Tønsberg
kirkeakademi

Vår
2020

Mandag 27. januar kl 19
Tønsberg domkirke
TORE SKEIE
OLAV HARALDSSON —
HELGENKONGE PÅ KRIGERTOKT

Mandag 23. mars kl 19
Solvangkirken
MARTA BOTNE
BOMBINGEN AV VALLØ —
KIRKENS ROLLE I KRISETIDER

Mandag 24. februar kl 19
Solvangkirken
IDA WELHAVEN HEIBERG
MARY WOLLSTONECRAFTS BESØK
I TØNSBERG I 1795

Mandag 27. april kl 19
Solvangkirken
KARL OLAV SANDNES
NYTT BLIKK PÅ PAULUS
OG RETTFERDIGGJØRELSEN
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PROGRAM
Mandag 27. januar kl 19: Tønsberg domkirke
TORE SKEIE: OLAV HARALDSSON —
HELGENKONGE PÅ KRIGERTOKT

Kultur
Kirke
Samfunn

Tore Skeie er historiker og forfatter, og setter oss denne
kvelden inn i maktkampen om herredømmet i landene
rundt Nordsjøen på begynnelsen av 1000-tallet. Den største
maktkampen sto mellom angelsaksernes hersker i England,
og danekongen i Danmark. Ambisjonene var enorme, og
rikdommen i kjølvannet av krigene likeså. De som betalte
mest, fikk de beste allierte. Den norske vikingen, Olav
Haraldsson, var en av de brutale krigsherrene, men få år
etter sin død på Stiklestad i 1030 ble han gjort til helgen av
sine allierte. Hvem var egentlig denne Olav Haraldsson? Hva
var egentlig hans agenda i de årene han kjempet om makt,
penger og mektige støttespillere? Har vi pakket ham for godt
inn i det hellige? Var helgenkongen simpelthen bare et barn
av en rå og brutal tid?

Mandag 24. februar kl 19: Solvangkirken
MARY WOLLSTONECRAFTS BESØK I TØNSBERG
I 1795
Den engelske forfatteren Mary Wollstonecraft regnes av
mange som verdens første feminist. Hun var kunnskapsrik,
nysgjerrig og modig, og levde et utradisjonelt liv. Denne
særegne kvinnen bodde i Tønsberg tre uker sommeren 1795.
Hun skrev en bok om oppholdet og uten den hadde besøket
vært glemt. Wollstonecraft så Tønsberg og byens innbyggere
med det skarpe blikket til en ekstern observatør. Blant
annet beskriver hun byens tapte skatt, Mariakirken, som
ble revet i 1864 for å gi plass til byens nye torg og rådhus.
Hjemme i London, to år etter besøket i Tønsberg, døde Mary
Wallstonecraft etter en fødsel. Datteren skrev 21 år senere
den gotiske romanen «Frankenstein». Mary Shelley arvet
både navnet og evnen til å skrive fra moren som ga oss dette
unike bildet av det førmoderne Tønsberg.
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Mandag 23. mars kl 19: Solvangkirken
MARTA BOTNE: BOMBINGEN AV VALLØ —
KIRKENS ROLLE I KRISETIDER
Klokken 23.25 den 25. april 1945 dukket det plutselig opp
119 britiske bombefly på nattehimmelen som begynte å
slippe ned sin dødelige last over oljeraffineriet på Vallø.
Da raidet var over 20 minutter senere, hadde befolkningen
på Vallø mistet 53 av sine innbyggere. Et av krigens største
sivilie tap skjedde kun to uker før krigen var over. Dette er
utgangspunktet for foredraget domprost Marta Botne skal
holde. Domprosten fikk selv sin prestetjeneste formet av en
stor ulykke; flyulykken ved Torghatten 6. mai 1988 hvor 36
mennesker mistet livet. Gjennom dette har domprost Marta
gjort dyrebare erfaringer om hva mennesker trenger aller
mest når krisen rammer. Hun spør: Hva er egentlig god
krisehjelp? Er det mulig å være forberedt på en katastrofe?

Mandag 27. april kl 19: Solvangkirken
KARL OLAV SANDNES: NYTT BLIKK PÅ PAULUS
OG RETTFERDIGGJØRELSEN
Den gjensidige fordømmelsen mellom den lutherske og
den romersk-katolske kirke på spørsmålet om hvordan
mennesket blir rettferdig overfor Gud, var lenge den
største utfordringen i læresamtalene kirkene mellom.
Enigheten som ble skapt ved felleserklæringen om
rettferdiggjørelseslæren som de to kirkene signerte i
1999, regnes derfor blant de aller største framskrittene
i det økumeniske forsoningsarbeidet. Et viktig premiss i
arbeidet er forholdet mellom Luther og Paulus. På bakgrunn
av den moderne paulusforskningen vil professor på MF
Vitenskapelige høgskole, Karl-Olav Sandnes, trekke nettopp
disse linjene, og se hvordan den moderne Paulusforskningen
bidro til å åpne samtalene kirkene mellom på en ny måte.
Etter foredraget er det årsmøte.
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Tønsberg kirkeakademi

Møteplass

Solvangkirken, Wergelandsvei 7, Tønsberg

Kirkeakademiet har base i Solvangkirken, men vi åpner
vårprogrammet i Domkirken med Tore Skeie og en
spennende reise inn i vikingetiden i jakten på Olav Digre!

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

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

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 kirkeakademiene ønsker vi å skape en møteplass for dialog
på tvers av forskjeller i tro, livssyn, kultur og alder.

For mer informasjon: www.kirkeakademiene.no

Følg oss på Facebook
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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
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