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NKA OG 2030 

NKA vil markere 2030 i et folkeopplysningsperspektiv. Markeringen frem mot 2030 skal både være 

konsentrert om det historiske, det nåtidige og fremtiden 

NKA ønsker å bidra til en markering av 2030-jubileet som løfter tydelig frem verdier og åndelige 

perspektiver, og bidra til at markeringen er inkluderende og samtidsrelevant. For NKA har tema 

knyttet til kristendom og samfunn vært bærende for bevegelsens arbeid, det bør naturlig nok også 

prege NKAs bidrag til 2030-markeringene. 

Planene frem mot 2030 vil først og fremst forplikte NKA sentralt, men kan også bli en 

inspirasjonskilde for hele kirkeakademibevegelsen: å la den store samtalen prege arrangementer 

over hele landet i tiden frem mot 2030. 

 

Generalsekretæren jobber med ulike prosjekter og tema, blant annet: 

- deltakelse i programkomiteen for Moster 24 

- deltakelse i nettverksgruppen for 2030 

- kontakt med prosjektledelsen for Norge i 1000 år 

- kontakt med ledelsen på Stiklestad Nasjonalt senter 

- arbeid med organisering og finansiering av et tusenårsteppe 

 

En artikkel i Bergens tidende av generalsekretæren med kirkerådslederhatt: 

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/abjKOL/kristendom-gjennom-1000-aar-er-felleseie 

 

 

MANDAT FOR NKAs 2030-GRUPPE 

Styret vedtok i 2020 følgende mandat for arbeidsgruppen. 

Styret for NKA nedsetter en arbeidsgruppe for NKAs satsing frem mot 2030-markeringen.  

Arbeidsgruppen skal komme med innspill til styret til profil, tematikk og arrangementer for den første 

fasen av markeringen av 2030-jubileet.  

Styret står ansvarlig overfor NKAs årsmøte og vil legge frem forslag for årsmøtet til hvordan NKA kan 

markere seg i forbindelse med 2030.  

Arbeidsgruppen er nedsatt for perioden 2020-2022. 

Jorun Vang leder arbeidsgruppen i denne perioden.  

Generalsekretæren vil være sekretær for arbeidsgruppen 

 

Arbeidsgruppen består, i tillegg til leder av Gro Steinsland, Bodil Evjenth og Jon Høsøien. 

Styret anbefales å forlenge mandat og oppnevningsperiode til ut 2023.  

Arbeidsgruppen er opptatt av å bidra til å tegne det store bildet: NKA skal lage arenaer for den store 

samtalen om hva samfunnet skal være og historiske røtter. Gruppen har en ambisjon om å få den 

store samtalen om kristendommens betydning, historisk og i dag. Definere 2030 som et viktig grep 

for samfunnet. Gruppen arbeider særlig med å etablere en ressursbank. 

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/abjKOL/kristendom-gjennom-1000-aar-er-felleseie


 

ÅRSMØTET 2023 

Årsmøtet vil i år være sterkt preget av 2030-markeringen. Dette gjelder både seminaret på lørdag 

formiddag, fredagskveld i Flygelsalongen og tidebønner. Tema for årsmøteseminaret er Olav og 

Maria: 

Fredag kveld: Øystein Morten: Trosdimensjonen hos vikingkongene 

Årsmøteseminaret: Svein Tindberg: Olavsmonologer, Helene Næss: Maria Guds mor, Elisabeth 

Thorsen: Å lese Maria inn i eget liv. 

Lørdag kveld: Mehda Zolfaqari: Maria i koranen 

 

Årsmøtet har årlige saker om NKA og 2030. Her vil det være naturlig å orientere om arbeidet i NKA og 

kanskje særlig drøfte hvordan det kan etableres en ressursbank. 

Det legges også opp til at 2030 kan være ett av temaene som tas opp i bolken med erfaringsdeling på 

søndag. Toten kirkeakademi inviteres til å fortelle om Olavskilden og bibelprosjektet. Rennesøy og 

Finnøy kirkeforum inviteres til å fortelle om sitt arbeid med tidebønner. 


