«KIFO 25-ÅRSSEMINAR: FORSKNING OG RELIGIØS ENDRING 1993-2018»
I år er det 25 år siden KIFO ble opprettet av Kirkemøtet. KIFO vil markere dette
gjennom et jubileumsseminar på Vitenskapsakademiet i Oslo, Drammensveien 78,
21.november 2018.
* Hva var bakgrunnen for opprettelsen av KIFO? Hva preget det religiøse livet i Norge
i 1993? Hvilke spørsmål var man opptatt av når det gjaldt religionens plass i
samfunnet? Hvilke utfordringer så Den norske kirke i den aktuelle
samfunnssituasjonen?
* Hvordan ser dette feltet ut 25 år senere? Hva er de store endringene som har skjedd når det
gjelder forholdet mellom religion og samfunn i denne perioden? Hvordan skal vi forstå
disse endringene?
* På seminaret presenteres KIFO-forskning om religiøse endringer i denne 25-års perioden.
Hva er situasjonen i 2018 sammenlignet med 1993? Hvilke religionspolitiske og
forskningspolitiske utfordringer representerer de endringene som har skjedd?
Foreløpig program
9.00 – 10.00 Registrering, kaffe/te
10.00 – 10.15 Velkomst og introduksjon til seminaret v/Ånund Brottveit og Trude Evenshaug.
10.15 – 10.45 KIFOs 25-årige historie i en religionspolitisk og samfunnsmessig kontekst, v/Knut Lundby
10.45 – 11.15 Det religiøse Norge 1993-2018 v/Pål Ketil Botvar
11.15 – 11.30 Spørsmål og kommentarer
11.30 – 12.00 Religion og humor. Endringer av prestebilder i norske media v/Ann Kristin Gresaker og Pål
Repstad (med filmklipp)
12.00 – 12.10 Kommentarer v/Per Gørvel og Hallgeir Elstad
12.15 – 13.00 Lunsj
13.00 - 13.25 Jubileumskonsert v/ Eira Sjaastad Huse (sang) og Olga Jørgensen (piano)
13.30-14.00 Nattverden tilbake til folket? Barns tilgang til nattverd fra 1993 endrer den norske
nattverdstradisjonen, v/Olaf Aagedal
14.00 – 14.30 Norsk religiøsitet i en nordisk kontekst 1993-2018. Likheter, forskjeller, utviklingstrekk, v/Inger
Furseth
14.30 – 14.45 Spørsmål og kommentarer etter innleggene.
14.45 – 15.00 Pause. Kaffe/te/frukt
15.00 – 15.45 Avsluttende panel- og plenumsdebatt: Religiøse endringer i Norge. Hva har skjedd og hva vil skje
videre? Hva trenger vi av ny kunnskap for å forstå disse endringene?
Panelleder: Trude Evenshaug.
Panel: Ingrid Vad Nilsen, Anne Sender, Lars Laird Iversen, m.fl.

INNLEDERE OG PANELDELTAKERE:

Pål Ketil Botvar, Forsker I ved KIFO, har i mange prosjekter analysert empiriske data om
endringer i det religiøse Norge
Ånund Brottveit, forskningssjef ved KIFO, leder prosjekt om religions- og livssynsdialog
Hallgeir Elstad, professor og prodekan ved Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo
Trude Evenshaug, 1. amanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge og styreleder
ved KIFO
Inger Furseth, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og professor II ved KIFO, har
ledet NOREL-prosjektet om religiøse endringer i Norden
Ann Kristin Gresaker, sosiolog, Forsker II ved KIFO, forsker blant annet på religion og
humor
Per Gørvel, skuespiller og psykiater, spiller biskopen i tv-serien «Presten»
Lars Leird Iversen, sosiolog/forsker MF
Knut Lundby, professor emeritus i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, styreleder ved
KIFO i perioden 2006 – 2010
Pål Repstad, professor emeritus i religionssosiologi ved Universitetet i Agder, forsker på
prosjektet Humor og religion
Tore W. Rafoss, forsker II ved KIFO, forsker på religiøs tilhørighet og religiøse holdninger i
Norge
Anne Sender, spesialrådgiver STL
Ingrid Vad Nilsen, direktør Kirkerådet
Olaf Aagedal, Forsker I ved KIFO, forsker på prosjekt om barn og nattverd

Påmelding på www.kifo.no
Seminaravgift (som inkluderer lunsj) kr 400 (studenter halv pris)
Seminaret er åpent for alle.
Påmeldingsfrist: 9.november 2018
Spørsmål om seminaret kan rettes til Ina Holmstad (ina.holmstad@kifo.no) eller Olaf
Aagedal (aagedal@kifo.no)
Velkommen til en spennende dag på Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78, Oslo
21.november 2018.
Ankomst fra Oslo S/Nasjonalteateret ved trikk nr 13, holdeplass Skarpsno

