
Søsterkirkene på Gran

Nikolai-kirken og Maria-kirken (til venstre)

Sanner Hotell

Informasjon: www.sanner-hotell.no

DEN NORDISK-KATOLSKE KIRKE 

Høstkonferanse på Gran
20.-22. oktober 2017

«At de alle må være ett»

«Jeg har også andre får, som ikke hører til denne sti;
også dem skal jeg føre frem, og de skal høre min røst,

 og det skal bli én hjord og én hyrde.» (Joh 10,16)

http://www.sanner-hotell.no/www.sanner-hotell.no/Velkommen.html


Den nordisk-katolske kirke inviterer alle interesserte til samlingen på
Gran helgen 20.-22. oktober, med tema «At de alle må være ett». 

I tillegg til foredrag og samtaler vil det bli et rikt gudstjenesteliv,
turmuligheter og sosialt samvær. 

Messer og tidebønner vil finne sted i Maria-kirken. 

PROGRAM 

Fredag 20/10 

Kaffe ved ankomst

kl 18:00  Vesper 

kl 19:00  Middag

kl 20:30  Ingrid Maria Gjertsen
  ”... noget at øve os paa, og forlyste os med hele Livet igjennem”
   Om M. B. Landstad, folketradisjon og salmesang. 

kl 22:00  Completorium

Lørdag 21/10 

kl 08:00  Morgenmesse 

kl 08:45  Frokost 

kl 09:30  Roald Nikolai Flemestad
  «Ekumeniske modeller». Samtale.

Kl 11.45  Middagsbønn

kl 12:15  Lunsj

kl 15:00  Kaffe 

kl 15:15  Roland Gustafsson 
               «Missionsprovinsens ekumeniska vision». 

  Samtale. 

kl 18:00  Festvesper 

kl 19:00  Middag 

kl 20:30  Kulturaften v/Mari Müller-Bohn

kl 22:00  Completorium

Søndag 22/10 

kl 08:00  Morgenbønn

Kl 08:45 Frokost 

kl 09:30: Panelsamtale 

               Tema: «Økumenikk i det lille/i familien. Hvordan leve med 
forskjellig kirketilhørlighet og livssyn innad i familien, i 
venneskrets og nærmiljø?»

    Innleder: Albertus Magnus Sterner
        Respondent: Erik Matias Parmer

kl 11:30:  Høymesse 

kl 13:00:  Lunsj og avreise 

* * *
Pris for full pensjon fra fredag til søndag 

Kr 2.450 pr. pers.
Påmelding innen 8/10 til Kirsten Flemestad, 

tlf: 922 65 934, e-mail: kirsten.flemestad@gmail.com

* * *
Hvis du ønsker å delta i kirkekoret, 

vennligst ta kontakt også med Anne Gunn Pettersen,
e-mail: annegunn55@gmail.com

* * *
Det vil være anledning til skriftemål under stevnet. 

Avtale gjøres med skriftefar eller Tom Hængsle. 

Vel møtt!
Den nordisk-katolske kirke

www.nordiskkatolsk.no

http://www.nordiskkatolsk.no/
mailto:annegunn55@gmail.com
mailto:toril.aarflot@gmail.com
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