet ved 
preses Helga Haugland Byfuglien og generalsekretær i Norges 
Kristne Råd, Knut Refsdal.  Einar Tjelle fra Mellomkirkelig råd 
leder samtalen.

Seminaret foregår på engelsk.

1. august: «Together in Hope for Syria»

Krigen i Syria er inne i sitt 7 år. Hvordan bevare håp og troen på 
fred og et verdig liv for alle?  Hvordan beskytte utsatte minori-
teter i Syria og Midtøsten i en svært kritisk fase? Og hvordan 
kan vi bidra til fred? 

Fader Dr. Alexi Chehadeh fra Damaskus i Syria leder den or-
todokse kirkens hjelpeorganisasjonen GOPA-DERD, en samar-
beidspartner av Kirkens Nødhjelp. Fader Alexi, som også har en 
doktorgrad i islamske studier, vil fortelle fra sitt arbeid, og bidra i 
en samtale om kirkens særlige fredsrolle. 

Panel: Leder av Kirkenes Verdensråd Agnes Abuom, fredsfor-
sker Henrik Syse og biskop Atle Sommerfelt. Berit Hagen Agøy, 
generalsekretær i Mellomkirkelig råd, leder samtalen.

Seminaret skjer i samarbeid med Kirkens Nødhjelp og vil foregå 
på engelsk.

«Den som har ører, hør!»
Bibelfortellinger i Kapittelhuset

Gratis inngang. Ny fortelling hver dag. Engasjerte 
fortellere deler bibelhistorier. Fortellingene pas-
ser for alle aldre, men man bør være over 5 år.

Mandag 31. juli, tirsdag 1. august og 
onsdag 2. august; alle dager kl. 11.30 
og 13.00, varighet ca. 20 min

«Pilegrimsvandring for familier»
Fra Sverresborg til Pilegrimsgården

Ledere: Fungerende biskop Ragnhild Jepsen, 
pilegrimsprest Einar Vegge og rådgiver trosopp-
læring Vigdis Aanderaa Aakre

Torsdag 3. august kl 14.00-ca 17.00
Oppmøte: Hovedinngangen til Sverresborg fol-
kemuseum
Avslutning på Nidaros pilegrimsgård
Lengde: Ca 3-4 km (barnevognvennlig)
Ta med: Klær etter vær, drikke. Det serveres 
boller og saft til barna ved ankomst.

11.00-stripa: kortseminarer i Øysteinsalen  Andre arrangementer

DEN NORSKE KIRKE

erkebispegården

Agnes Abuom Fader Alexi Jens P. JohnsenHelga Byfuglien

INNGANG kr. 50,-



K
irke2017

Bibeltimer er en god tradisjon. Ved hjelp av bibeltekster og teologi søker  
bibeltimen å belyse både aktuelle og evige temaer. 

31. juli klokken 17.00 og 1. august klokken 0930
Biskop i Tunsberg, Per Arne Dahl
«Nåde i skammens tid».

1. Den frigjørende nåden; Om nåde og identitet med forankring i Efeserne 2, 7-10.
2. Den kostbare nåden; Om nåden som bærekraft når vi får juling av livet., med forankring i 2. Kor 12, 8-10.

1. august, klokken 1700
Professor Harald Hegstad
«Jesus – et idol?»

Bibelen sier om Jesus at han er Guds sønn. Den kristne teologien har utledet en lære om at han er Gud og en del av den guddomme-
lige natur. Idol betyr opprinnelig avgud. Derfor kan ikke Jesus være et idol i teologisk forstand. Men hva kan Bibelen fortelle om Jesus 
som forbilde? I hvilken grad er det meningen at han skal være et forbilde, og på hvilken måte skal han i så fall være det? 

2. og 3. august klokken 1700:
Biskop i Hamar, Solveig Fiske
«Idol»

Bibeltime 1 «Kvinner i bibelen»
Da Ingrid Bjerkås ble ordinert til prest 19. mars 1961 var det etter en lang kamp om kvinners rett til å følge sitt prestekall. Bjerkås har 
i årene etter vært et viktig forbilde for mange, både kvinner og menn.  I denne bibeltimen vil vi se på kvinnefortellinger fra bibelen og 
fra vår nære historie – kvinner som har hatt et mot, et kall og et engasjement til å våge å gå foran.

Bibeltime 2 «Forbilde og Idol – en sammensatt rolle»
Alle har hatt et forbilde eller idol. Det kan være alt fra sportsstjerner, skuespillere eller musikere til store politiske ledere og frihetsfor-
kjempere. Det kan være en motivasjon og glød i det å se opp til noen. Men hva skjer hvis bilde av idolet rakner? Eller vi selv opplever 
å ikke klare å leve opp til idealet? I denne bibeltimen ser vi på hva de bibelske skriftene har å si om idol og forbilde, og vi ser på 
forbilder/idoler i historien.

4. august klokken 1900 i Nidarosdomen:  
«To biskoper ved tidsskillet»

Biskop Tor Singsaas avslutter sin tjeneste som biskop 
i Nidaros i sommer. Herborg Finnset skal starte på sin 
gjerning. En biskop er både kontinuitetsbærer og leder i 
en levende kirke i stadig utvikling: Men ser kirken forskjel-
lig ut avhengig av om man ser bakover eller fremover? 
Samtale ledet av Ove Gundersen fra NRK. 
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1700-stripa: Bibeltimer i Misjonskirken Andre arrangementArkitekt Christies gate 1C

Per Arne Dahl Harald Hegstad Solveig Fiske Herborg Finnset Tor Singsaas
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