DEN NORDISK-KATOLSKE KIRKE
Søsterkirkene på Gran

Høstkonferanse på Gran
29.-31. oktober 2021

Nikolaikirken og Mariakirken (til venstre)

Sanner Hotell
Informasjon: www.sanner-hotell.no
Gjennomføringen av konferansen vil være avhengig av gjeldende
retningslinjer for smittevern.

«Fra barnetro til voksentro»
(Rom 5,1-6)

Fra barnetro til voksentro
Med kristentroens vekst og modning som tema inviterer Den nordiskkatolske kirke alle interesserte til samlingen på Gran helgen 29.-31.
oktober. I tillegg til foredrag og samtaler vil det bli et rikt
gudstjenesteliv, turmuligheter og sosialt samvær.
Messer og tidebønner vil finne sted i Nikolaikirken (fredag og lørdag)
og Mariakirken (søndag).

PROGRAM
Fredag 29/10
Kaffe ved ankomst
kl 17:30 Vesper
kl 18:30 Middag
kl 20:30 Ingrid Gjertsen og Anne Gunn Pettersen
«Herren er min styrke og lovsang» – Presentasjon av den nye
tidebønnboken
kl 22:00 Completorium
Lørdag 30/10
kl 08:00 Morgenmesse
kl 08:45 Frokost
kl 09:30 Roald Nikolai Flemestad
«Det åpne sinn» – «Menneske først og kristen så» som kompass
for kristenlivet?
kl 10:45 Lars Lundheim
«Det kritiske sinn» – Troen i møte med «virkeligheten»
kl 12:00 Middagsbønn
kl 12:30 Lunsj
kl 15:15 Kaffe
kl 15:30 Ottar Mikael Myrseth
«Det prøvede sinn» – Hvordan kan jeg vinne likevekt og håp i
Den hellige ånd?
kl 17:30 Festvesper
kl 18:45 Middag

kl 20:30 Kulturaften
Huskonsert v/Håkon Andersen)
kl 22:00 Completorium
Søndag 31/10
kl 08:00 Morgenbønn
kl 08:45 Frokost
kl 09:30 Innledning til avsluttende samtale
Tema: Min vei fra barnetro til voksentro
Innledere: Karen Sofie Heggem, Else Karlstrøm Minde, Tor
Arne Mørkved
kl 11:30: Høymesse
kl 13:00: Lunsj og avreise
***

Pris for full pensjon fra fredag til søndag
Kr 2,995 pr. pers.
Påmelding innen 4/10 til Håkon Andersen
Tlf: 922 07 260, e-mail: hakon.cand.philol@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.
Vel møtt!

Den nordisk-katolske kirke
www.nordiskkatolsk.no

