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Holmsbu sommerakademi søker om en ny tilknytningsform. Styret i NKA anbefaler at 
Holmsbu kulturkapell defineres som et forsøksprosjekt. Dette vil innebære at 
sommerakademiet ligger under Kirkeakademiet i Asker. Sommerakademiet skal ha et 
eget styre, som står for planlegging og gjennomføring av arrangementene. De har 
rett til å søke på driftstøtte og prosjektmidler, og få rett til refusjon av utgifter, med de 
samme betingelsene som et ordinært akademi. Holmsbu sommerakademi kan delta 
på styremøter i Kirkeakademiet i Asker, og få tilgang til epostlister og annet nettverk. 
 
Forslag til vedtak:  
Nordstrand og Ljan kirkeakademi og Nittedal kirkeakademi tas opp som medlemmer i 
Norske kirkeakademier. 
Holmsbu sommerakademi godkjennes som et forsøksprosjekt tilknyttet 
Kirkeakademiet i Asker. 
 
 



 

 

 
 
Retningslinjer for medlemskap i NKA 
Vedtatt på NKAs årsmøte 09.-11. mars 2007. 
 
   
1.1.  Retningslinjer for medlemskap bygger på vedtektenes § 1.2 
   
1.2.  Virksomheter og institusjoner som søker medlemskap i NKA slutter seg til 
 NKAs formål slik de er formulert i NKAs vedtekter § 1.2. 
   
1.3.  Virksomheter og institusjoner som søker om medlemskap i NKA skal legge 
 frem vedtekter som viser at hovedformål for søkers egen virksomhet  
 samsvarer med NKAs formål. 
   
1.4.  NKAs medlemmer skal ha eget styre og skal føre separat regnskap for  
 virksomheten. 
   
1.5.  Medlemsakademiets styre står ansvarlig for å ivareta det ansvar som er
 pålagt styret i henhold til NKAs økonomiregler vedtatt av årsmøtet i NKA. 
 
1.6.  Nye medlemmer må regne med å bidra til å styrke og holde ved like NKA 
 som nettverksorganisasjon. 
 
 
2.1.  Retningslinjer for tilknytning til NKA bygger på NKAs vedtekter § 3.1 
 
2.2.  Vedtak om tilknytning til NKA skjer etter skriftlig søknad, ved vedtak NKAs 
 årsmøte med kvalifisert flertall (2/3). Institusjoner og virksomheter som  
 vil drive virksomheter som samsvarer med NKAs formål kan være tilknyttet 
 NKA uten medlemskap. De inviteres til årsmøtene som observatører på egen 
 kost. I årsmøtet kan de gis talerett, men ikke stemmerett. Status som tilknyttet 
 NKA innebærer ikke tilgang til NKAs generelle støtteordninger. 
 
 



 

 

 

 

SØKNAD OM MEDLEMSSKAP I NORSKE 
KIRKEAKADEMIER 

Fylles ut og sendes, med vedlegg, til NKA innen 15. januar til: 

NORSKE KIRKEAKADEMIER 

Pb 1043 Sentrum 

0104 Oslo  

 

Akademiets/forumets navn:  

Adresse:  

Telefon:  

E-post:  

Styreleders navn:  

Styreleders adresse:  

Telefon:  

E-post:  

Kasserers navn:  

Kasserers adresse:  

Telefon:  

E-post:  

Akademiets bankkontonummer:  

Styremedlemmer  

Nordstrand og Ljan kirkeakademi

Beate Pettersen

Midtåsen 48 A
1166 Oslo

913 075 75

beate.pettersen@gmail.com

Magnar Helgheim

Vestbrynet 19 B
1160 Oslo


924 04 427

mh679@kirken.no

Beate Pettersen (leder), Dagrun Dvergsdal (nestleder),
Liv Hegle (sekretær), Magnar Helgheim (kasserer)

Midtåsen 48 A
1166 Oslo

beate.pettersen@gmail.com

913 075 75



 

__________________________________________________________ 

(Navn på akademi/forum) 

søker med dette om medlemskap i NKA slutter seg til NKA’s formål 

slik de er formulert i NKA’s vedtekter § 1.1. 

 

(sett kryss) Kirkeakademiet/forumet et har eget styre og det føres separat regnskap for virksomheten. 

 Styret står ansvarlig for å ivareta det ansvar som er pålagt styret i henhold til NKAs økonomiregler vedtatt av 

årsmøtet i NKA. 

 Kirkeakademiet/forumet vil bidra til å styrke og holde ved like NKA som nettverksorganisasjon. 

 Vedlagt er vedtekter som viser at hovedformål for søkers egen virksomhet samsvarer med NKAs formål. 

 Vedlagt er forslag til program for kommende semester/ alternativt gjennomført program for det foregående 

semesteret. 

 

For styret 

 

 

 

___________________________________________ 

 

Dato, sted, underskrift 

 

 

 

NORDSTRAND OG LJAN KIRKEAKADEMI

X

X

X

X

X

Nordstrand, 12. januar 2023

Beate Pettersen, styreleder



Program for Nordstrand og Ljan kirkeakademi 

Våren 2023 

 

Møtested: Menighetssalen Nordstrand kirke kl. 19:00 

Vårens tema: «Håp i en krevende tid» 

 

 

 

Onsdag 22. mars 2023 

• Sunniva Gylver (ikke 100 % bekreftet enda enda) 

• Tittel: «Midt i alt som er». En fortelling om kjærlighet, sorg og eksistensiell beredskap.  

 

 

Onsdag 12. april 2023 

• John Kaufman 

• «Håp i tidlig kristendom». Fra forfulgt minoritet til statsreligion. 

 

 

Onsdag 10. mai 2023 

• Thorvald Steen  

• Tittel: «Hvordan ta vare på en skapende drivkraft» med bakgrunn i hans bøker «Det lengste 
svevet» og «Balanse» 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Beate Pettersen 

leder 
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Vedtekter for Nordstrand og Ljan kirkeakademi 
 

1. Formål og arbeidsformer 
Nordstrand og Ljan kirkeakademi skal være et forum som ut fra en kristen forankring 
skal arbeide med grunnleggende og aktuelle problemstillinger i kirke-, kultur-, og 
samfunnsliv.  
 
Dette formål søker Nordstrand og Ljan kirkeakademi å virkeliggjøre gjennom: 

 
a) å skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om grunnleggende  
   spørsmål så vel som tidsaktuelle utfordringer 
b) å muliggjøre åpne samtaler og dialog med rom for innsikt, engasjement og 
    kritikk. 
c) arbeidsformer kan blant annet være møter, konferanser, konsultasjoner, 
    seminarer, studievirksomhet, utredninger, informasjon og publikasjons-  
    virksomhet 
 

2. Organisatorisk tilknytning 
Nordstrand og Ljan kirkeakademi ble stiftet 27. september 2022 og er forankret i 
henholdsvis Nordstrand og Ljan menighetsråd. 
 
Nordstrand og Ljan kirkeakademi er medlem av Norske kirkeakademier, og deler dermed 
den målsetning som danner basis for kirkeakademibevegelsen nasjonalt og internasjonalt. 
 

3. Styret 
Styret skal bestå av leder og 3 styremedlemmer. Inntil to varamedlemmer oppnevnes ved 
behov, og det bestrebes at både Nordstrand og Ljan menigheter er representert som 
styremedlemmer eller varamedlemmer. 
Styret konstituerer seg selv, og velger leder, nestleder, sekretær og kasserer for en 
funksjonsperiode på inntil to år. Alle medlemmer kan gjenvelges. Styret kontakter og 
velger selv nye medlemmer ved behov. 
Styret er beslutningsdyktige når minst 3 styremedlemmer er tilstede. 
 

4. Styrets oppgaver 
Styret har følgende oppgaver: 
a. Utarbeide akademiets program for minst et semester om gangen og har ansvar for å 

gjennomføre dette. 
b. Styret kan i den grad det finner det hensiktsmessig samarbeide med andre 

kirkeakademier eller organer. 
c. Styret skal samarbeide med Norske kirkeakademier samt bidra til å styrke og holde 

ved like Norske kirkeakademier som nettverksorganisasjon. 
d. Styret oppnevner representanter til Norske kirkeakademiers årsmøte og andre 

fellesarrangementer. 
e. Styret fremlegger årlig regnskap til Norske kirkeakademier 
f. Styret fremlegger årsmelding og regnskap til henholdsvis Nordstrand og Ljan 

menighetsråd. 
g. Styret skal holde Nordstrand og Ljan menighetsråd løpende orientert om sitt arbeid. 
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5. Årsmøte 

a. Årsmøte for Nordstrand og Ljan kirkeakademi inngår som del av årsmøtet til 
Nordstrand menighet. 

b. Årsmelding og regnskap for Nordstrand og Ljan kirkeakademi sendes Nordstrand og 
Ljan menighetsråd innen fastsatte frister for fremleggelse til årsmøtene. 

 
6. Endring av vedtekter 

Endring av vedtekter kan kun skje i forbindelse med årsmøtet og innen de fastsatte frister 
som er satt for årsmøtet. Endringsforslag kan kun fremmes av styrets medlemmer eller av 
Nordstrand menighetsråd. 
 

7. Oppløsning 
Avvikling av Nordstrand og Ljan kirkeakademi kan kun skje ved lovlig innkalt årsmøte 
for Nordstrand menighet. Årsmøtet fastsetter hvorledes kirkeakademiets midler skal 
anvendes, og besørger sluttregnskap og dokumentasjon på anvendelse av sluttkapital 
oversendt til Norske kirkeakademier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordstrand, 12. januar 2023 
 
 
Vedtatt i styremøte d.d. 

 
Beate Pettersen 
styreleder 
 

 



 
SØKNAD OM MEDLEMSSKAP I NORSKE 
KIRKEAKADEMIER  

Fylles ut og sendes, med vedlegg, til NKA innen 15. januar til:  

NORSKE KIRKEAKADEMIER  

Pb 1043 Sentrum  

0104 Oslo   

Akademiets/forumets navn:   Nittedal kirkeakademi. Forum for kultur, tro og tanke 

 Adresse:    c/o Skyttakroken 10, 1481 Hagan 

 

Telefon:   41316706 

 E-post:    nittedal.kirkeakademi@gmail.com 

 

Styreleders navn:   Jorun Elisabeth Berstad Weyde 

 Styreleders adresse:    Skyttakroken 10, 1481 Hagan 

 

Telefon:   41316706 

 E-post:    berstad.weyde@gmail.com 

 

Kasserers navn:   Bente Haukland Næss 

 Kasserers adresse:    Sikveien 14, 1481 Hagan 

 

Telefon:   90760950 

 E-post:    bentehnass@outlook.com 

 

Akademiets bankkontonummer:   1506 86 03592 (midlertidig opprettet av Nittedal menighet – inntil egen konto er klar) 

 Styremedlemmer   
 

 

 Erling Birkedal, Arne Willy Dahl, Laila Riksaasen Dahl, Bente Haukland Næss,  

Torbjørn Olsen, Jorun Elisabeth Berstad Weyde, Karl William Weyde 

 
 

 



  



 



VEDTEKTER for foreningen NITTEDAL KIRKEAKADEMI 

(Organisasjonsnummer … … …) 

vedtatt av styret 05.01.2023. 

 

§ 1 NAVN OG ORGANISASJONSFORM 

Nittedal Kirkeakademi er en frittstående forening basert på frivillighet. Akademiet er medlem av 

Norske kirkeakademier (NKA), og deler den målsetting som danner basis for kirkeakademibevegelsen 

nasjonalt og internasjonalt. 

 

§2 FORMÅL 

Formål for Nittedal kirkeakademi er å være et forum for kultur, tro og tanke. Akademiet er forankret i 

kristen tro, kultur og tradisjon slik det kommer til uttrykk i Den norske kirke og andre kirkesamfunn i 

Norge. I sitt arbeid legges det særlig vekt på å 

- bidra til åpen kommunikasjon mellom kirken og samfunnet 

- utforske krefter som former samfunnet 

- legge til rette for dialog både om evige spørsmål og tidsaktuelle problemstillinger i kultur- og 

samfunnsliv 

- gi rom for et mangfold av stemmer, også stemmer som uttrykker seg gjennom kunstens 

forskjellige språk.  

Det legges vekt på at enhver skal bli møtt med respekt for egne meninger og eget ståsted. 

 

§3 VIRKSOMHET 

Nittedal kirkeakademi vil nå sine mål først og fremst gjennom møter der det legges til rette for 

kunnskapsformidling, meningsutveksling og opplevelse av estetisk og åndelig art. Det kan også 

benyttes andre arbeidsformer, så som informasjonsformidling, seminarer, konsultasjoner, 

forestillinger, utredninger m.m. Normalt skal alle tiltak være åpne og tilgjengelige for alle.  

 

§4 STYRET 

Nittedal kirkeakademi ledes av et styre bestående av 4-7 personer. Det tilstrebes representasjon fra 

alle tre deler av kommunen. Blant styrets medlemmer velges leder, evt. nestleder, kasserer og 

sekretær. Styret supplerer seg selv. Det vil si at når et styremedlem velger å trekke seg, velger det 

resterende styret et nytt medlem.  

Styrets sammensetning skal være offentlig tilgjengelig. Styret skal holde møte minst to ganger pr. år, 

ellers når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra møtene. 

 

Hvis det er uenighet i styret, avgjøres saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders 

stemme.  

 

Styrets skal blant annet ha følgende oppgaver: 

- Se til at det er konstituert i samsvar med vedtektene 

- Fastsette arbeidsprogram for minst et halvt år av gangen, og gjennomføre dette  

- Fastsette budsjett og godkjenne regnskap og årsmelding  

- Oppnevne revisor for eget regnskap 

- Sørge for formidling av informasjon om egen virksomhet, i det offentlige rom. 



- Gjennomføre et årlig åpent møte i der det er mulig å gi innspill og råd til styret. Det 

orienteres om styrets årsmelding, regnskap og fremtidige planer. Dette skjer fortrinnsvis i 

tilknytning til et av temamøtene tidlig i kalenderåret. 

- Samarbeide med NKA og bidra til å styrke og holde ved like NKA som nettverksorganisasjon. 

Styret oppnevner representanter til NKAs årsmøter og andre fellesarrangementer, og legger 

frem årsmelding og revidert regnskap etter gjeldende frister. 

 

§ 5 ØKONOMI 

Nittedal kirkeakademi sin virksomhet er basert på frivillighet. Det vil si at ingen som er involvert i 

styring og ledelse av foreningen, skal motta økonomisk godtgjørelse. Inntekter oppnås slik styret 

fastsetter, bl.a. gjennom: 

- tilskudd fra Norske Kirkeakademier (se § 1) 

- tilskudd fra Nittedal kommune og menighetene i kommunen 

- gaver 

- betaling fra brukere av akademiets tjenester, f.eks. inngangspenger til møter (ved behov) 

 

Kasserer fører regnskap og holder styret løpende orientert om den økonomiske situasjon. Innen 

utgangen av mars hvert år legger kasserer fram årsregnskap for foregående år. Regnskapet skal 

vedtas av styret. Etter at styret har behandlet årsregnskapet, forelegges det for revisor. 

 

§ 6 VEDTEKTSENDRING OG OPPLØSNING 

Styret kan endre disse vedtektene, herunder også relasjonen til NKA, dog ikke det ideologiske 

fundamentet for foreningen. Vedtektsendring krever at 2/3 flertall i styret går inn for det. 

 

For å oppløse Nittedal kirkeakademi må styret gjøre vedtak med 2/3 flertall om dette i to styremøter 

med minimum seks måneders tidsavstand. I perioden mellom de to styremøtene skal styrets 

intensjon om oppløsning gjøres kjent blant personer og miljøer som har hatt interesse i akademiets 

virksomhet, bl.a. menighetsrådene i Den norske kirke i Nittedal. Det skal være mulig for slike 

personer og miljøer å uttale seg til styret før styrets endelige behandling av saken. 

Ved oppløsning tilfaller ev. økonomiske midler menighetsrådene i Nittedal.  

 

 



SOMMERKIRKEAKADEMI - søknad fra Holmsbu

Holmsbu kapell - kulturkapellet åpner til pinse 2023 og skal holde langhelgsåpent til skolestart.

Pilotsesong
Vi ønsker å bruke denne pilotsesongen til å prøve ut ulike formater - deriblant kirkeakademi.
Bakgrunn for etableringa av gravkapellet som kulturarena og andre arrangementer vi ønsker å
prøve ut beskrives i det vedlegg 2- Holmsbu kulturkapell - konseptnotat kortversjon.

Vi ønsker at Holmsbu kulturkapell får muligheten til å invitere til et sommerakademi. Vi håper
dette kan defineres som et forsøksprosjekt, organisert under Kirkeakademiet i Asker, og med
arrangement i andre måneder enn der det er aktivitet i Asker nord - nærmere bestemt Holmen
kirke.

I Holmsbu er det i underkant av 300 fastboende og om lag 3000 sommersesonggjester - både
hyttefolk, båt-, motorsykkel-, sykkel- og bildagsturister fra hele storoslo-området. Vi tror de vil
ha noe mer enn en pizza å bite i. Billedkunstarven etter Nordens lengstlevende kunstnerkoloni
setter fremdeles sitt preg på hva folk er åpne for å oppleve her.

Vårt håp er er at Holmsbu får rett til å søke på driftstøtte og prosjektmidler, rett til refusjon av
utgifter, med de samme betingelsene som et ordinært akademi. Dersom man etter
pilotsesongen bestemmer seg for å gå videre med dette, ønsker vi å bidra inn i organisasjonen
med å være med på styremøter, få tilgang til epostlister og annet nettverk, men samtidig ha
eget styre som står for det praktiske.

På sikt ser vi for oss å kunne invitere til Sommerakademi både i juni, juli og august

Forankring
Alle våre arrangementer skal kunne forankres i kunsten i kirka - og problemstillinger disse
kunstnerne bearbeida. 25. juni har vi allerede inngått en intensjonsavtale.  se vedlegg 2  “På
akademi-blokka” der vi lister opp temaer vi mener vil kunne fungere godt her - med tilhørende
drømmekandidater.

Format
Vi ønsker primært å  gjennomføre dette i intervjuform, ikke reine foredrag. Både fordi vi lokalt
har kompetanse til å dyrke dette formatet og fordi vi tenker at det er en litt lettere form for et
sommerpublikum. Vi håper på aksept for dette.

Økonomi
Vi har foreløpig ikke landa på om det skal være inngangspenger på våre
sommerarrangementer. Vi er klar over at kirkeakademiene i Asker er gratis, men Holmen kirke
har mange flere sitteplasser å tilby. Det er mulig vi lander på en lav billettpris, feks 50 kroner
uansett om det er kirkeakademi eller fortellerforestilling - primært fordi vi neppe har plass til
flere enn 50 mennesker og vi ønsker at folk som vil komme, får anledning til å sikre seg og sine
plass.



På akademiblokka   - ajour 20.1.2023

Her lister vi opp drømmetemaer med tilhørende drømmekandidater.

a. Tvetydighetens paradoks. AVTALT - 25. juni 2023
Kunstverket “Livets tre” av Simonette Saenger i blei bestilt til gravkapellet i
Holmsbu for å kunne fungere som dekorasjon i rommet også for de som
ønska en ikke-kirkelig gravferdsseremoni. Kunstneren valgte å komponere et
motiv med symboler som har betydning både i kristne og andre kulturer. Oss
bekjent har det likevel aldri vært arrangert en slik seremoni her.

Henrik Syse - reflekterer med utgangspunkt i sin siste bok “På den ene
siden..”. Her utforsker filosof han ambivalensen, nyansene og tvisynet som en
nødvendig inngang til noen av vår tids mest krevende spørsmål. Og han spør:
Kan ambivalensen gå hånd i hånd med en grunnleggende bevissthet om
verdier, slik at vi ikke ender opp med likegyldighet og prinsippløshet? Vi
inviterer publikum til å se på kunstverket og lytte til hans betraktninger.

Til 2024
a. Den problematiske pasifismen - om av krig ?

Beate Børresen, Arne Johan Vetlesen, Jon Peder Egenes
b. Hva skjer med troen og livet når det stormer?

Åste Dokka,Tom Arne Møllebråten

c. "Det nye Jerusalem" - Om Johannes' openberring
Hans Johan Sagrusten.

d. Kvinner i kirkekunsten – med utgangspunkt i Anita Greve -
har tatt kontakt med Nasjonalmuseet

e. Kjærligheten faller aldri bort - teksten på altertavla
Susanne Sønderbo  om motgang, kjærleik og sjukdom i livet med

Rosemarie Køhn



Ny bruk av Holmsbu kirkes kapell

Ønsket er at kapellet i Holmsbu skal fylles med
kunstutstilling og ettertankeskapende
kulturopplevelser med temaer som har røtter i
Kunstnerkirkas verk og kunsthistorier.

Den årlige kunstutstillinga skal være åpen
langhelgene fra pinse og ut august. 5 av
søndagene skal det være kunstkonsertforedrag i
kirka - her er det plass til 130 mennesker, mens de
resterende 9 søndagene blir det ulike
arrangementer i kapellet for en engere krets - ca
50 personer - begge steder klokka 15.

Bakgrunn:
Den aktuelle bygningen er et gravkapell som ligger langs kanten av kirkegården i
Holmsbu sør i Asker, tatt i bruk i 1928. Når andre besøkende inviteres til området enn
de som bare skal besøke gravplassene, er det viktig at kirkegårdsfreden ivaretas.
Dette et fredfylt kulturlandskapsområde, med grei parkering, lite trafikk og lett
tilgjengelige turstier som også går i områder kjent fra Holmsbus kunsthistorie.

For lokalbefolkninga kjent som stedet der man oppbevarer avdøde før gravferd.
August 2022 ble det vedtatt å avvikle kjølerommet i kapellet. Ett inngangsparti, et
hovedrom, et bårerom og galleri. På taket er det to kors. Bygget er ikke vigslet.

Organisering
Søndre Hurum menighetsråd og Asker kirkelige fellesrådet er eiere av prosjektet og
bygget. Prosjektleder er Hildegunn Opstad som engasjerer Frank Tangen og Tiril b
Bjørkvold. De har begge erfaring både fra arbeid i kirka lokalt, med kommunikasjon
og formidling, samt  fra utstrakt kulturvirksomhet i Hurum. Gratis inngang på
kunstutillling billetter på arrangementene. Åpningstider samkjøres med åpen kirke.

Overordnet profil for tiltaket:
Holmsbu kirke har de siste fem år blitt markedsført som «Kunstnerkirken i Holmsbu»
i forbindelse med åpen kirke og et helt spesielt, lokalt utvikla format - kunstkonserter.
Kunstnerkirka med verk av i underkant av 20 ulike kunstnere og mangfoldet det gir,
er en uforanderlig enhet, som ikke bør suppleres med andre utstillinger. Aktivitetene i
Kapellet skal med rot i kunsten i kirka skape et kirkelig kultursenter, et rom for
ettertanke og dialog gjennom utstillinger og arrangementer.

Marked og åpningstider
Flere års erfaring med kunstkonserter i Holmsbu kirke og galleridrift i Holmsbu
sentrum viser at også hyttefolk, lokalbefolkning og dagsturister stadig utvikler en
større interesse for kunst og kunstnerkoloniens plass i lokal og nasjonal kunsthistorie.
De oppsøker reflektert gjerne både kirke og kunst.



Holmsbu kapell - Kulturkapellets hovedsesong blir fra pinse og ut august.

Innhold:
1. Kunstformidling
Hver sommer skal det arrangeres utstilling av billedkunst som tar utgangspunkt i
enkelte kunstnerskap eller tematikker representert i kirka eller Holmsbukolonien. Se
eget vedlegg.
Første sesong blir det andre motiver av en kunstnerne som har verk i kirka, andre år
kan man tenke seg samtidskunstner, med andre innfallsvinkler til
Holmsbukunstnernes tematikk, f.eks håp, krig og fred samt ulike innfallsvinkler til
bibelske motiver.)
Utstillinga drives av personer med kunstfaglig kompetanse / erfaring med kuratering
og galleridrift.

2. Arrangementer

Det er sitteplass til ca 50 personer i lokalet. I pilotsesongen ønsker å prøve ut ulike
formater som alle skal ha temaer i krysningspunktene tro / kirke / kultur / trosdialog.
Temaer innenfor sjelesorg og religionspsykologi for både fagpersoner og andre
interesserte kan også bli aktuelle.
Noe vil vi gjennomføre ved bruk av egne krefter, andre temaer løser vi best ved å
invitere eksterne. Se vedlegg. Formatene blir omtrent slik:

1. Kirkeakademi - i dialogformat
2. Fortellerforestilling - Den kulturelle skolesekken
3. Retreat
4. Foredrag
5. Forfattermøte
6. Akustisk intimkonsert
7. Allsalmesang
8. Interne kirkelige aktiviteter - stabsdager, seminarer o.l. for kirkelig ansatte,

frivillige
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