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Høsten 2020 
Greverud kirke 

Temamøter 

Temamøtene holdes tre ganger hvert   
semester i kirkestua. Dette er foredrag 
om tema som tar utgangspunkt i kristen 
tro og etikk og omhandler dette, samt   
temaer som gjelder samfunn og kultur. 

Møtene begynner kl. 19.00. Vi tar en   
pause med kaffe/te etter foredraget.    
Deretter gis det mulighet for spørsmål og 
samtale. 

Våre foredragsholdere legger ned mye 
arbeid i forberedelsene. For dette tilbyr vi 
dem et honorar samt dekning av            
reiseutgiftene. For å dekke dette,        
oppfordrer vi den enkelte til å gi et bidrag 
på 50 kroner per møte. 

VIPPS TIL 10581 (Greverud menighet) 

Merkes med ”Temamøte” 

 

Møtene arrangeres av Voksenutvalget: 

Bjarne Sakshaug 
Helga Haugland Byfuglien 

Anders Hovind 
Anders Johansen 

mailto:aj723@kirken.no


Marta Botne 

 

 

 

 

 

 

 

“Å VÆRE MENNESKE ER IKKE SÅ 
LETT SOM FOLK TROR”  

- Samtale om livsvandring og trosvandring 

Marta Botne var kapellan i Oppegård 1997-2003. 
Hun sluttet som prest på grunn av sykdom og     
utbrenthet. 

Hun meldte seg også ut av kirken. Senere har hun 
bl.a. arbeidet med folkehelse. 

Etter noen år fant hun veien tilbake til kirken og 
begynte som prest igjen.  

Hun har vært Sokneprest i Råholt i Eidsvoll og 
prost i Ofoten. Nå er hun domprost i Tønsberg. 

Før hun fikk fornyet ordinasjonen sin hadde hun 
en samtale med biskop Helga Haugland            
Byfuglien. Helga vil være Martas samtalepartner 
denne kvelden. 

 

DOROTHE ENGELBRETSDATTER - 

DEN FØRSTE  

«HUN-POET I ARVEKONGENS LANDE» 

 - Presentasjon av Dorothe Engelbretsdatter  

Laila Akslen er pensjonert lektor og har arbeidd ved 

Oppegård videregående skole. Cand.phil. med norsk, 

tysk, kristendomskunnskap og religionshistorie.  

Har skive bøker, m.a. "Norsk barokk", og ei rad        

artiklar (på norsk og tysk).  

Presentasjon av Dorothe Engelbretsdatter (1634-1716) 

og hennar dikting. Går nærare inn på religiøs           

barokkdikting og då særleg tekstar av Dorothe        

Engelbretsdatter. Dorothe var også "pennevenninne" 

av Petter Dass, så han kan nok også bli nemnt. 

Tirsdag 22. september  Tirsdag 24. november  

Laila Akslen Dag Hareide 

 

 

 

 

 

 

”MENNESKET  

OG TEKNOMAKTENE ”  
 

Dag Hareide følte en uro over ikke å forstå, og 
over mangel på en offentlig, ordentlig samtale 
om hva teknologiene gjør med oss. Han brukte 
fire år på å oppsøke teknologiske maktsentra på 
fire kontinenter. Han vil gi en introduksjon til 
viktige teknologiske gjennombrudd i 21.         
århundre og hva de kan gjøre med menneskers 
kropp, sinn og samfunn. Under ligger          
spørsmålet: Når maskinene overtar arbeid og 
avgjørelser fra mennesket, og mennesket blir 
mer maskin – hva er da et menneske? 

Dag Hareide har bl.a. vært generalsekretær i 
Norges Naturvernforbund, Regnskogfondet og 
Kirkens Bymisjon, rektor ved Nansenskolen, 
koordinator i arbeidet mot hungersnød i Etiopia 
for FN og leder av Nordisk Forum for Konflikt-
megling. Han har studert sosiologi, idéhistorie, 
jordbruk, media og religion. I august 2015 ble 
han utnevnt av Kongen til ridder av St. Olavs 
Orden 1. klasse «for hans ekstraordinære      
samfunnsengasjement». 

Tirsdag 27. oktober  


