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Sandefjord Kirkeakademi — hva er det? 

Forum for dialog 

Der mennesker med forskjellige meninger og livsholdninger kan møtes til åpen dialog og 

meningsutveksling på et fritt grunnlag i gjensidig respekt for hverandre. 

 

Kirkeakademiet 

er en bevegelse som ut fra kristen tro ønsker å tjene kirke, kultur og samfunn. Kirkeakademiet 

har som formål: 

a) å bidra til dialog mellom forskjellige grupper av mennesker 

b) å skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om evige spørsmål så vel som 

tidsaktuelle utfordringer 

c) å muliggjøre åpne samtaler med rom for innsikt, engasjement og kritikk. 

 

Arbeidsform 

a) arrangere åpne møter for informasjon og dialog 

b) arrangere konferanser, seminarer, kurs etc. 

c) etablere kontakt og samarbeide med ulike grupper mennesker, kirkesamfunn, 

    kulturaktører, idealistiske organisasjoner mv. 

 

Organisasjon 

Sandefjord kirkeakademi er medlem av Norske kirkeakademier (NKA), som igjen er medlem 

av det europeiske nettverket Oikosnet Europe - en avdeling av det globale Oikosnet. 

For mer informasjon: http://ww.kirkeakademiene.no eller http://www.oikosnet.eu/  

 

Sandefjord Kirkeakademi har dette styret (fram til årsmøtet 2019): 

Turid Skorge – leder. 

Bjørn Hoelseth - sekretær, Sven-Arne Nilsson - kasserer, styremedlemmer Leif Rune Sundli, 

Oddvar Thorsen og Elise Strat, varamedlem Inger Rismyhr 

 

Kontingent 

Medlemmer i Kirkeakademiet betaler en årlig kontingent på kr 300. Alle møter er åpne, og 

medlemmer vil komme gratis inn på de fleste arrangementene (Unntatt filmkveld der alle 

betaler billett).  

Ved innbetaling av kr 300 til konto nr. 2500.25.17933, vil du automatisk bli registrert som 

medlem. Ved spørsmål, kan Bjørn Hoelseth kontaktes, tlf. 468 25 890 eller epost 

bjorn.hoelseth@sfjbb.net  
 

Sandefjord Kirkeakademi våren 2019 
 

Onsdag 23. januar 2019 kl. 19.00 
«Bibelske referanser i Erik Byes diktning» 
Ved daglig leder i Kirkelig Kulturverksted Erik Hillestad 
Sted: Sandefjord Litteraturhus, Biblioteket. 
Erik Bye og Erik Hillestad hadde et samarbeid i 22 år, noe som førte til flere 
utgivelser av CDer med Erik Bye. Gjennom denne kontakten fikk Hillestad god 
innsikt i Erik Bys diktning og bruk av metaforer. 
Erik Hillestad har ledet Kirkelig Kulturverksted siden starten i 1974. I den 
sammenheng har han vært plateprodusent, musiker og låtskriver. Som leder av 
Kirkelig Kulturverksted har han vært produsent for de fleste av verkstedets CD-
utgivelser, det gjelder både med grupper og enkeltpersoner. Produksjonene er kjent 
for å holde en meget høy kvalitet. Hillestad er også en mye brukt foredragsholder i 
ulike sammenhenger. 
Nordre Skur og Ballast synger Erik Bye-sanger.  
Årsmøte i foajeen i Hjertnes umiddelbart etter møtet. 
 
Onsdag 6. mars 2019 kl. 18.00 

Film: «Legenden om Narnia: Løven, Heksa og Klesskapet» 

Sted: Hjertnes, Parketten 1 

Filmen handler om 4 søsken som blir evakuert ut på landet for å komme unna Blitzen 

i London under den 2. verdenskrig. 

På en regnværsdag bestemmer barna seg for å leke gjemsel. En av de 4 søsknene, 

Lucy, gjemmer seg i et klesskap. Når hun går dypere inn i skapet, oppdager hun at 

hun kommer inn i en ny verden, en snødekt skog. 

Lucy synes hun har vært borte fra de andre i flere timer. Når hun går tilbake til og ut 

av klesskapet, oppdager hun at det kun har gått noen få sekunder i den virkelige 

verden. De andre barna tror ikke på Lucy når hun forteller dem om Narnia. 

Klesskapet blir et bilde på å bevege seg mellom en ytre og indre verden. 

Innledning ved Leif Rune Sundli. 

Onsdag 3. april 2019 kl. 19.00 

«Det var godt at han fikk slippe» – eller  

var det det? 

Tanker om liv og død. 

Ved filosof, forfatter, fredsforsker og professor Henrik Syse 

Sted: Sandefjord Litteraturhus, Biblioteket. 
«Det var godt han fikk slippe» kan det ofte bli sagt når en person dør som led av en 

kronisk og smertefull sykdom. For mange er det naturlig å tenke at det faktisk er 

bedre å dø enn å lide. Dette er også hovedgrunnen til at mange støtter aktiv 

dødshjelp. 

Men er det nå så sikkert at det å få slippe er det «beste» alternativet – hvis det i det 

hele tatt er et alternativ? Syse vil denne kvelden belyse dette følsomme og etisk 

utfordrende spørsmålet som mange har tanker om. 
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