
ÅRSMELDING 2014 - TEOLOGICAFÉ 
 
Teologicafeen arrangeres av en egen komité, som består av: 
Dag O Ottosen (leder), Ole Jørgen Sagedal (nestleder og ordstyrer), Dag A Kvarstein (presse 
og sekretær), Merete Lund (servering), Anne Berit Karlsen (servering og blomster), Kristina 
Grundetjern og Tor Aurebekk (Menighetsråd og NKA-ansvarlig). 
 
Teologicafeens konsept er foredrag og samtale om kirke, kultur og samfunn. Vi synes vi har 
funnet vår form nå, med kulturelt innslag, foredrag, kaffepause, Ole Jørgens samtale med 
foredragsholder og til sist spørsmål fra publikum. Komiteens målsetning er å presentere 
viktige tema i tiden innenfor nedslagsfeltet vårt. Vi forsøker fortrinnsvis å ha én 
samleoverskrift per semester. 
 
Vi har hatt tre arrangement i vårsemesteret og tre i høstsemesteret, pluss et fellesarrangement 
med Soroptimistklubben, Forum for Tro og Livssyn og FN-Sambandet i desember. Tema var: 
 
Vårsemesteret - ”Tro og følelser”: 
Jan-Olav Henriksen: “Tro og det paranormale - Uventet og ubedt” 
Helje K Sødal og Gunnar Jeppestøl: “Karismatikk” 
Ole Skjerbæk Madsen og Årstein Justnes: “Kristen meditasjon og mindfulness”  
 
Høstsemesteret - ”Den andre, min neste”: 
Aud Sunde Smemo: ”Den andres kjærlighet – om homofili” 
David Herbert: ”Den andres tro – om islam” 
Lars Fr. H. Svendsen: ”Den andre jeg ikke ser – om ensomhet” 
 
Fellesarrangement:  
Anne Sender: ”Ytringsfrihetens pris” 
 
Frammøtet har variert fra ca 50 til 150 deltakere per arrangement. Vi sikter mot én til to 
eksterne, nasjonalt kjente foredragsholdere per semester, og benytter ellers lokale fagpersoner.  
 
Det markedsføres ved annonsering i Fædrelandsvennen, på egen facebookside, på 
Domkirkens hjemmeside og ved å sende ut pressemelding til media. I høst fikk vi feks 
forsiden i Fædrelandsvennen i forbindelse med arrangementet knyttet til homofili, og er veldig 
fornøyde med det. I tillegg henger vi opp plakater og deler ut løpesedler, samt sender ut 
nyhetsbrev til mellom femti og hundre aktive publikummere og støttemedlemmer.  
 
Medlemskapet Norske Kirkeakademier (NKA) gjør at vi mottar støtte til drift og arrangement. 
Inngangsbilletten er kr 100 men vi har innført mulighet for å tegne støttemedlemskap à kr 100, 
som gir redusert inngangspris på kr 50. 
 
Økonomien vår er sunn, med mål om å gå i balanse og helst skape et lite overskudd. 
Medregnet støtte fra NKA, gikk vi med snaue 300 kr i underskudd i 2014.  
 
Mvh Dag O Ottosen  
Leder i Domkirkens Teologicafé 


