
KIRKERÅDETS KULTURKONFERANSE 

Oslo tirsdag 22. og onsdag 23. mai 2018 

Mer enn eventyr – 

om livsmestring og livstolkning i vår 

kulturarvs fortellinger 

Theodor Kittelsen: Soria Mora – foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland 



PROGRAM 

Tirsdag 22. mai 

Kl. 11.30-12.00 Registrering 

Kl. 12.00-13.00 Lunsj 

Kl. 13.00-13.30 Skal kirken fortelle eventyr? – om det dypt  

menneskelige i vår kulturs eventyr ved Berit 

Tversland 

Kl. 13.30-14.00 Håpet som ingen kunne målbinde ved  

førsteamanuensis emerita Marit Akerø/Oslo Met – 

Storbyuniversitet 

Kl. 14.00-14.15 Kort pause 

Kl. 14.15-15.00 Samtale 

Kl. 15.00-15.15 Kort pause 

Kl. 15.15-16.00 Jakob – veien hjem er lang (utdrag fra fortellingen) 

ved forteller Helga Samset med samtale 

Kl. 16.00-16.15 Kort pause 

Kl. 16.15-17.00 Maria og Jesus i Koranen ved forteller Mehda 

Zolfqari med samtale 

Kl. 17.00-17.15 Kort pause 

Kl. 17.15-18.00 Fortellinger hos urfolk ved Meerhke Krihke Lein 

Bientie med samtale 

Kl. 18.00-18.30 FRI 

Kl. 18.30-20.00 Middag 

«Undereventyr eksperimenterer med eksistensielle muligheter. […] En 

lykkelig slutt er ett av de viktigste kjennetegnene ved disse eventyrene. Er 

denne utelukkende et uttrykk for naiv virkelighetsflukt og ønsketekning 

– eller kan den forstås på en annen måte?»

Marit Akerø i Kirke & Kultur 1/2015 Håpet som ingen kunne målbinde. 

Undereventyr som håpsbærende kulturarv. 



ONSDAG 23. mai  

Kl. 09.00-10.00  I fortellingenes verden 

Kl. 09.00-09.40 Livsmestring og livstolkning i vår 

kulturarvs fortellinger ved teatersjef ved 

Riksteatret Tom Remlov 

Kl. 09.40-10.00 Fortellingssamtale 

Kl. 10.00-10.30 I Bibelens verden 

Kl. 10.00-10.20 Livmestring og livstolkning i 

bibelfortellingene ved rådgiver for 

trosopplæring ved IKO Ingunn Aadland 

Kl. 10.20.10.30 Bibelsamtale 

Kl. 10.30.10.40 Kort pause 

Kl. 10.40-12.00 Seminar, se tekstboks under 

Kl. 12.00-13.00 Lunsj 

Kl. 13.00-14.20 Ny seminarrunde 

Kl. 14.20-14.30 Kort pause 

Kl. 14.30-15.00  Fortellingens plass i kirkerommet ved  

avdelingsdirektør i Kirkerådet Paul Erik Wirgenes med 

samtale 

Kl. 15.00 Vel hjem!  

SEMINARER 

Du kan velge to av disse seminarene: 

Seminar 1: Bibelterapi, om livsmestring og livskompetanse i 

litteratur og teologi ved Rolv Nøtvik Jakobsen 

Seminar 2: Litteraturgudstjeneste, om bruk av litterære 

tekster i gudstjenesten ved lektor Dyre Vaa 

Seminar 3: Livsmestring og livstolkning i eventyrene? 

ved Berit Tversland 

Seminar 4: Kirkerommet som forteller  

ved undervisningsrådgiver ved Stavanger bispedømmekontor Gunn 

Heidi Dybdahl og kirkebyggkonsulent i Kirkerådet/arkitekt Ove 

Morten Berge 



OM KONFERANSEN 

STED 
Konferansen avholdes i Oslo på Anker hotell, Storgaten 55. Telefon 22 99 

75 10. Overnatting må man besørge selv. Anker hotell har følgende tilbud 

til konferansedeltakerne: Kr. 950,- for enkeltrom – e-post: 

booking@anker.oslo.no.  

Mer info, se https://anker-hotel.no/  

FORMÅL 
Plan for Trosopplæring understreker at «Kirken er bærer av tradisjon og 

kulturarv. Forvaltning av denne arven i møte med stadig nye tider og 

mennesker er en sentral oppgave i trosopplæringen» (side 9 i planen). 

Konferansen vil se nærmere på hvilke muligheter som ligger i dette; også 

utover trosopplæringens primære målgruppe og vil derfor kunne være 

relevant f.eks. innen arbeid med religionsdialog, pilegrimvirksomhet og 

kultur(arv/historie). 

MÅLGRUPPE 
Skuespillere og fortellere, litteratur- og kulturengasjerte personer, 

kirkelig ansatte/frivillige og andre som arbeider med trosopplæring, 

pilegrimsarbeid, misjonsvirksomhet og kultur(arv/historie) m.m. 

PÅMELDING – pris og vilkår 
Påmelding og betaling skjer fortløpende på kirken.no/eventyr. 

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding må sykemelding fremlegges. 
Det gis en delvis refusjon dersom reiseforsikring ikke dekker dette. 

Konferanseavgift 

Konferansen har en tidligpris på kr. 1 900,-. Fra og med 10. april 2018 er 

prisen kr. 2 200,-. Avgiften dekker konferansen og all bespisning.   

ARRANGØR 
Kirkerådet er arrangør for konferansen. 

SPØRSMÅL 
Disse kan rettes til Kirkerådets kulturrådgiver Turid S. Myrholt 

E-post: tm783@kirken.no
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