KATOLSK FORUM I STAVANGER – PROGRAM FOR HØSTEN 2016
Lørdag 3. september kl. 10.00-15.00, MUST/Utstein kloster
UTSTEIN KLOSTER SETT I LYS AV AUGUSTINERORDENENS SPIRITUALITET.
En seminardag med professor i kunsthistorie Gunnar Danbolt.
Utstein Kloster er Norges eneste fullt restaurerte middelalderkloster. Klosteret ble etablert av
augustinermunker, sannsynligvis i 1260-årene. Seminaret vil belyse bakgrunnen for at augustinerordenen kom
til Norge, gi et innblikk i det åndelige liv som utfoldet seg innenfor klostermurene og hvilken kontakt Utstein
kloster hadde med augustinere i Norge og ellers i Europa, samt fokusere på Utstein klosters arkitektur og
romutsmykning. Gjennom foredrag, gregoriansk sang og tidebønn vil deltakerne få innsikt, erfaring – og ikke
minst en opplevelse av det unike stedet som Utstein kloster er.
Program for dagen:
10.00
10.30 -11.00
11.10-12.30
12.30-13.30
13.30-13.45
13.45 -14.55
14.55-15.00

Deltakerregistrering
Tidebønn ved kantor Ole Hodnefjell og pater Sigurd Markussen
Hvorfor fikk erkebiskop Eystein (1161-1188) augustinerordenen etablert i Norge? Hva
karakteriserte ordenens spiritualitet? Foredrag ved professor Gunnar Danbolt
Lunsj (Fiskesuppe med brød, te/kaffe)
Gregoriansk sang ved koret Schola Solensis
Utstein kloster som et augustinerkorherrekloster. Bygningsmessig organisasjon og
romutsmykning. Foredrag ved professor Gunnar Danbolt
Avslutning med gregoriansk sang ved koret Schola Solensis

Pris: 400 inkl. lunsj.
Arrangører: MUST/ Utstein kloster, Utstein Pilgrimsgard, VID vitenskaplige høgskole/ Misjonshøgskolen, Katolsk
forum i Stavanger.
Seminaret er støttet av Norske Kirkeakademier.
Underskuddsgaranti på kr 3000 er gitt av Rennesøy kommune.
_________________________________________________________________________________
Søndag 23. oktober kl. 19.00, St. Svithun Katolske Kirkes menighetssal:
OM HELGENKULT OG PILGRIMMER I MIDDELALDERENS STAVANGER – NOEN GLIMT FRA ET SPREDT
KILDEMATERIALE
Ved Prof. i kirkehistorie Torstein Jørgensen fra VID/Misjonshøgskolen.
Torstein Jørgensen (f.1951) er professor i kirkehistorie ved VID/Misjonshøgskolen. Han har utgitt en rekke
fagartikler og bøker, deriblant brevvekslinger mellom Vatikanet og kirkelige myndigheter i Norge angående
brudd på kirkeretten.
Inngang: kr. 100/50.
___________________________________________________________________________________________
Søndag 13.november kl. 19.00-21.00, St. Svithun Katolske Kirkes menighetssal:
KONTEMPLATIV BØNN, SOM EN VEI TIL ET DYPERE KRISTEN LIV
Kan det kontemplative livet være et liv i fortrolighet og kan bønnen berøre menneskets indre vesen i en
travel og hektisk hverdag?
Foredrag ved sr. Maria Hildegard Koch OP.
Sr. Maria Hildegard Koch OP (f.1946), er opprinnelig fra Tyskland. Hun trådte inn i dominikanerorden i
1967 i Tyskland, hvor hun i 23 år var leder av et bofellesskap i en barnelandsby utenfor Köln. Hun har en
bred bakgrunn som pedagog og lang erfaring som sjelesørger og foredragsholder. I 1990 kom hun til

Norge og ble norsk statsborger. Ved siden av hennes tjeneste som sjelesørger og rådgiver innenfor Oslo
katolske bispedømme gjør hun tjeneste på Lunden kloster som gjestesøster og klosterets forvalter.
Lunden kloster tilhører dominikanerordenens kontemplative gren. For mer informasjon se klosterets
hjemmeside: http://lunden.katolsk.no/
Inngang: kr. 100/50.
_______________________________________________________________________________________

