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ÅRSMELDING 2017 FOR NORSKE 
KIRKEAKADEMIER 

1. MEDLEMMER I NORSKE 
KIRKEAKADEMIER
NKA hadde ved utgangen av året 72 
medlemsakademier. Årsmøtet 2017 tok 
opp tre nye medlemmer: Nesodden 
Kirkeakademi, Karmøy kirkeakademi og 
Katolsk-Ortodoks akademi. Det er stor 
bredde i aktivitetsnivået, de aller fleste 
akademiene holder høy aktivitet, mens 
noen få akademier har liten eller ingen 
aktivitet.

2. VIRKSOMHETEN I 
MEDLEMSAKADEMIENE
Det har vært høy aktivitet i 
medlemsakademiene også i 2017 og det 
er blitt gjennomført over 400 
arrangementer i løpet av året. De aller 
fleste av disse er gjennomført på basis av 
frivillig innsats. Denne frivilligheten er 
svært omfattende og omfatter hele 
spekteret. Det har jevnt over vært et 
godt nivå på aktiviteter i akademiene, og 
kun med noen få unntak, har alle 
akademier hatt aktivitet i 2017. I 2017 
er det gjennomført rundt 6-7 
arrangementer per akademi i løpet av 
året. 

Som tidligere har de fleste akademiene 
fordelt arrangementene ut over året, 
mens noen har valgt å konsentrere mye 
av sin aktivitet rundt ett større 
arrangement, som en festival, kulturuke 
eller seminarer. Blant de større 
arrangementer kan nevnes festivalene 
Tromsø internasjonale kirkefestival, 

Kristiansund Kirke Kunst Kultur-festival 
og Kulturuken i Olsvik. Mange 
akademier har også gjennomført større 
seminarer eller dagskonferanser, blant 
annet gjelder dette Hadeland 
kirkeakademi, Katolsk forum stavanger, 
Valestrand kulturkyrkje og Stord 
kyrkjeakademi.   

Bredden i aktiviteter og tema har som 
vanlig vært god, og akademibevegelsen 
favner et stort spenn knyttet til kultur, 
kunst, religion, kirke og samfunn. I 
tillegg til en rekke foredrag og 
seminarer, har akademiene gjennomført 
konserter, lyrikk-kvelder, 
teaterforestillinger, utstillinger med 
mer. Mange av akademiene er flinke til å 
samarbeide, det være seg med andre 
medlemsakademier; menigheter; 
bibliotek; historielag; organisasjoner 
eller andre lokale aktører. Det er også 
stort spenn i hvor akademiene har sine 
arrangementer; alt fra kirker, kulturhus, 
kafeer til kinoer; biblioteker og skoler; 
rådhus og kulturhus. Flere holder også 
utendørsarrangementer, gjerne i form 
av vandringer. Det er også et 
imponerende utvalg av bidragsytere 
som har gjestet akademiene. Noen 
bidragsytere har vært gjengangere i 
akademiene i løpet av 2017, dette 
gjelder blant annet Anne Bente Hadland, 
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Gunnar Danbolt, Alf van der Hagen, Nils 
Ivar Agøy, Margun Sandal, Per Arne 
Dahl, Dag Kullerud, Kristin Gunleiksrud 
Raaum med flere. 
 

 
 
Kunst og kultur er naturlig nok 
populære temaer i akademiene, noe som 
speiler seg i arrangementene gjennom 
blant annet kunstutstillinger, 
ikonutstillinger og ulike foredrag om 
kunstens betydning, både for kirken og 
for samfunnet.  
 

 
 
Ikke overraskende har 
reformasjonsmarkeringen vært et 
gjennomgående tema i 
kirkeakademibevegelsen i 2017. I løpet 
av året er det arrangert rundt 80 
forskjellige foredrag, seminarer, 
forestillinger og andre arrangement, 

tilknyttet reformasjonen. Når det gjelder 
medlemsakademienes vektlegging av 
reformasjonsmarkeringen, vises det for 
øvrig til eget kapittel i årsmeldingen og 
egen sak på årsmøtet (NKA 12/18). 
 

 
 
Et populært tema i tillegg til 
reformasjonen, har vært økonomi, med 
arrangementer som Pengenes svøpe, 
makt og velsignelse; Hans nielsen Hauge 
– fyrtårn for næringslivet i dag? og 
Verdensøkonomi og barnefattigdom, er 
det en sammenheng? 
Medlemsakademiene er også opptatt av 
andre samfunnspørsmål, og noen av 
akademiene arrangete foredrag eller 
seminarer som gikk spørsmålet om 
Norges kristne og humanistiske verdier i 
sømmene. Noen arrangementer gikk 
også direkte på Stortingsvalget og 
valgkampen. Andre tok opp religioners 
plass i moderne demokrati. Også i år har 
veien videre for Den norske kirke etter 
at staten og kirken for alvor skiller lag 
har også vært et tema som har blitt 
berørt i flere akademier gjennom året. 
 
Diakoni, menneskeverd, klima og miljø 
er også temaer som er blitt belyst i 
gjennom året, gjennom arrangementer 
som Barmhjertighet som motkultur og 
Menneskeverd under press Flere av 
akademiene er opptatt av klima og miljø, 
og noen har hatt arrangementer i 
forbindelse med Earth Hour og 
skaperverkets dag. Flere akademier 
hadde også arrangeenter i forbindelse 
med Kirkeuka for fred (mer om denne i 
eget delkapittel). 
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Mange er opptatt av religionsdialog, og 
hvordan man snakker sammen på tvers 
av tro. Noen har også tematisert 
hvordan man snakker til Gud i vår tid. 
 
De fleste akademiene har ulike tema 
hvert semester, andre har valgt å knytte 
an til et overgripende tema. Mange har 
hatt reformasjonen som overgripende 
tema, særlig høsten 2017, men vi finner 
også noen andre overgripende temaer, 
som Innafor-serien hos Kirkeakademiet 
i Asker. 

 
 
Akademienes programmer preges av 
spennende og viktige foredrag og 
forestillinger, som treffer midt i 
samtidens utfordringer, og som samtidig 
holder historien og de evige spørsmål 
levende. Kirkeakademiene bidrar i stor 
grad til å skape en åpen og kvalifisert 
samtale om sentrale spørsmål innen 
kultur, samfunn og religion. Akademiene 
er ambisiøse og bevisste i utformingen 
av programmene, som samlet gir et 
omfattende opplevelses- og 
kunnskapstilfang. Medlemsakademiene 
fungerer som en viktig arena i 
samfunns- og kulturlivet. Her skapes 

møtesteder der meninger brytes og 
opplevelser deles. Det er styrets 
inntrykk at både kvaliteten på 
arrangementene og bredden i temaene 
er med på å gjøre 
kirkeakademibevegelsen til en viktig 
bidragsyter inn i lokal debatt og 
kulturliv.  
 
 

 
 
3. ÅRSMØTET  
 
Årsmøtet i 2017 ble avholdt på Gran på 
Hadeland den 17.-19. mars. Det var 67 
delegater på årsmøtet, hvorav 43 med 
stemmerett. På sakskartet sto vanlige 
årsmøtesaker som årsrapport, regnskap, 
årsplan og budsjett, vedtektsendringer, 
valg, internasjonalt arbeid og 
medlemssøknader. Det var også en sak 
om den økonomiske situasjonen for NKA 
og om NKA i sosiale medier. 

 
 
NKA hadde reformasjonsmarkeringen 
som tema for årsmøteseminaret, for 
programmet fredagskvelden og som 
kunstnerisk innslag lørdag kveld. 
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Kveldsprogram i flygelsalongen, fredag: 
Synnøve Sakura Heggem: Det musiske 
og salmespiritualitet hos Luther og 
Grundtvig   

 
 
Årsmøteseminar, lørdag: Reformasjonen 
Synnøve Sakura Heggem: Maria – 
mellom Luther og Grundvig 
Anne Bente Hadland: I skyggen av 
Luther 
Ruth Danielsen: Lucas Cranach d.e. som 
reformasjonstolker 
Kirsten Stabel: Reformasjonens 
billedunivers 
Bente Engelsen: Fra Luther til Danmark-
Norge: Ny lære, nytt liv? Hvordan gikk 
det til?  
 
Kveldsprogram, lørdag: Helga Samset: 
Jakob – veien hjem er lang 

 

Gudstjenesten søndag var i Mariakirken 
ved Hans Erik Raustøl. 
Generalsekretæren hadde skrevet 
prekenen. 

 

4. VIRKSOMHETEN SENTRALT 
 
4.1 Styret  
 
Styreleder: 
Kjell Y Riise, Tromsø   
Styremedlemmer: 
Eskild Narum Bakken, Toten 
Gro Berggrabb, Bodø 
Eva Birkeland, Karmøy 
Solveig Botnen Eide, Lillesand 
Anne Marie Gjølme, Stavanger 
Knut Erik Tveit, Oslo 
Varamedlem: 
Nils Dagestad, Voss 
Erwin Mûller, Larvik 
 
Arbeidsutvalget har vært sammensatt av 
styreleder, nestleder og 
generalsekretær. 
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Styret har hatt 5 møter i 2017. Styret 
behandlet 57 saker. Protokoll fra 
styremøtene blir lagt ut på NKAs 
hjemmesider. Utenom styremøtene er 
det jevnlig kontakt mellom leder, 
nestleder og generalsekretær (AU). 
Møtene i AU er i hovedsak forberedende 
møter i forkant av styremøtene.  
 
NKA er medlem i Frivillighet Norge, og 
assisterende generalsekretær har deltatt 
på ulike temagruppemøter og 
medlemsmøter.  
 
Generalsekretæren har besøkt 
kirkeakademier over hele Sør-Norge og 
holdt til sammen over 20 foredrag innen 
et bredt spekter av temaer: Kunsten i 
kirken, kulturarv i mangfoldsamfunnet, 
kirken som kulturarena og utviklingen i 
Den norske kirke.  
 
Sekretariatet sender jevnlig ut 
informasjon om frister og 
rapporteringer, om aktuelle 
arrangementer, bokutgivelser eller 
liknende; om høringsuttalelser og andre 
aktuelle tema til alle medlemsakademier 
per e-post. Hjemmesidene oppdateres 
jevnlig. Under kirkeakademiene.no, har 
alle medlemsakademier en egen side, 
hvor info det respektive akademi legges 
ut, sammen med semesterprogram. På 
hjemmesiden legges også samlet 
semesteroversikt over arrangementer 
og informasjon om alle større 
arrangementer i bevegelsen. På Norske 
kirkeakademiers Facebookside legges 
ukesvise oversikter over arrangementer 
i akademiene. Et flertall av 
medlemsakademiene har egne 
Facebooksider, og de fleste bruker disse 
aktivt. 
 
 
 
 
 

4.2 Brobyggerprisen 
 

 
 
Norske kirkeakademier delte onsdag 2. 
august ut Brobyggerprisen 2017 under 
Vestfrontmøtet i forbindelse med 
Olavsfestdagene. Rundt 700-800 
personer var tilstede under utdelingen. 
Prisen, som ble delt ut av Styreleder i 
Norske kirkeakademier, Kjell Y. Riise, 
gikk til Refugees Welcome Norway for 
deres innsats og engasjement overfor 
flyktninger. Styremedlemmene Eirin 
Holm Rise, Ziad Taha og Maren-Anne 
Haslie mottok prisen. 
 

 
 
Refugees Welcome Norway (RWN) ble 
opprettet etter at en gruppe 
enkeltpersoner begynte å hjelpe 
flyktninger som i 2015 møtte kaos og 
stengte dører hos Politiets 
utlendingsenhet på Tøyen i Oslo. 
Folkebevegelsen startet med rent 
praktisk og solidarisk engasjement for 
flyktninger som skulle registrere seg. 
Det norske registrerings- og 
mottaksapparatet var uforberedt på å 
møte den sterke økningen i 
asylankomster fra sommeren 2015. 
Situasjonen ved Politiets 
utlendingsenhet innebar svært 
vanskelige forhold for særlig sårbare 
asylsøkere, kvinner, barn og enslige 
mindreårige asylsøkere. 
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Facebook-gruppen Refugees Welcome 
Norway ble startet som en aksjon for å 
skape mer oppmerksomhet rundt 
flyktningenes situasjon, samt for å svare 
på hvordan man kan bidra.  
 
RWN har vært opptatt å sikre 
grunnleggende humanitære behov for 
flyktninger i akuttperioden høst og 
vinter 2015-2016. Organisasjonen 
jobber også med bosetting, 
norskopplæring, helse, psykososial 
forebygging, kultur, inkludering, 
aktiviteter for barn og unge, bli kjent 
gjennom middager og treff, initiativer på 
mottakene i samarbeid med 
driftsoperatører og ansatte. 
 
Juryen sier i sin begrunnelse: Refugees 
welcome Norway mottar 
Brobyggerprisen 2017 for innsatsen 
med praktisk og solidarisk engasjement 
for flyktninger. På denne måten har de 
bidratt til å gjøre Norge litt mer åpent og 
romslig, og de har bidratt til at 
mennesker på flukt i større grad blir 
møtt og tatt imot – og ønsket 
velkommen! 
 
Prisvinneren fikk et maleri av 
kunstneren Amina Sahan. 
 
 
 

 
 
 

Etter prisutdelingen ble det også 
arrangert en panelsamtale ledet av 
generalsekretær Kristin Gunleiksrud 
Raaum, hvor Maren-Anne Haslie deltok, 
sammen med Sam Neda og Geir 
Lippestad. 
 

 
 
 
 
4.3 KULT - senter for kunst, kultur og 
kirke 
 
NKA deltar i stiftelsen KULT – senter for 
kunst, kultur og kirke i Oslo. Som et 
ressurs- og kompetansesenter spiller 
KULT en nøkkelrolle i å styrke kunstens 
plass i kirken og legge til rette for dialog, 
sikre erfaringsutveksling og skape 
møteplasser der mennesker med ulik 
bakgrunn og kulturell tilhørighet kan 
finne sammen. 
  
Einar Solbu, Asker kirkeakademi, og 
generalsekretær Kristin Gunleiksrud 
Raaum representerte NKA i styret for 
KULT i 2017.  
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Påske og Pasjon gjør årlig bredden i 
påskefeiringen som kulturuttrykk mer 
synlig og tilgjengelig for befolkningen i 
Oslo. I tillegg var også i år 
bispedømmene Agder, Borg og Tunsberg 
med på prosjektet. P&P involverte i 
2017: 57 kirker og kunstinstitusjoner 
innenfor musikk, dans, teater, visuell 
kunst, film, arkitektur og litteratur og 
109 produksjoner fordelt mellom 
kunstinstitusjoner og kirker – gjennom 
64 opplevelsesdager. 
  
Lyden av det hellige var for syvende år 
på rad en del av Oslo World Music 
Festival. Migrasjon og globalisering 
skaper nye menigheter og trossamfunn 
med opphav i religioner som i liten grad 
har vært synlige og hørlige i Norge 
tidligere.   
Vi kommer dette i møte – og arrangerer 
busstur til tre hellige rom i Oslo; i år til 
Vår Frelser ortodokse kirke i 
Akersveien, Islamic Cultural Center på 
Grønland og Norges Hindu-kultursenter 
på Ammerud. Fellesnevneren er å lytte 
etter lyden av det hellige i disse ulike 
religiøse praksisrom.  
Prosjektet ble i år gjennomført lørdag 4. 
november. 
 
Samtalekløsteret ble etablert i 2016; en 
tenke- og arbeidsgruppe bestående av 
teologer, kunstnere, pedagoger, 
ressurspersoner fra norsk kulturliv, 
utdannelsesinstitusjoner og kirke. 
Momentumet - nå 10 år etter 
kulturmeldingen ”Kunsten å være 
kirke”, tydeliggjør at forholdsvis lite er 
gjort fra kirkens side for å imøtekomme 
meldingens utfordringer og muligheter. 
Samtidig ser vi at kunstens interesse for 
det religiøse; for åndelighet og kirkens 
rom og tradisjoner og historier stadig 
vokser. Å videreføre og handle på 
kulturmeldingen er en av KULTs 
viktigste funksjoner, og å nedsette 
Samtalekløsteret er et av grepene vi har 
tro på at kan flytte nye grensesteiner i 

forhold til å omsette ord til handling. 
Gruppen har i 2017 gjennomført  5 
samlinger, og forbereder pr i dag et 
seminar – som kulminasjonen av sitt 
arbeid. 
  

 
 
Tehus skaper møter mellom 
kulturtradisjoner; en tradisjon vi finner 
gjennom hele den islamske verden. 
Tehuset er et møtested hvor brytninger 
og meninger kan utveksles uformelt 
over et glass te. KULT inviterer 
anerkjente kunstnere fra en muslimsk 
kulturramme til å framføre tekster i ord 
og toner. Deres bidrag speiles av tekster 
fra vår vestlige, kristne kulturtradisjon. 
Gjennom poesi, musikk, speiling og 
dialog oppstår kunstbaserte møter 
mellom mennesker, religioner, 
kunsttradisjoner og -epoker  Tehusene 
finner sted på Dansens Hus; enten som 
frittstående arrangement, eller koblet på 
en tematisk relevant danseproduksjon. 
  
Østlandsutstillingen  inviterte kunstnere 
fra Østlandet til en Open Call for en 
visuell markering i anledning  
Lutheråret og reformasjonsjubileet i 
Tyskland og i Norge gjennom 
utstillingsprosjektet «…å se med egne 
øyne».  Prosjektet har foregått i Kiel i 
Tyskland - og i tre kirkerom i Norge fra 
mars til juli 2017; herunder nordskipet i 
Oslo Domkirke (2.6-2.7.17). KULT var 
samarbeidspart i dette prosjektet.  
  
Svovelprekener ble lansert i 2017; et 
konsept hvor en samfunnsdebattant får 
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prekestolen i Kulturkirken Jakob til sin 
rådighet i 45 minutter - til å foredra og 
gjerne «tordne» over et gitt tema. Vi 
hadde i 2017 til sammen 7 
Svovelprekener - i samarbeid med KKV/ 
Kulturkirken Jakob.  
  
Rådgivende Funksjoner. KULT har i 
tillegg til nevnte prosjekter en av sine 
viktigste funksjoner som kunstfaglig 
rådgiver i ulike produksjonsprosesser. 
Slik fungerer vi som katalysator i 
samarbeidskonstellasjoner av 
kunstnere, kirker og andre 
kulturarenaer i Oslo. Dette gjelder i 
særlig grad for frie kunstnere innenfor 
eksempelvis scenekunstfeltet, filmkunst 
og musikk. Kunstnere tar gjerne selv 
kontakt med KULT etter å ha fått 
produksjonsstøtte eksempelvis fra 
Norsk Kulturråd - og trenger veiledning 
for å utvikle det kunstneriske konseptet 
for fremvisning i kirkerom.  
 
4.4 Filmseminaret Den andres ansikt 

 
Den andres ansikt er et dialogseminar 
om religion og livssyn på film.  
Filmseminaret Den Andres ansikt ble i 
2017 arrangert lørdag 18. november i 
Kulturkirken Jakob – med temaet 
Mennesker er ikke til salgs.  

 
 
 
Filmseminaret Den andres ansikt er et 
samarbeid mellom Norske 
Kirkeakademier og KULT – Senter for 
kunst, kultur og kirke.  
I år var filmseminaret et samarbeid med 
og en del av programmet til festivalen 
Film Fra Sør, hvilket gir et tydelig større 
nedslagsfelt - og større tyngde.  
Den andres ansikt ønsker å presentere 
filmer som framstiller religion og livssyn 
på en troverdig og nyansert måte, og 
som tar opp tematikk og 
problemstillinger med relevans for alle 
tros- og livssynssamfunn. Formålet er å 
bidra til en dialog om viktige og 
eksistensielle spørsmål på tvers av 
kulturer, religioner og livssyn.  
 

 
 
Visningsfilm var den tysk/iranske 
dokumentarfilmen Sonita. I denne 
dokumentarfilmen følger vi Sonita,  
som er en papirløs afghansk flyktning i 
Iran. Til tross for at hun er bosatt i et 
land som forbyr kvinner å synge, 
drømmer hun om en framtid som artist 
og rapper. Samtidig vil hennes 
konservative familie vil gifte henne bort 
mot hennes vilje. Men Sonita har bein i 
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nesa, og gjennom egenkomponerte 
rappelåter uttrykker hun sin frustrasjon 
over det patriarkalske og 
kvinnefiendtlige samfunnet hun vokser 
opp i, og sitt opprør mot morens 
beslutning om å gifte henne bort. 
 
Dette er en fascinerende og gripende 
historie om ei jente som nekter å la seg 
kue. På samme tid bringer den opp en 
moralsk vanskelig problemstilling som 
mange dokumentarister møter: Må man, 
koste hva det koste vil, holde seg til sin 
observatørrolle, eller kan man tillate seg 
å bruke sine ressurser til å hjelpe en 
stakkars skjebne inn i et bedre liv? 
  

 
 
Panelsamtalen i etterkant av filmen ble 
ledet av Kristin Gunleiksrud Raaum, 
generalsekretær i Norske 
kirkeakademier. I panelet satt Vigdis 
Vevstad (Rådgiver og forsker), Sturla 
Stålsett (Professor i diakoni, religion og 
samfunn ved MF), Anne Sender 
(Spesialrådgiver i STL) og Per Eirik 
Gilsvik (Prosjektleder i Det Kritiske 
Rom, Film fra Sør). 
 
4.5 Reformasjonsmarkeringen 
 

 
 
Norske kirkeakademier har gått tungt inn i 
markeringen av at det i 2017 er 500 år 
siden Luther (ifølge tradisjonen) spikret 

opp sine 95 teser om avlatshandelen på 
døren til slottskirken i Wittenberg. 
Se også: 
http://www.kirkeakademiene.no/reformasj
onsmarkeringen/ 
Medlemsakademiene arrangerte omtrent 
100 arrangementer i 
reformasjonsmarkeringsåret (se vedlegg til 
årsmeldingen) 
 
NKA har hatt ansvaret for, støttet eller hatt 
medansvar for følgende større 
arrangementer: 
 
Bok: trådene i samfunnsveven: 
Hva har reformasjonen betydd for Norge? 
Er det noen sammenheng mellom 
reformasjonens ideer og dagens norske 
velferdssamfunn? Tolv forfattere skriver 
om reformasjonens betydning for 
demokratisering og velferdsstat, for 
åndsliv, skole og språkutvikling, for 
diakoni, for likestilling og for 
organisasjons- og bedriftskultur – og om 
hvordan misjon har bragt 
reformasjonstankene ut i verden. 
NKA har sittet i redaksjonen ved tidligere 
styreleder Nils Ivar Agøy, som også har 
bidratt i boken. Generalsekretæren har 
bidratt i prosessen rundt lanseringen av 
boken og debatten om den. 
 
Folkemøte: verdier og kulturarv under 
press? 
5. mars, Litteraturhuset, Bergen 
I Grunnlovens § 2 står det: 
"Værdigrundlaget forbliver vor kristne og 
humanistiske Arv". Hva består denne arven 
av, hva er verdigrunnlaget og hvordan kan 
det komme til uttrykk i et mangfoldig 
samfunn? NKA arrangerer folkemøtet 
sammen med Reformasjon 2017, Bjørgvin 
bispedømme. 
Generalsekretær for Norske 
Kirkeakademier, Kristin Gunleiksrud 
Raaum, samtaler med skuespiller og 
Dramatiker Terje Nordby fra 
Mytekalenderen, Erik Hillestad, leder av 
Kirkelig Kulturverksted og Solrun Iversen, 
ny teatersjef ved Hordaland  

http://www.kirkeakademiene.no/reformasjonsmarkeringen/
http://www.kirkeakademiene.no/reformasjonsmarkeringen/
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Festival: reformasjonen under 
olavsfestdagene 
28. juli – 5. august, Trondheim 
Olavsfestagene hadde IDOL som sitt tema. 
NKA bidrar inn i planleggingen av bl.a. 
Vestfrontmøtene som også hadde 
reformasjonen som ett av sine tema. Ett 
eksempel:  
Trenger verden en ny Martin Luther? 
Vestfrontmøtet diskuterer den rebelske 
reformatoren som forandret Europa, og 
spør: Trenger verden en ny Martin Luther?  
 

 
 
Konferanse: reformasjonens betydning for 
samfunnsutviklingen 
19.08.17 Arendalsuka, hovedprogram 
Foredrag: 
Hvor hadde vi i Norge vært uten Luther? v/ 
Terje Nordby  
Reformasjonen – maktens gavepakke? v/ 
Bente Engelsen 
Musikkinnslag:  Lutherjazz v/pastor 
Wangs Quintet 
Programleder: Generalsekretær NKA  
Kristin Gunleiksrud Raaum.  
 

 
 

Seminar: Kirken og jødene – i skyggen av 
Martin Luther 
10. november, Holocaustsenteret, Oslo 
NKA har vært medarrangør av seminaret, 
sammen med Mellomkirkelig Råd og 
Holocaustsenteret. Seminaret ser på 
kirkens forhold til jødene opp igjennom 
historien, men tar også for seg forholdene i 
dagens Norge, og hvordan temaet 
formidles i prekentekster og trosopplæring. 
Seminaret inneholder både historiske og 
dagsaktuelle foredrag, i tillegg til en 
paneldebatt med sentrale aktører fra både 
kirkelige og jødiske miljøer. 
 

 
 
Seminar: Luther og de andre - et seminar 
om makt og avmakt, staten, storsamfunnet, 
kirken og minoriteter 
Tid: 17. oktober 2017, Sted: Kulturkirken 
Jakob 

 
KA- Arbeidsgiverorganisasjon for 
kirkelige virksomheter og Norske 
kirkeakademier arrangerer konferansen 
Luther og De Andre. Tema er hvordan 
utviklingen av nasjonalstaten etter 
reformasjonen utviklet seg mot religiøs og 
konfesjonell enhet, etter prinsippet Cuius 
regio, Eius religio (Fyrstens tro skal være 
folkets tro), og hvordan dette ble brukt 
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overfor religiøse og etniske minoriteter og 
annerledes tenkende av alle slag.  
 

 
 
Hvordan minoriteter ble definert som De 
Andre (Otherness), og definert til 
samfunnets randsone. Stikkord er makt og 
avmakt, minoritet, majoritet, stat og kirke, 
kongemakt og teologisk begrunnelse. 
Seminaret berører minoriteter som jødene, 
urfolk, LHBT og muslimer, hvordan de 
opplever å bli definert som Den Andre, 
deres arbeid for konfrontasjon og 
forsoning, og hva det gjør med 
enkeltmennesker og grupper.  
 

 
 
Folkemøter: Protestantisk kirke og misjon 
Tema: Sammenhengen mellom 
reformasjonen, statens funksjon og dagens 
velferdssamfunn.  
Arrangører: Mellomkirkelig råd, 
Samarbeid menighet og misjon (SMM), 
Digni, Kirkens Nødhjelp, og Norske 
Kirkeakademier.  
 
Samtaler: nåde er 
Temasamtaler mellom unge voksne om 
nåde, med utgangspunkt i litteratur, film 

eller scenekunst. Nåde er er en del av 
satsningen Kirke 18/30 
Olavsseminar på Granavollen 
Norges kristne og humasistiske verdier 
Grunnlovens §2 fastslår at 
«Verdigrunnlaget forblir vår kristne og 
humanistiske arv». Hvilke forpliktelser , 
legger dette på skole og samfunn? På 
hvilken måte skal disse verdiene prege 
samfunnet? 
 
Seminar: reformasjonen – konsekvenser 
for kirke og samfunn.  Utstein kloster. 
Reformasjonen var på den ene side en 
religiøs sak, blant annet med utgangspunkt 
i augustinermunken Martin Luthers kamp 
for å finne en nådig Gud. Men 
reformasjonen utløste også dype 
samfunnsmessige forandringer, med en ny 
selvstendiggjøring av det vanlige, verdslige 
liv, og med konsekvenser for 
statsstyringen.  
Arrangører: Utstein Pilegrimsgard, Katolsk 
Forum Stavanger, VID Misjonshøgskolen, 
MUST, Utstein kloster. 
 
Tromsø internasjonale kirkefestival:  
«Skaperverket ikke til salgs». 
29. oktober til 4. november 
På programmet sto blant annet Johannes 
Brahms: Ein deutsches Requiem; 
forestillingen Katharinas stemmer; Krupka 
Trio: Salmer som jazz – jazz som salmer; 
Reformasjonsgudstjeneste; Salmer og 
blues for lasaronorgel og 
jammerkommode; Lunsjkonserter; 
Orgelsafari og mye mer. 
 
Økumenisk samtale: «500 etter Luther – 
endelig venner igjen?» 
Katolsk forum i Stavanger og Stavanger 
bispedøme inviterer saman til ein 
økumenisk samtale om reformasjonen og 
dens konsekvensar. Eit veksande 
økumenisk medvit viser at reformasjonen 
ikkje bare gir gode assosiasjonar. Det er 
dessutan ikkje noe som Den lutherske 
kyrkja har einerett på. Ei markering må 
derfor vera open for kompleksiteten med 
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både Luther og reformasjonen/ 
reformasjonane. 
 
4.6. Andre arrangementer  
 
I samarbeid med Olavsfestdagene var St. 
Olav kirkeakademi/Norske 
kirkeakademier medarrangør av 
Vestfrontmøtene under 
Olavsfestdagene. Årets hovedtema var 
Idol.  
Debattleder for alle debattene var 
Tomm Kristiansen. 
Debattene var godt besøkt og de aller 
fleste av dem ble overført direkte av 
NRK. Vestfrontmøtene har utviklet seg 
til å bli profilarrangementer. De fleste av 
arrangementene samlet ca 1 000 
deltakere.  
Styret er glad for samarbeidet og for at 
St. Olav kirkeakademi og Norske 
kirkeakademier har en synlig rolle 
under Olavsfestdagene. Styret vil også 
peke på betydningen av at mennesker 
som har fått Brobyggerprisen, er tydelig 
til stede under Olavsfestdagene. 
 
 

 
  
 
 
5. SAMARBEIDSRELASJONER OG 
NETTVERK  
 
5.1 Lokalt 
 
Lokalakademienes program vitner om at 
akademiene samarbeider med en rekke 
institusjoner, lag og organisasjoner i 

nærmiljøet. En aktør som blir stadig 
viktigere, er de lokale bibliotekene. 
Disse er i ferd med å få en tydeligere 
rolle som debattarena, og flere 
medlemsakademier bidrar sammen med 
bibliotekene til å skape møteplasser for 
samtale og debatt.  
 
5.2 Nasjonalt 
 
5.2.1 Kirke og Kultur 
 
Sekretariatet har vært representert ved 
assisterende generalsekretær i 
redaksjonen til tidsskriftet Kirke og 
kultur våren 2017. Sekretariatet 
rapporterer jevnlig inn programoversikt 
fra medlemsakademiene i 
redaksjonsmøtene. Høsten 2017 ble det 
klart av gikk Dag Kullerud av etter lang 
og tro tjeneste som redaksjonssjef. Ny 
redaktør er Anne Veiteberg, hun har 
med seg en ny redaksjon bestående av 
Elisabeth Tveito Johnsen (vitenskapelig 
redaktør), Vebjørn Horsfjord, Kjartan 
Leer-Salvesen, Petter Skippervold og 
Gina Lende. Assisterende 
generalsekretær har overtatt som 
redaksjonssekretær.  
 
5.2.2 Kirkeuka for fred 
 
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel ble 
markert fra 24. september til 1. oktober 
2017. 
Temaet for Kirkeuka 2017 var Unge 
stemmer mot okkupasjon. Bakgrunnen 
for valg av tema, var at sommeren 2017 
var det 50 år siden annekteringen av 
Vestbredden i forbindelse med 
Seksdagerskrigen, og dermed skriver vi 
50 år med okkupasjonen av Palestinske 
områder. Minst to generasjoner er vokst 
opp med konflikten som sin hverdag. 
Mange unge er i ferd med å miste håpet 
om en (fredfull) fremtid.  
 
Det var meldt litt inn over 30 
arrangementer, fra nord til sør i Norge. 
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Arrangementene besto av gudstjenester, 
foredrag, Kulturarrangementer og 
samlinger og én fotoutstilling.  
 

 
 
Palestinske Amany Abu Awad og den 
jødiske israeleren Sahar Vardi, som 
begge er unge kvinner, var invitert til 
Kirkeuka, og deltok på en rekke 
arrangementer i løpet av uka. Gjestene 
bidro til å tydeliggjøre konfliktens unge 
stemmer. Gjestene var også til stede 
under Midt-Østen forum i Norges 
Kristne Råd, møte med 
Utenriksdepartementet, internt møte 
med Stiftelsen Karibu og et under et 
internt møte med KFUK-KFUM Global. 
 
Det er grunn til å trekke fram tre 
"fyrtårn-arrangementer" som har fått 
ringvirkninger og har hatt betydelig 
strategisk betydning: Konsert i 
Nidarosdomen, Kulturkvelden i Jakob 
kirke og temakveld under Ungdommens 
kirkemøte i Tromsø. 
 

 
 
Det er koordineringsgruppa som har 
sørger for framdriften av planlegging og 
gjennomføring av Kirkeuka. I 2017 har 
en vesentlig del av organiseringen 
skjedd gjennom fordelingen av 
vertskapsrollene, dette tok KFUK-KFUM 

Global og Kvekerhjelp seg av. Det er 
Sabeels venner som har ledet 
koordineringsgruppa dette året.   
 
Det ble jobbet iherdig med medieomtale 
i forkant av kirkeuka, men totalt sett har 
Kirkeuka likevel vært svært lite omtalt i 
mediene, til tross fra iherdig innsats fra 
koordineringsgruppa. Den viktigste 
kanalen for promotering av Kirkeuka, 
har også i år vært Facebook. I perioden 
18. september til 14. oktober var det 
nær 17 000 som ble nådd med 
elektroniske budskap fra Kirkeuka. 
Betalt annonsering på Facebook av 
programmet til Kirkeuka nådde nær 
8000 lesere.  
 
Det har vært tilfredsstillende kontroll 
med økonomien underveis i 
planleggingen og gjennomføringen av 
Kirkeuka. Budsjettet har ligget på 52 
500 kroner. Regnskapet ble gjort opp 
med et par tusen under budsjett og dette 
ble tilbakeført til en av organisasjonene. 
 
Det er Kirkenes Verdensråd som står 
bak Kirkeuka for fred i Palestina og 
Israel.  I 2017 opplevde 
koordineringsgruppa imidlertid en 
svært passiv holdning til planleggingen 
av kirkeuka. Dette henger sammen med 
indre uenighet og omorganisering av 
ansvaret for det overordnede 
programarbeidet i Israel/Palestina i 
staben i Genéve. 
  
De som sto bak planleggingen Kirkeuka 
for fred 2017: Mellomkirkelig Råd for 
Den norske kirke, Norske 
Kirkeakademier, KFUK-KFUM Global, 
Kirkens Nødhjelp, Norges Kristelige 
Studentforbund, Stiftelsen Karibu, 
Kvekersamfunnet/Kvekerhjelp og 
Sabeels venner i Norge.  
 
5.3. Internasjonalt  
 
5.3.1. Oikosnet – Europe 
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Oikosnet Europe avholdt sitt årsmøte 
iEvangelische Akademie Baden I 
Flehingen, Tyskland, 6.-10. September. 
Årsmøtet besto av to deler: den første 
var et seminar om digitalisering, og den 
andre var et Business Meeting om 
administrative og organisatortiske 
spørsmål. Seminaret hadde tittelen “The 
Digital Revolution and its Children”, om 
hvordan digitalisering påvirker 
hverdagsliv, kommunikasjon og endrede 
muligheter og utfordringer.  
Årsmøtemedlemmene besøkte the 
Center of Art and Media (ZKM) I 
Karlsruheog møtte ulike fagfolk og 
eksperter til samtale om blant annet 
virtell virkelighet, “fake news” og digital 
selvforsvar.  
I årsmøtets formelle del ble det valgt et 
nytt styre for Oikosnet. Etter mange år 
som styreleder overlot Jaap van der Sar 
passed styreledervervet til Walter Lüssi, 
generalsekretær i the Reformed Church 
Canton i Zurich. I tillegg til ham ble 
følgende valgt inn I styret: 
Sören Lenz (Liebfrauenberg, Frankrike) 
Julia Gerlach (Protestantisce Akademie 
Meissen) Nicola Murray (Corrymeela, 
Nord-Irland) og Konstantinos Zormpas 
(Orthodoks Akademi I Hellas) fortsatte 
som styremedlemmer. 
 

 
 
Fra og med 2017 er omorganiseringen 
av Oikosnet Europe et faktum og 
sekretariatet ligger nå i Sigtunastiftelsen 
i Sverige.  
 

 
 
Det var ca. 30 deltakere på årsmøtet. 
NKA var representert ved styreleder. 
 

 
 
Oikosnet Europe sender fra tid til annen 
ut nyhetsbrev som blir videresendt 
NKAs medlemsakademier. Nettstedet er 
www.oikosnet.eu . Med medlemskapet i 
Oikosnet har medlemsakademiene 
tilgang til et stort internasjonalt 

http://www.oikosnet.eu/
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nettverk av mulige samarbeidspartnere 
og kontakter. 
 
 
 
5.3.2. Tyske kirkedager 
 

 
 
Norske kirkeakademier fungerer som 
den norske kontakten for Tyske 
kirkedager. NKA ved styreleder og 
generalsekretær deltok under årets 
kirkedager i Berlin og Wittenberg. Årets 
tema var knyttet til 
reformasjonsmarkeringen. Det var ca en 
million deltakere og hele Berlin og 
Wittenberg var preget av kirkedagene. 
Programmet var overveldende, og ett av 
mange høydepunkt var samtalen om 
verdier mellom Bareck Obama og Angela 
Merkel. 

 
Generalsekretæren deltok under en 
debatt om spørsmål knyttet til LHBT i 
islam, jødedom og kristendom. 
  

 
 
 
7. PERSONALE 
 
I 2017 har generalsekretæren vært 
frikjøpt i 50% på grunn av vervet som 
leder for Kirkerådet for Den norske 
kirke. Frøydis Indgjerdingen har fungert 
som assisterende generalsekretær i 60 
% stilling.  
15. september sluttet John-Anders 
Stende som kontorsekretær på 
timebasis. Hans arbeidsoppgaver er 
overtatt av Frøydis indgjerdingen. 
 
 8. ØKONOMI  
 
Fra 2016 har Kirkeakademiene ligget 
direkte inne på statsbudsjettet, på post 
78, kapittel 320: Allmenne Kulturformål. 
Fra 2017 vil NKA finansieres over 
tippemidlene, på linje med Den 
kulturelle skolesekken. For 2017 ble 
NKA tildelt 1 210 583 av 
Kulturdepartementet.  Dette medførte 
en økning som tilsvarer prisvekst. 
 
Resultatregnskapet for 2017 viser et 
merforbruk på 3 122. Dette betyr at 
regnskapet for 2017 går i tilnærmet 
balanse.  Styret fattet i 2016 vedtak om å 
kun dekke en delegat fra hvert akademi 
til årsmøtet. Dette førte til at årsmøtet 
fikk lavere kostnader enn tidligere. 
Styret er nå tilfreds med at de tiltakene 
som ble satt i verk har hatt den ønskede 
effekten. 
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