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TORSDAG 16. MARS 
 

 

Kl. 10.00-11.30 KIRKEBYGGET: ARKITEKTUR OG UTSMYKNING – om hvilken  

  kulturarv og arkitekturhistorie kirkene våre forteller 
   

Åpning – Paul Erik Wirgenes, avd.dir. i Kirkerådet 

De norske kirkebygg - noe å være stolt av! – Oddbjørn Sørmoen, fagdirektør  

  i KA, arbeidsgiverorganisasjon for kirkelig ansatte  

  Mulighet for spørmål  

   

Ordstyrer: Hans Arne Akerø, seksjonsjef gudstjenesteliv og kultur i  

Kirkerådet 

 

Kl. 11.30-12.30 Lunsj  

 

Kl. 12.30-13.30 Kirkebygg – en plass i akitekturturismen? Ove Morten Berge, 

 kirkebyggkonsultent/arkitekt i Kirkerådet og (bidragsyter til som ikke  

bekreftet) 

 

Kl. 13.30-13.45 Kort pause 

 

Kl. 13.45-17.00 NÅR VI BYGGER EN KIRKE – om hvem som har tenkt hva før  

  kirkebygget er klart for innvielse 
   

Kl.13.45-14.50 Det sansede kirkerom – Hans Arne Akerø  

Å bestille en kirke; en dialog mellom byggherre og arkitekt –  Margunn 

Sandal, sokneprest i Froger kirke 

   

  Kort samtale ledet av Turid S. Myrholt, kulturrådgiver i Kirkerådet 

 

14.50-15.00 Kort pause  

 

Kl. 15.00.-17.00 Å få tegne morgendagens kirke; om hvordan en arkitekt løser  

  oppgavens muligheter og begrensninger – Espen Surnevik, arkitekt 

Andre bidragsyter ikke bekreftet. 

   

Kort samtale ledet av Ove Morten Berge  

 

Kl. 18.00 Middag (valgfritt) 
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FREDAG 17. MARS 
 

Kl. 09.00-11.00 SEMINARER  

Før vi fordeler oss på ulike seminarer, har vi en felles innledning. På seminarene får du 

anledning til å fordype deg i ett fagområde hvor kirkebygget, utsmykningen og orgelet gir 

mulighet for å utvikle kunst- og kulturtiltak. Det blir en kort rapportrunde fra alle seminar før 

lunsj slik at vi får en mulighet til å høre litt om hva de andre har lørt og snakket om. Formålet 

med seminarene er å inspirere til utvikling av lokale tiltak og få kunnskap til å kunne se/forstå 

sin egen kirkes arkitektur, utsmykning og hvorfor denne type orgel finnes i deres kirke. 

 

Kl. 09.00-09.30 Jakten på kulturarven – Ingrid Staurheim, rådgiver i KA 

Kl. 09.40-11.00 Valgfritt seminar 

1. Pilegrim i Nord, kirkekultur og kystkultur møtes – Bernt Aanonsen, 

pilegrimsprest/rådgiver menighet og misjon ved Sør-Hålogaland bispedømme 

Seminarvert: Roger Jensen – pilegrimsprest, Oslo pilegrimssenter  

 

2. I et speil, i en gåte - om kirkebygg og utsmykning som DKS-produksjon i Møre 

bispedømme – Ine Harang, kunstner  

Seminarvert: Knut Erik Tveit – kulturrådgiver Oslo bispedømme 

 

3. Å møte kirkebygget gjennom orgelet –– Anders Eidsten Dahl, kantor i Bragernes kirke.  

Seminarvert: Hildegunn Opstad Smørgrav, kirkemusikalsk rådgiver i Kirkerådet 

 

4. Å være en åpen veikirke og en del av den lokale turismen – Elisabeth Andersen, 

kunsthistoriker med ansvar for kirkebygg og kirkekunst ved NIKU (Norsk institutt for 

kulturminneforskning) og Vidar Alne Paulsen, rådgiver for formidling og 

museumspedagog ved Fortidsminneforeningen  

Seminarvert: Cathrine Lillo-Stenberg – rådgiver i KA 

 

Kl. 11.00-11.10 Kort pause 

 

Kl. 11.10-12.00 Rapport fra seminarene ved Bernt Aanensen, Ine Harang, Anders Eidsten  

  Dahl, Elisabeth Andersen og Vidar Alne Paulsen 

  Ordstyrer: Cathrine Lilllo-Stenberg 

 

Kl. 12.00-13.00 Lunsj  

 

Kl. 13.00-15.00 HVA GJØR KIRKEN MED STEDET? 

   

Rom og steder for opplevelse og tilhørighet – Elise Seip Tønnesen, prof. ved  

  Univesitetet i Agder   

  Respondenter: Paul Erik Wirgenes og Oddbjørn Sørmoen 

  Samtaleleder: Turid S. Myrholt  
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OM KONFERANSEN  
 

  

 

STED 
Konferansen holdes på Anker hotell, Storgaten 55 (like ovenfor Legevakten) 

http://www.anker-hotel.no/articlecat.aspx?cat=1094. Ønsker man overnatting på hotellet, 

bestiller og betaler man dette selv. Kr. 800,- for enkeltrom og kr. 1.000,- for dobbeltrom. Tlf. 

22 99 75 00 og e-post: booking@anker.oslo.no 

 

FORMÅL 
Vi ønsker å øke kompetansen og styrke engasjementet om det enkelte kirkebyggets unike 

arkitektur og utsmykning slik at deltakerne reiser hjem inspirert og med nok metodikk i 

bagasjen til å sette i gang nye tiltak innen f.eks. Den kulturelle skolesekken, pilegrimsarbeid, 

gudstjeneste- og kulturtiltak med orgelet i sentrum og til å kunne åpne kirkebygget med dets 

utmyskning for samarbeid med aktuelle aktører i lokalsamfunnet m.m. Det er også vårt ønske 

at konferansen vil øke bestiller- og oppdragskompetanse ved bygging av nye og restaurering 

av gamle kirker hos arkitekter, kunstnere og kirkens ansatte/rådsmedlemmer. 

 

MÅLGRUPPE 
Arkitekter, kunstnere, kirkelig ansatte/frivillige/rådsmedlemmer, representanter fra kulturarv- 

og turismemiljøet, representanter fra pilegrimsmiljøet og andre som har interesse for 

kirkebygget med dets utsmsykning og særegne funksjon og atmosfære. 

 

PÅMELDING – frist, vilkår og pris 
Påmeldlingen er bindene og skjer fortløpende på www.kirken.no (gå nederst på siden og søk 

opp 16. mars i kalenderen. Klikk deg til mer informasjon og påmeldingslenke derfra). 

 

Forfall meldt etter 1. mars uten fremleggelse av sykemelding refunderes med kun 50 % av 

gjeldene konferanseavgift inkl. tilleggsavgift. 

 

Konferanseavgift 
Ved påmeldling innen 14. februar 2017 er konferanseavgiften som følger: 

Kun konferanse med lunsj to dager kr. 990,-  

Konferanse med lunsj to dager og middag første dag kr. 1.265,- 

 

Ved påmelding fra 15. februar 2017 blir det et tillegg på kr. 400,- 

 

 

SPØRSMÅL 
Disse kan rettes til Kirkerådets kulturrådgiver Turid S. Myrholt på e-post: tm783@kirken.no  
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