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Katolsk Forum i Asker og Bærum - Årsrapport 2020 

Styret i Katolsk Forum Asker og Bærum har i 2020 bestått av Benedicte Brøgger, leder, Rønnaug 

Aaberg Andresen, Pål Gjørtz, p. Eystein Freuchen og Huan Nguyen.   Det har vært holdt 2 styremøter, 

ett fysisk og ett digitalt. Kommunikasjonen har ellers foregått pr. telefon og mail gitt at kirkene stort 

sett har vært stengt hele året på grunn av Cobid-19-pandemien.  

Det har i 2020 vært arrangert 3 foredrag.  2 av foredragene ble holdt i menighetslokalet til Asker og 

Bærum katolske menighet i Mariakirken på Stabekk. Det første før pandemien nådde Norge, det 

andre i en periode med lav smitte.  Det siste foredraget ble strømmet via menighetens hjemmeside. 

Oppslutningen om møtene var god og var på mellom 30-40 deltagere, og 140 på det strømmede. 

Foredragene har vært av høy kvalitet. Det har vært levende diskusjon og mange spørsmål i 

forbindelse med foredragene. Det ble ikke arrangert noen tur gitt pandemien. 

 

Foredragene 2020 

Søndag 9.februar.  Bernard Bolzano – presten som Niels Henrik Abel beundret og Metternich 

fryktet». Professor em. Dagfinn Kåre Føllesdal: 

Bolzano var katolsk prest og professor i religionsfilosofi. Hans forelesninger om forholdet mellom 

etikk, religion og samfunnsforhold ble så populære at han ble fradømt stillingen og forbudt å 

publisere. Bolzanos synspunkter har stor relevans også for vår nåværende politiske situasjon her i 

Norge, og var hovedtemaet i foredraget. 

Søndag 27. september.  Jesus i sin jødiske samtid. P. Arne Kirsebom.   

Hvordan Jesus ble forstått i sin samtid har vært et tema Pater Arne har utforsket i flere år. Han har 

delt sin lærdom på troskursene i menigheten. Nå blir det hovedtema for søndagens foredrag.  

Søndag 6.desember. Missa Solemnis og Beethovens religiøse musikk. Professor Wolfgang Plagge 

Årets musikk- og adventsforedrag tok for seg Beethovens religiøse musikk i forbindelse med 250-

årsjubileet for hans fødsel, som man tror var 16.desember 1770. Missa Solemnis ble skrevet i 

Beethovens «sene periode» og første gang fremført i St.Petersburg i 1824. Plagge både fortalte og 

spilte på flygel. Foredraget ble strømmet via menighets hjemmeside.  
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Annet 

Det var planlagt 2 andre møter, ett om de nyeste utgivelsene fra St. Olav forlag ved redaktør Kristine 

Dingstad og ett om bokverket Stort hjerte – varme hender, ved fotograf Anne Helene Gjelstad. Begge 

er foreløpig utsatt.  

Det var også planlagt en felles jubileumsfeiring av Mariakirkens innvielse for 60-år siden og KFAB sitt 

25-årsjubileum. På grunn av pandemien er feiringen foreløpig utsatt.  

Programmet for Katolsk Forum Asker og Bærum har hvert halvår blitt trykt som en liten brosjyre.  

Programmet publiseres på menighetens hjemmeside og Facebookside, i "Hva skjer?"-spalten i Asker 

og Bærum budstikke og sendes til katolsk.no for publisering på nett.  

Benedicte Brøgger stemte på vegne av KFAB under det digitale årsmøtet til NKA.  
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