
 
Mandag 12. november kl 19
Tønsberg domkirke 
ALF VAN DER HAGEN
DIALOGER OM TRO

Mandag 15. oktober kl 19
Solvangkirken
ELISABETH TORP OG  
GUNSTEIN DRAUGEDALEN
DU SER DET IKKJE PÅ MEG

Mandag 3. desember kl 19
Solvangkirken 
MERETE THOMASSEN OG  
JOSTEIN SETH
BØNN I VÅR TID
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Mandag 17. september kl 19 
Tønsberg domkirke
SVEIN TINDBERG & JUST UNITY
UTAFOR



Svein Tindbergs kritikerroste forestilling «Utafor» på 
Det norske teater griper rett inn i et av vår tids heteste 
politiske tema; hvordan unge mennesker radikaliseres 
som følge av utenforskap. En av stemmene i forestillingen 
er Yousef Bartho Al-Nahi fra Nøtterøy. Han konverterte til 
Islam som ung mann som følge av ensomhet og utenforskap. 
Som medlem av «Just unity» kjemper han i dag imot 
radikalisering av ungdom sammen med irakisk-fødte 
Faten Mahdi a-Hussaini. I forestillingen møter publikum 
også jødiske Tor, og Siri som overlevde terroren på Utøya. I 
Tønsberg domkirke får vi komme tett på menneskene bak 
forestillingen og høre deres egen fortelling.

PROGRAM

Mandag 17. september kl 19 
Tønsberg domkirke 
SVEIN TINDBERG & JUST UNITY:  
«UTAFOR» 

Kultur
Kirke

Samfunn

«Du ser det ikkje på meg» heter det i sangen Gunstein 
Draugedalen skrev og ga ut i 2015 der han lot publikum få 
innsyn i sitt livs store sår. Som ung og kritikerrost sanger ble 
han seksuelt misbrukt av en anerkjent pastor og predikant 
hjemme i Telemark. Draugedalen måtte ha profesjonell 
hjelp for å komme videre. «Kirkelig ressurssenter mot 
vold og seksuelle overgrep» har siden 1996  vært et sted 
for fellesskap og støtte for voksne kvinner og menn med 
erfaring av seksuelle overgrep i kristen sammenheng.  
I Solvangkirken møter vi Gunsteins salmesang og fortelling 
og Elisabeths formidling av et viktig kirkelig arbeid i mer  
enn 20 år.

Mandag 15. oktober kl 19 
Solvangkirken
ELISABETH TORP OG GUNSTEIN DRAUGEDALEN: 
«DU SER DET IKKJE PÅ MEG»



Den Bragepris-vinnende forfatteren og redaktøren Alf 
van der Hagen har som få andre satt dialoger om tro på 
dagsorden. Med bøkene «Meningen med livet?» (2015) og 
«Håpet er hellig» (2017) lar han sterke stemmer i samtiden 
komme til orde med sine tanker om tro og tvil: Ole Paus, 
Shabana Rehman, Geir Lippestad, Edvard Hoem, Vigdis Hjort 
og flere. «Jeg mener vi har mistet noe sentralt i vår kultur», 
sier van der Hagen om den manglende kunnskap om tro og 
religion som preger den norske offentligheten. Dialogen om 
tro og ikke-tro i ulike former er lagt til Tønsberg domkirke. 
Arrangementet er i samarbeid med Tunsberg bispedømme.

Mandag 12. november kl 19 
Tønsberg domkrike 

ALF VAN DER HAGEN:  
«DIALOGER OM TRO» 

Bønn er troens morsmål. Hva vi ber om, og hvordan 
vi ber, forteller mye om troens plass hos den enkelte 
og i kirke og samfunn som helhet. Moderne bønner er 
ofte formulert med en dårlig skjult politisk og ideologisk 
agenda, mener Merete Thomassen som underviser 
prestestudenter på Universitetet i Oslo. Mangeårig 
fengselsprest, Jostein Seth, har erfart noe av det samme. 
Folk som har levd tøffe liv avslører raskt ord som ikke er 
forankret i virkeligheten. I en samtale ved innledningen 
til adventstiden går Merete Thomassen og Jostein Seth til 
kildene på ny. Hva vil det si å be, og hva er bønn i vår tid?

Mandag 3. desember kl 19
Solvangkirken
MERETE THOMASSEN OG JOSTEIN SETH: 
«BØNN I VÅR TID»

Mandag 15. oktober kl 19 
Solvangkirken
ELISABETH TORP OG GUNSTEIN DRAUGEDALEN: 
«DU SER DET IKKJE PÅ MEG»



OM KIRKEAKADEMIET
Kirkeakademiene er en økumenisk bevegelse som ut 
fra kristen tro ønsker å tjene kirke, kultur og samfunn. 
Kirkeakademiene er i vekst og har nå 67 lokallag over 
hele landet. Tønsberg kirkeakademi er medlem av 
Norske kirkeakademier, som igjen er medlem av det 
europeiske nettverket Oikosnet Europe, en avdeling av 
det globale Oikosnet. 

Kirkeakademibevegelsen har en grunnleggende tro på 
dialogens betydning. Dialog innebærer at mennesker 
kan møtes i respekt for hverandres meninger. I kirke-
akadmiene ønsker vi å skape en møteplass for dialog 
på tvers av forskjeller i tro, livssyn, kultur og alder.

For mer informasjon: www.kirkeakademiene.no 

Inngang: kr. 100. Medlemmer og studenter har gratis  
adgang til alle arrangementer. Medlemskap:  
kr. 250,- pr. år  / kr. 150 pr. semester. Medlemsskap 
tegnes på møtene eller ved å betale inn til Tønsberg 
kirkeakademis konto: 2420.22.06413. VIPPS: 87786

Tønsberg kirkeakademi

STYRET:
Jan Terje Christoffersen, leder ·  Anne Helgesen, nestleder ·  Bjarne Bredrup, 
styremedlem / kasserer ·  Ida Welhaven Heiberg, styremedlem / sekretær 
Steinar Høiback, styremedlem ·  Per Jahnsen, varamedlem ·  Arne Kvaal, varamedlem

KIRKEAKADEMIET:
KULTUR – KIRKE – SAMFUNN

En bevegelse
som tar kirkens kulturansvar 
på alvor

Et forum
for fordypning og 
meningsbrytning 

Et fristed
som fremmer dialog  
og kommunikasjon

Følg oss på Facebook

Solvangkirken, Wergelandsvei 7, Tønsberg

Kirkeakademiet har base i Solvangkirken. Denne høsten 
møtes vi også i Domkirken og biblioteket. Vel møtt. 

  Møte-
plass


