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DEN NORDISK-KATOLSKE KIRKE 

Høstkonferanse på Gran
28.-30. oktober 2022

Skapelsen av Eva. Bysantinsk mosaikk, katedralen i Monreale, 12. årh., 
[Public Domain, Wikimedia Commons]

«Til mann og kvinne skapte Han dem» 
(1 Mos 1,27)
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Med kroppens teologi  som tema inviterer  Den nordisk-katolske
kirke alle interesserte til samlingen på Gran helgen  28.-30.
oktober  under  overskriften  «Til  mann  og  kvinne  skapte  Han
dem».  I tillegg til foredrag og samtaler vil det bli et rikt
gudstjenesteliv, turmuligheter og sosialt samvær. 
Messer og tidebønner vil finne sted i Nikolaikirken. 

PROGRAM 
Fredag 28/10 
Kaffe ved ankomst
kl 17:30 Vesper 
kl 18:30 Middag
kl 20:30 Hymnologisk aften
kl 22:00 Kompletorium med mulighet for skriftemål

Lørdag 29/10 
kl 08:00 Morgenmesse 
kl 08:45 Frokost 
kl 09:30 Eirik Steenhoff

«Til mann og kvinne skapte han dem» 
kl 10:30 Samtale
kl 11:00 Kaffe
kl 11:15 Inger Lund Thorsen

«Mann og kvinne i lyset fra livets tre, dissonansene i 
syndefallets verden og Sangenes sang»

kl 12:30 Middagsbønn
kl 13:00 Lunsj
kl 15:30 Kaffe 
kl 15:45 Samtale med innledere
kl 17:30 Festvesper 
kl 18:45 Middag 
kl 20:30 Kulturaften
kl 22:00 Kompletorium

Søndag 30/10
kl 08:00 Morgenbønn
kl 08:45 Frokost
kl 09:30 Ottar Mikael Myrseth

«Å leva det er å elska – 
pastoral rettleiing under regnbogen»

kl 10:30 Frist for utsjekking
kl 11:30 Høymesse
kl 13:00 Lunsj og avreise 

* * *

Pris for full pensjon fra fredag til søndag 
Kr 3150,- pr. pers.

Påmelding innen 10. oktober til Håkon Andersen, 
Tlf: 922 07 260, e-post: hakon.cand.philol@gmail.com     

Den nordisk-katolske kirke er ansvarlig for samlet påmelding
overfor Sanner Hotell. 

Siste frist for avmelding er to døgn før konferansen begynner.

* * *

Hvis du ønsker å delta i kirkekoret, 
vennligst ta kontakt med Anne Gunn Pettersen,

e-post: annegunn55@gmail.com

* * *
Vel møtt!
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