KIRKE2016 – Trondheim 29.07-03.08
SEMINARER:
Øysteinsalen i Erkebispegården
30.07 kl. 10.00:
«Jeg var en fremmed og dere tok

«Kirke2016» er navnet på et knippe kirkelige arrangementer
lagt til og under Olavsfestdagene i Trondheim.
«Kirke2016» supplerer Olavsfestdagenes allerede rikholdige
kirke- og kulturprogram. Alle arrangementene har fri entre.
Olavsfestdagene varer fra 28. juli til 6. august, og det blir særlig
mye aktivitet i og rundt Nidarosdomen og Erkebispegården i
første del av festivalen – frem til onsdag 3. august.
«Kirke2016» inviterer til foredrag og debatter, bibeltimer,
familieprogram og noen eksperimenterende gudstjenester.
Og alt dette altså bare som små drypp i det omfattende tilbud
av konserter, gudstjenester, seminarer og folkemøter som
Olavsfestdagene i Trondheim allerede byr på under Olsokfesten.
Kanskje en ide å legge inn en tur til Trondheim i ferien?
Se www.olavsfestdagene.no for mer informasjon om festivalen.

imot meg – seminar om
gjestfrihet».
Hva betyr det å være folkekirke i
lokalsamfunn der fremmede kommer med
sine historier og kulturer? Hvordan skal vi
ta imot, og hva gjør det med oss?
Seminar om utfordringer, muligheter og
refleksjoner. Med biskop Stein
Reinertsen, domprost Ragnhild Jepsen,
tidligere KIA-leder Mildrid Wik og teolog
Petter Dille.
01.08 kl. 10.00:
«Norsk misjon og
bankvirksomheten - diakoni eller
mammon?»
Flere misjonsorganisasjoner driver
bankvirksomhet som en del av sin
humanitære innsats. Er det greit?
Andreas Andersen har i mange år
arbeidet med utvikling av Bancho DMicro, en mikrofinansbank i Ecuador. De
siste årene har han vært direktør for
Misjonsalliansens bankvirksomhet. Han
er nå nyansatt generalsekretær for
Misjonsalliansen.

02.08 kl 10.00:
«Mammonkoden»
Markering av Bibelselskapets 200årsjubileum med temasamling om
bibelens sterke fokus på fordeling og
fattigdomsomsorg. Hva gjør det med
bibellesning og forkynnelse?
Innledninger ved bibelselskapets
gen.sekr. Ingeborg Mongstad-Kvammen,
kapellan Stine Kiil Saga og NOAS-leder
Ann-Magrit Austenå. Debatt.
03.08 kl 10.00:
«Penga eller livet?»
Bruker vi penger, eller bruker pengene
oss? Det er dilemmaet Jesus borer i med
sin undervisning om Gud og Mammon,
om penger, trygghet og glede. Pengene
har en egen evne til å innta gudsplassen i
livet. Det bibelske mottrekket er å la seg
favne av en sterkere makt, den Gud som
sier: «Jeg svikter deg ikke og forlater deg
ikke.» I lys av denne forankringen kan
penger bli et fascinerende redskap for
glede, vekst og gode relasjoner.
Ved Asle Finnseth, redaktør i STREK.

KIRKE2016 – Trondheim 29.07-03.08
FAMILIEPROGRAM:
KIRKE2016 byr på variert
program for store og små
30.07 og 01.08-03.08
kl 11.30, 12.00 og 12.30
«Den gode historien i
Erkebispegårdens kapell»
- Har du noen gang reist til en øde øy og
tilbake – på fem minutter? Når du hører
en historie, er det ingen grenser for hvor
langt du reiser, eller hva du kan se for
deg – i ditt eget hode.
Hege Merakerås er profesjonell forteller
og opptatt av å gjøre alle slags historier
relevante for de som hører på. Det
gjelder også de gamle bibelfortellingene.
Hun bruker historiefortelling som
uttrykksmåte både for varm humor og
stort alvor. Hver dag kan du høre en ny
historie i Erkebispegårdens kapell. Et
bittelite rom med store fortellinger.
02.08 kl 15.00 og 17.00
«Svindler med stil – Sirkusteltet»
Ruben Gazki er landets eneste virkelige
svindler med stil… Velkommen til et show
med en variert mix av tankekontroll,
lommetyveri, street-cons, bar-bets,
gambling, humor, historier og masse
spennende innsikt om hvordan hjernen
vår fungerer…
03.08 kl 14.00
«Pilegrimsvandring for barn med
biskop Tor»
Oppmøte: Onsdag 3. august kl 14,
gressplenen på sørsida av Ilen kirke.
Vandringen fører mot Domkirka og

BIBELTIMER I BAKKE.
Fra lørdag til onsdag er det
bibeltimer og foredrag i Bakke
familiemessa kl 16.00. Ta på klær etter
vær! Barna får servert bolle og saft på
Pilegrimsgården. Voksne kan kjøpe kaffe.
I tillegg til biskop Tor Singsaas deltar
pilegrimsprest Einar Vegge og rådgiver
Vigdis Aanderaa Aakre.
01.-03.08 Se link for tid og sted
«Dramaverksted»
Ender opp med forestilling/dramatisering i
familiefestmessen 03.08. For mer
info/påmelding https://kirken.no/nbNO/bispedommer/nidaros/enkeltartikler/dr
amaverksted/
03.08 kl 16.00
«Familiefestmesse i Nidaros
domkirke: STOR, LITEN & RIK»
Dramatisering, korsommerskolen synger,
bønnevandring og nattverd.
01.08 kl 12.00-16.00
«Barn i det hellige rommet»
Hva er en gudstjeneste? Lademoen kirke
inviterer til gjestebudsgudstjeneste for
barn. Gjennom fire timer utforskes
kirkerommet og gudstjenesten på en
måte som gjør det mulig å droppe innom
– en kort stund eller lenge, for å delta i
gjestebudet der alle er invitert.
02.08 kl 19.00
«Rockegudstjeneste»
Hva er en gudstjeneste? En
rockegudstjeneste er en gudstjeneste
med salmer og liturgi i rocka innpakning.
Noe for deg?

kirke.
30.07 kl 17.00:
«Dette er dagen signingsgudstjenesten i et 25-års
perspektiv»
Biskop em. Finn Wagle ser på
sammenhenger og linjer fra signingen i
1991 og jubileet i 2016. Hva kan Kongens
rolle og relasjon til kirken bli fremover?
Musikk ved kantor Liv-Benedicte
Bjørneboe.
31.07 kl 17.00
«Å snakke om samliv»
Noen sier at kirka er opphengt i å snakke
om sex og samliv. Andre sier at dette er
et tema det nær sagt aldri snakkes om.
Oppfattes det slik fordi kirka snakker i
store bokstaver om hva som er rett og
galt – men glemmer å være
samtalepartner i forhold til de samliv og
de samlivsutfordringer flest mennesker
kjenner på?
Avdelingsdirektør Paul Erik Wirgenes i
Kirkerådet har lang erfaring med temaer
innen sjelesorg og veiledning.

01.08 – 03.08 kl 1700:
«Tre bibeltimer om Mammon»
ved Sturla Stålsett
1. Mellom Gud og avguder
Tekst: 2 Mos 20,3
Hvem er Gud? Finnes det flere guder?
Kan det i vår tid være meningsfylt å
hevde at vi som mennesker ikke velger
om vi tror på Gud, men snarere hvilken
gud vi tror på - og hvordan?
2. Guds rike er for Guds fattige
Tekst: Luk 5, 20
Hva er viktigst i Bibelen? Det nye
testamentet. Hvem er viktigst i NT?
Jesus. Hva er viktigst for Jesus? Guds
rike. Hvem er viktigst i Guds rike? De
fattige - ! Hva betyr det? For fattige? For
oss?
3. "Enda han var rik, ble han fattig..."
Tekst: 2 Kor 8,9
Hvem var egentlig Jesus fra Nasaret?
Hva betyr fortellingene om ham - for oss?
Å være kristen betyr å være knyttet til,
tilhøre, ligne på, bli formet lik Jesus
Kristus. Kan/ skal vår livsvei likne på
Jesus sin?

