I TREFOLDIGHETSKIRKEN

HVA ER ARENDALSUKA?

Morgensang kl 08.30 tirsdag til fredag.
Tirsdag: v/ nordsjøprest Annette Tronsen Spilling
Onsdag: v/ nordsjøprest Annette Tronsen Spilling
Torsdag: v/ sokneprest Elin Ann Øvensen
Fredag: v/ prost Jorunn Raddum

Arendalsuka skal:
• være en politisk møteplass
• bidra til engasjement og interesse for politikk
• bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest
sentrale nasjonale aktører innenfor politikk,
organisasjons- og næringsliv

Lunsjkonserter kl 11.30 mandag til torsdag.
Mandag: Eva Jonassen Tungesvik (sang) og Leif
Rino Muller (piano)
Tirsdag: Tim Blomberg (orgel)
Onsdag: Knut Sigurd Bygland (sang) og Leif Rino
Muller (piano)
Torsdag: Ellen Halvorsen Lervold (sang) og Leif Rino
Muller (piano)
Gudstjenester kl 19.00 mandag til onsdag.
Mandag: Nattverdsgudstjeneste v/ biskop Stein
Reinertsen og preses Helga Haugland Byfuglien
Tirsdag: Økumenisk gudstjeneste v/ Norges Kristne
Råd
Onsdag: Jazzmesse v/ biskop Stein Reinertsen og
Leif Rino Müller med band
Drop-in dåp kl. 11.00-14.00 fredag
Ta kontakt med Trefoldighet menighetskontor for
mer informasjon.

ARENDAL BIBLIOTEK
Velkommen inn - for alle? kl. 17.00-19.00 torsdag
Tilgang til læringsarenaer, kirkelige handlinger og
kulturtilbud i kirkebygg/menighetshus og kulturbygg.
Et arrangement i samarbeid med K-Stud og Studieforbundet Funkis.

Kristin Gunleiksrud Raaum om hvorfor kirken er
på Arendalsuka:
”Den norske kirke er Norges største medlemsorganisasjon, og skal være der folk er. For oss er
det naturlig å være en sentral del av Arendalsuka.
Her kan vi både sette dagsorden ved å invitere til
egne arrangementer og vi kan være synlige tilstede
på andre relevante arrangementer.
Ikke minst byr vi i ”Kirkeskipet” på kaffe, vafler og
en arena for samvær og fellesskap for alle som vil
stikke innom.
Under Arendalsuka kan vi synliggjøre at kirken er
en stemme å regne med i det offentlige rom. Vi er
ikke bare til for de store begivenhetene i livet, men
også en samfunnsaktør som har et ansvar for å
delta i den offentlige debatten.”
MER INFO
www.facebook.com/kirkeskipet
www.facebook.com/arendalsuka
www.kirkenskipet.no
www.arendalsuka.no
Kirkeskipet er et samarbeid mellom Den norske
kirke, Sjømannskirken og Kirkens Nødhjelp.

KIRKEN
på Arendalsuka

12.-16 .august 2019

PÅ KIRKESKIPET

rettsjurist), Irene Dotterud-Flaa (Redd Barna) og Kjølv
Egeland, statsviter

MANDAG 12. AUGUST:

14.30-15.30
Rom for refleksjon; Samtale mellom barne- og
familieminister Kjell Ingolf Ropstad og biskop Stein
Reinertsen.

12.00-13.30:
Live-innspilling Pod for Gud og Hvermann.
Hovedtema: kirke og kultur. Gjester Kristin
Gunleiksrud Raaum og Stein Reinertsen.
15:30-16:30
Lokalvalg og verden. - Kirkens Nødhjelp og
Mellomkirkelig Råd
Globale spørsmål sett i lys av høstens lokalvalg.
Med varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam
(AP), lokalpolitiker Hildegunn Tønnesen Schuff
(MDG), Embla Mathisen (leder i Changemaker)
og Atle Sommerfeldt (biskop i Borg)

TIRSDAG 13. AUGUST:
08:30-10:00
Nærlingsliv, bistand og misjon - Global kirke i en
ny tid. - Samarbeid menighet og misjon-SMM
Hvordan kan næringsutvikling og rettighetsarbeid
være med å bygge enkeltmennesker og lokalsamfunn? Andreas Andersen (Misjonsalliansen), Ragnhild Mestad (NMS Global), Heidi Westborg Steel
(Himalpartner), og Knut Hallen (SMM)
11.00-12.00
Debatt om ny tros- og livssynslov; Debattleder:
Åshild Mathisen. Med Kjell Ingolf Ropstad (krF),
Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), Kari Henriksen (Ap),
Kristin Gunleiksrud Raaum (kirkerådsleder).
12:30-13:30
Norsk våpeneksport - hvilket ansvar har vi?
- Kirkens Nødhjelp og Changemaker
Norge tillater fortsatt eksport av militært materiell til
flere av landene som kriger i Jemen og andre
autoritære stater. Vi inviterer til en samtale om
status for norsk våpeneksport. Med bl.a Embla
Mathiesen (Changemaker), Mads Harlem (folke-

18.00-19.00
Rom for refleksjon; preses Helga Haugland Byfuglien
og barneombud Inga Bejer Engh om barns rettigheter.

ONSDAG 14. AUGUST:
08.30-10.00
Frokostmøte: Listevalg - et nytt kirkedemokrati.
Styrkes eller splittes kirken med flere lister? Med listetoppene i Agder og Telemark bispedømme, Martin
Birkedal fra Bønnelista, Markus Westermoen fra Nominasjonskomiteens liste og Odd-Inge Uleberg fra Åpen
folkekirke.
12:15-13:00
Voldtekt som våpen i krig og konflikt.
- Kirkens Nødhjelp
Samtale om kampen mot kjønnsbasert vold og religiøse aktørers rolle i dette arbeidet. Legge til Med Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp), Dag-Inge Ulstein
(utviklingsminister, KrF), Ingeborg Midttømme (biskop
i Møre) og Ingrid Schärer Østhus (De norske pinsemenighetenes ytremisjon)
15.30-16.30
Rom for refleksjon; Hvorfor er ateisten opptatt av
Jesus? Samtale mellom Bjørn Stærk og biskop Stein
Reinertsen.

Nødhjelp), Stefan Heggelund (Høyre), Espen Barth
Eide (Arbeiderpartiet), Ingrid Aas Borge, (Kirkens
Nødhjelp.)
15.30-16.30
Rom for refleksjon; Å tro eller ikke tro – om veien til
å forsone seg med egen tro.
Samtale mellom Tania Michelet og prest Sunniva
Gylver.

FREDAG 16. AUGUST
08:30-10:00 (Enkel frokost fra kl. 0830. Samtalen
starter kl. 0900.)
Hvorfor bygge nye kirker?
- KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige
virksomheter.
Hvordan påvirkes menigheten og lokalsamfunnet av
å få ny kirke, og hva gjør menigheten for at bygget
skal bli mest mulig brukt? Hva kan kirken brukes til?
Med Stein Reinertsen (biskop i Agder og Telemark)
Marit Synnøve Loland Tveit, leder av byggekomiteen
for ny kirke på Flekkerøy Nils Olav Larsen, ordfører i
Vennesla (KrF).
12:00-13:30
Hvordan kan kirkelig gravferdsforvaltning være en
god løsning for alle? - KA Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter
Med Harald Danielsen (rådmann, Arendal kommune),
Anne Hansen Vartdal (leder, Arendal kirkelige fellesråd), Marianne Løge (Human-Etisk Forbund), Terje
Eikin (varaordfører i Arendal), Anne Sender (STL) og
Øystein Dahle (KA Arbeidsgiverorganisasjon for
kirkelige virksomheter).

TORSDAG 15. AUGUST:
12:15-13:00
Klimamål for klimakrisen - Kirkens Nødhjelp
Presentasjon av rapporten Norways Fair Share
of meeting the Paris Agreement, med påfølgende panelsamtale. Med Håkon Grindheim (Kirkens

Hver kveld mandag-torsdag fra kl 20.00
Nattcafe på Kirkeskipet
Et alkoholfritt samlingssted der det blir mulighet for
en liten matbit, en kaffekopp, en god prat og godt
fellesskap.

