
 

 
 
 
 
 
 
 

2018: Hvordan velge film og hvorfor? 

Denne samtalen ble ledet av Lars Dahle, førsteamanuensis ved NLA, Mediehøgskolen 

 

Skåre kulturkirke  

i Haugesund 

Noen av deltakerne 

 fra nettverksmøtet i 2017. 

Den norske kirkes 

filmnettverksmøte 

Filmfestivalen i Haugesund  

20. – 26. august 2022 
 

2018: Gudstjeneste i Vår frelsers kirke  
Guds kvinneroller var dagens tema i utvalget av 

tekstlesninger og preken.  

– De gode kvinneroller er til stede i norsk film, man må bare 

lete litt. Også i Bibelen. Leter man der, dukker det opp mange 

kvinneroller i tidenes viktigste manuskript, sa forfatter og 

redaktør i Vårt Land Alf Kjetil Walgermo i prekenen. 

 

 

Kirkerådet – Stavanger bispedømme  

Menighetene i Haugesund 

2019: Å skrive for et lerret 

Åpningsfilmen i 2019 var Skjelvet. Nettverket hadde et åpent møte 

med filmens manusforfatter Harald Rosenløw Eeg. Eeg snakket om 

hvordan et filmmanus blir til, om å jobbe i et team med annen 

manusforfatter og filmens regissør. 

 

 

Glimt fra filmnettverksmøtene   

2020: Alene:sammen – hva skjer? 

Samtale om filmen Barn ledet av Anne Solfrid Brennhov fra 

Damaris med prost Rune Steensnæs Engedal og 

familieterapeut Leif Rune Sundli. 

 

 
2021: Feminisme og religion 

Filmsamtale på Haugesund bibliotek om filmen Syeran Ates: 

sex, revolusjon og islam. Teolog og prest Odd Kristian Reme 

ledet samtalen. I panelet satt Seyran Ates advokat, feminist og 

imam, Anne Hege Grung professor ved TF og Mehda 

Zolfaqari profesjonell koranforteller. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tema for årets Amandasamtale 

Hvordan kan filmen, etikken og klesindustrien skape en bærekraftig verden? Vi 

vet at klesindustrien representerer en av vår tids største miljøutfordringer. Det 

diskuteres alt fra lovendringer, holdningskampanjer hos forbrukerne og egne 

bransjetiltak. Film og kunst har stor påvirkningskraft i samfunnet. Den kan 

både opplyse og inspirere til endringer hos sitt publikum. Filmbransjen må 

også selv ta et ansvar for å bli en grønnere industri. Det er allerede mange 

gode eksempler som et ledd i det grønne skiftet f.eks. i kostymearbeidet. 

På årets Amandasamtale vil vi diskutere hvordan filmens makt kan brukes til å 

være et godt forbilde, hvordan politikken må ta sitt ansvar ved god regulering 

og lovgivning, hvordan etikken kan inspirere oss til å ta de riktige valgene og til 

sammen være med å skape en grønnere og bedre verden. 

Nettverkets formål 

• Å ha et fast årlig nettverksmøte for filmengasjerte i kirkelig/kristen regi 

• Å drøfte metodeutvikling for hvordan man kan hjelpe folk til å sette ord på 

en god filmopplevelse, stille spørsmål og få til en god samtale om film 

• Å dele ressurser knyttet til det å bruke film i kirkelig sammenheng 

• Å oppleve film 

Målgruppe 

Filmnettverket henvender seg til alle som er interessert i og bruker film i sitt 

arbeid i menighet, kristen forening/organisasjon. 

Annen informasjon 

Akkrediteringskort for nettverket 

Festivalen finner sted lørdag 20. – fredag 26. august. Du kjøper 

akkrediteringskort her: https://www.filmfestivalen.no/article/billetter-festivalpass  

Påmeldingskode KIRKE22 kr. 850 (vanlig pris kr. 1.160).  

Kortet gir fri adgang til festivalens hovedprogram. 

Husk å hente festivalpasset ditt på angitt sted av festivalen – inkl. billett til 

åpningsfilmen søndag kveld! 

Ankomst, avreise og overnatting 

Den enkelte deltaker velger selv ankomst- og avreisedato til festivalen, samt 

bestiller og betaler overnatting. Det organiseres felles middag lørdag og 

søndag. Send påmelding til dette på e-post innen 12. august til 

tm783@kirken.no. Koordinator for samlingen er kulturrådgiver i Kirkerådet 

Turid S. Myrholt. Under festivalen nås hun på mobil 48 40 35 98 

Nettverkets felles møtepunkter under festivalen er: 

– foreløpig program – 
 

Lørdag 20. august 

14.00-15.00 Amandasamtalen  

Dressed to survive: film- og klesindustrien & FNs bærekraftsmål  

– reelt ansvar og realistisk mulighet – i samarbeid med Filmfestivalen. 

I panelet: Medlem av Den norske kirke ungdomsutvalg Matilde Ødegaard. 

Øvrige navn kommer snart 

Moderator: Namn kommer snart 

Sted: Clarion Collection Amanda Hotel, Smedasundet 93  

20.00 Middag på To glass, Strandgaten 169 

 

Søndag 21. august 

9.00-10.45 Nettverksmøte Film i kirken – rettigheter og leie  

ved Eirik Pedersen-Mong, prest i MER - Ila kirke for unge voksne i Oslo  

Sted: Menighetshuset til Vår Frelsers kirke, Skåregaten 155 

11.00-12.00 Temagudstjeneste om film i Vår frelsers kirke  

ved biskop Anne Lise Ådnøy, prost Rune Steensnæs Engedal  

og kantor Goos ten Napel 

17.00-19.00 Middag på Oxeburger, Sørhauggata 156  

19.30-22.00 Offisiell åpning av Den 50. norske filmfestivalen  

i Edda kino, Åpningsfilm: Informasjon kommer snart  

22.00 Samtale om filmen i foajeen på Scandic hotell Haugesund 

 

Mandag 22. august 

9.00-10.30 Nettverksmøte Velkommen til Kirkekino’n! Hvorfor? Hva? og Hvordan? 

Om filmklubben i Bugården menighet sammen med  

Sandefjord kirkeakademi ved leder Leif Rune Dass Sundli  

Sted: Menighetshuset til Vår Frelsers kirke, Skåregaten 155 

 

Vi holder kontakt med hverandre under festivalen, avtaler hvilke filmer vi vil se  

og prater om dem i pauser og under måltider i løpet av dagene vi er sammen. 

 

 

 

https://www.filmfestivalen.no/article/billetter-festivalpass

