Reicheltdagene 2015:

NYÅNDELIGHET
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MISJONSHØGSKOLEN, Stavanger 9.-10. april 2015

«Varme hender» og «kontakt med døde» er eksempler på ekstraordinære erfaringer som får store oppslag i
media og som opptar mange mennesker, både i og utenfor kirken. Reicheltdagene 2015 vil bidra til refleksjon
over hvordan slike erfaringer utfordrer kristen tro og teologi. Blant annet deltar professor Jan-Olav Henriksen
som nylig fortalte offentlig om sine egne erfaringer med «varme hender».
Reicheltforelesningen
torsdag 9. april, kl 17-19
Åpen forelesning i Misjonshøgskolens aula
Professor Jan-Olav Henriksen: Ekstraordinære
erfaringer som utfordring for tro og teologi.
Spørsmål og samtale
Fagseminar Fredag 10. april
Fredag 10. april kl 9.30-15.30
09.30 1Førsteamanuensis Anne Austad: Kontakt
1med døde - erfaringer, forståelse, betydning
1Respons ved Areopagosprest Liv Hegle
1Spørsmål og samtale
11.30 Lunsj
12.30 Sokneprest Yngve J. Sagedal:
Prester i møte med nyåndelige fenomener
		Respons ved dialogprest Silje Trym 			
		Mathiassen
Spørsmål og samtale
14.45 Panelsamtale: Nyåndeligheten og kirken
Ledet av Areopagosprest Tore Laugerud
Innledere og respondenter deltar
Påmelding:
Reicheltforelesningen er åpen.
Påmelding til fagseminar: post@mhs.no innen 27.03.
Pris: 200 kr inkludert lunsj. Betales ved ankomst.
Mer info om arrangørene på mhs.no og areopagos.no

Jan-Olav Henriksen er professor i systematisk teologi ved
Menighetsfakultetet og er en av Norges fremste teologiske forskere. Den siste tiden har han også tatt opp spørsmålet om overnaturlige erfaringer i sin forskning, blant annet som medforfatter
til boken Uventet og ubedt.
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Anne Austad er førsteamanuensis ved Diakonhjemmet og har
nylig skrevet doktoravhandlingen Passing Away – Passing by: A
Qualitative Study of Experiences and Meaning Making of Post
Death Presence. Her presenterer og drøfter hun pårørendes
erfaringer med kontakt med avdøde slektninger.
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Yngve J. Sagedal er sokneprest i Domkirken i Tønsberg. Han har
lang erfaring fra praktisk prestetjeneste og har gjennomført et
forskningsprosjekt om presters erfaringer og refleksjoner i møte
med nyåndelige fenomener.
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