
 
Mandag 4. november kl 19
Slottsfjellsmuseet 
SIGURD HAREIDE
LUX – GAMLE BØKER I NYTT LYS
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«Det var aldri lett å hoppe etter Wirkola, men det er enda
vanskeligere å dø etter Per Fugelli», skriver forfatter Tor 
Åge Bringsværd i sin siste bok Mens jeg har dere her. 
Tor Åge Bringsværd åpner høstprogrammet i Tønsberg 
kirkeakademi med tanker om å bli gammel. I hele sitt lange 
og produktive forfatterliv har Bringsværd vært opptatt av 
hellige skrifter og myter og av å forstå menneskets forhold 
til en verden utenfor seg selv. Det er dette han vil snakke 
om i foredraget Uten fantasi – ingen tanke. I sin siste bok 
utfordrer Bringsværd samtidskulturens tabuisering av 
alderdom og død. «Jeg har ingenting imot å bli gammel. Det 
er å dø jeg ikke liker», skriver Bringværd sorgmuntert om et 
tema vi trygt kan si angår oss alle.

PROGRAM

Mandag 16. september kl 19: Solvangkirken 
TOR ÅGE BRINGSVÆRD:  
UTEN FANTASI – INGEN TANKE 

Kultur
Kirke

Samfunn

Høsten 2019 setter Haugar Vestfold Kunstmuseum igjen 
religiøse temaer på dagsorden. I 2011 brakte Gloria Mundi 
verdifulle kunstskatter fra Vestfolds kirker inn til galleriet 
på Haugar. Med Metafysica retter museet blikket utover 
mot samtidskunsten. Det blir utstilling på Haugar, og 
gjennom Peregrinus også i fem av fylkets kirker, deriblant 
Domkirken. Bare to uker etter åpningen av Metafysica får 
Kirkeakademiet en eksklusiv presentasjon av utstillingen 
på Haugar ved kurator Tone Lyngstad Nyaas. Nyaas ønsker 
med utstillingen å synliggjøre samtalen som både nasjonale 
og internasjonale samtidskunstnere fører med det sakrale 
og vår felles kristne kulturarv. Utstillingen er et stykke 
religionsdialog i billedform.

Mandag 14. oktober kl 19: Haugar kunstmuseum
TONE LYNGSTAD NYAAS: METAFYSICA – 
RELIGION OG SPIRITUALITET I SAMTIDSKUNSTEN
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Bokåret 2019 er en nasjonal feiring av boken i anledning av 
at det i år er 500 år siden Norges første trykte bok kom ut, 
alterboken Missale Nidrosiense. Universitetslektor Sigurd 
Hareide forsker på gudstjenestefeiringen i middelalderen 
og på reformasjonstiden og kjenner boken bedre enn de 
fleste. I sitt foredrag vil han fortelle om hvordan denne 
alterboken, sammen med Norges eldste håndskrevne bok 
– prekensamlingen Gammelnorsk homiliebok – kan gi oss 
en bedre forståelse av middelalderens gudstjenester. Etter 
foredraget blir det omvisning i Slottsfjellsmuseets utstilling 
Lux: tro og hellighet i middelalderen ved konservator  
Cecilia Gustavsen. 

Mandag 4. november kl 19: Slottsfjellsmuseet 

SIGURD HAREIDE: 
LUX – GAMLE BØKER I NYTT LYS

Ingen andre skuespill for barn har vært så elsket og hatet 
som Reisen til Julestjernen av Sverre Brandt. Anne og Petra 
Helgesens ferske bok Drama for barn – teatrets sjel ser 
Brandts stykke som en original skildring av religiøs opplevelse 
og overgivelse som er uten sidestykke i norsk barnelitteratur. 
Da stykket hadde premiere på Nationaltheatret i 1924 ble 
det vist helt fra jul til påske. Da det ble hentet fram igjen 
etter krigen, satte det alle rekorder, og stykket ble spilt flittig 
fram til 1970-tallet da teatersjef Arild Brinchmann nektet å 
sette opp stykket. Men Julestjernen gjenoppsto, i 2016/2017 i 
sekulær versjon. Anne Helgesen gir oss et skråblikk på norsk 
kulturhistorie gjennom de mange stoppesteder Reisen til 
julestjernen har fått. Barnekoret fra Granly skole deltar under 
ledelse av Steinar Høiback.

Mandag 2. desember kl 19: Solvangkirken
ANNE HELGESEN: 
MANGE REISER TIL JULESTJERNEN

Mandag 14. oktober kl 19: Haugar kunstmuseum
TONE LYNGSTAD NYAAS: METAFYSICA – 
RELIGION OG SPIRITUALITET I SAMTIDSKUNSTEN
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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-
akademiene 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 ·  Ida Frøydis Aglen, varamedlem ·  Tove Brita Eriksen, 
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. I høst blir det 
i tillegg spennende avstikkere til Haugar kunstmuseum  
og Slottsfjellsmuseet. Vel møtt. 

Møteplass

Program_Høst_2019.indd   4 22.08.2019   20:22


