
Bønne- og arbeidsfellesskapet 

Kirkelig Fornyelse 

Kirkedager  på Gran 
6. – 8. januar 2017 

Årets tema: 
 

”Se,  j eg  g jør  a l l e  t ing nye” 	  	  
	  

 

Granstevnet 50 ÅR 



PROGRAM FOR STEVNET
 

FREDAG 6. JANUAR 
 
13.45 Lunsjbuffet (må forhåndsbestilles) 
 
17.00 Korverksted: Henrik Ødegaard  
 
17.45 Vesper med åpning av stevnet 
 
18.30 Korverksted på hotellet 
 

19.30 Kveldsmat 
 
20.30 Årsmøte i Kirkelig Fornyelse 
 

21.30 Øvelse  
med Henrik Ødegaard før completorium 
 

22.00 Completorium 
Mulighet for skriftemål 
 

LØRDAG 7. JANUAR 
 
08.00 Laudes på hotellet 
 
08.30 Frokost 
 
09.30 Tidebønn. Henrik Ødegaard 
”Gregoriansk sang på norsk  
- hvordan synger vi i dag?” 

- avsluttes med Sext på hotellet 
 
12.00 Messe. DNKK 
 
13.15 Foredrag: Bernt T. Oftestad 
”KF som nødhavn og provokasjon” 
 
14.30 Middag 
 
16.00 Korverksted 
 
17.30 Festvesper med dåpspåminnelse 
 
19.00 Kveldsmat 
 

20.30 Kulturkveld: Granstevnet 50 år 
- variert kulturprogram i ord og toner 

- Det beste fra Gran - 
bl. a. Øystein Thelle gir et tilbakeblikk 
 
22.30 Completorium 
 
23.00 Salmevandring 

 
 

 

SØNDAG 8. JANUAR 
 
07.30 Messe i kirken. DRKK 
 
09.00 Frokost 
 
09.45 Korverksted 
 
10.30 Samling: 

KF på Gran. Roald N. Flemestad 
KF i Sverige.  Dag Sandahl 
KF i England. John Broadhurst 

 
12.00 Høymesse i kirken. DNK 
 
14.00 Avslutningsmiddag 
 
 
 
 
 

DNK : Den norske kirke 
DNKK: Den nordisk-katolske kirke 
DRKK : Den romersk-katolske kirke 
 
 
 

Foredragsholdere: 
 
Bernt T. Oftestad, dr. theol. 
er professor emeritus i kirke- 
historie ved MF. Har vært aktiv  
i både KF og FBB. Er medlem 
i Den romersk-katolske kirke. 
 
 

Henrik Ødegaard 
er utdannet musikklærer, organist  
og komponist. Utdannelse som  
dirigent i gregoriansk sang fra   
musikkonservatoriet i Paris. 
 
 

 
 
 
 
Stevneorganist: Otto Christian Odland 
Sakristan  : Anders Beda Hjortaas 
 

 
Ved spørsmål om stevnet, ta kontakt 
med kollegiet ved sekretær Øystein 

Skullerud på tlf. 97 78 07 93.



GRANSTEVNET - 50 ÅR 
I 50 år har Pro Ecclesia og Kirkelig Fornyelse 
invitert til kirkedager på Gran. Bønnen har hele 
veien vært: "Herre, frels ditt folk og velsign din 
arv og din eiendom". Bevegelsen har fått virke 
til åndelig bevisstgjøring og fornyelse for svært 
mange mennesker og bidratt til å styrke 
pilegrimer på bønnens vei og fornyelse til å leve 
troens djerve liv i pakt med Kristus og 
apostlene i kirkens sakramentale fellesskap.  
 
Vi inviterer derfor med glede også i år til feiring 
av kirkedager på Gran i bønn om at de frukter 
som finnes av vårt arbeid må så stadig nye frø 
til fortsatt fornyelse av Kristi kropp, som er 
Kirken. 
 

Dag Øivind Østereng, 
formann i kollegiet 

 
KONTINGENT OG PÅMELDING 
Stevnekontingenten er kr 500,- for hele stevnet. 
Studentpris er kr 150,- for hele stevnet. For 
dagsbesøkende er kontingenten kr 200,- pr. 
dag. Det betales ikke kontingent for deltakere 
under 18 år. Kontingenten innbetales samtidig 
med påmelding til kontonummer:  

0530 40 73839 
merk betalingen ”Gran 17”. 

 
Påmelding sendes til: 
Stein Barlaup, 6475 MIDSUND 

stbarlaup@icloud.com 
Husk å føye til all nødvendig informasjon 
dersom du melder deg på via e-post. 
 
Påmeldingsfrist: 13. desember 2016 
 
Bare de som overholder påmeldingsfristen er 
sikret hotellplass (av hensyn til hotellet). 
Vennligst betal stevneavgiften samtidig som du 
sender påmeldingen. Stevnekomiteen sørger for 
booking av hotellrom (evt. plass på Sanner 
skole) i tråd med ditt ønske. Påmeldingen er 
bindende. 
 
Eventuell avbestilling må snarest meldes direkte 
til: Stein Barlaup og Sanner hotell, 2750 Gran, 
tlf. 61 33 33 00 eller post@sanner-hotell.no . 
Meldes avbestillingen etter 8. januar kl. 12 må 
du betale for hele hotelloppholdet. 

 

PÅMELDING 
Jeg/vi melder meg/oss som deltaker(e) på 
Granstevnet 6.-8. januar 2017. 
 
Fra : ……dag til ……dag 
Navn : …………………………… 
Adr. : …………………………… 
Postnr./sted: ………………………. 
Tlf. : …………………………… 
E-post : …………………………… 
Barn: …………………  Alder: …… 
Barn: …………………  Alder: …… 
 
[  ] Jeg/vi ønsker også seng og spiseplass for 
barn under 4 år. 
Jeg/vi ønsker å bo på Sanner hotell 
[  ] Enkeltrom 
[  ] Dobbeltrom sammen med:  
 
……………………………………… 
 [  ] Jeg/vi ønsker lunsjbuffet på fredag 
(betales på hotellet) 
 [  ] Jeg/vi vil delta i korverksted: 
 
Navn  : ……………… 
Stemme: ……… 
Navn  : ……………… 
Stemme: ……… 
 

Kroner ………… er innbetalt på bankkonto 
0530 40 73839 

 
KIRKELIG FORNYELSE 
Har du spørsmål om KF kan du henvende deg 
til formann i kollegiet Dag Øivind Østereng. På 
e-post: dagostereng@gmail.com	   
 
KORTJENESTEN 
Kortjenesten er en viktig funksjon i det 
liturgiske liv på kirkestevnet. Husk å krysse av 
på påmeldingen om du vil delta i stevnekoret 
slik at noter kan sendes ut på forhånd. Vi håper 
på et stort og godt stevnekor! 
 
GUDSTJENESTELIV 
Messer og tidebønner vil bli holdt i 
Nikolaikirken eller på hotellet. Vennligst kom 
presis, helst litt i forkant. Ventetiden bør brukes 
på forberedelse og bønn i stillhet. Vi kommer 
til å bruke materiale fra den nye 
tidebønnsboken. 



SJELESORG OG SKRIFTEMÅL 
Det er anledning til sjelesorg, skriftemål og 
samtale under hele stevnet, men det legges 
særlig til rette for dette etter completorium på 
fredag. 

OM NATTVERDFELLESSKAP 
På Gran er vi samlet fra forskjellige 
kirkesamfunn og tradisjoner som har ulike 
måter å forholde seg til deltagelse ved andre 
kirkesamfunns nattverdbord. Den norske kirke 
har et åpent nattverdbord mens katolsk eller 
ortodoks tradisjon oftest har en ordning som 
gjør at man primært skal være medlem for å ta 
del i nattverden.  

På Gran er alle velkomne til gudstjenestene, 
men vi går primært til vårt eget kirkesamfunns 
nattverdbord. Kollegiet vil oppmuntre de som 
ikke tar del i nattverden til å gå frem for å 
motta velsignelse, dette vises ved å legge høyre 
hånd på motsatt skulder.  

PRISER OG INNKVARTERING 
A) Priser på overnatting: 
- Pris pr. pers. på dobbeltrom med fullpensjon fra 
fredag til søndag: 2.150,-  
- Pris pr. pers. på enkeltrom med fullpensjon fra 
fredag til søndag: 2.350,- 
- Pris pr. pers. pr. døgn med fullpensjon: 1.295,- 

B) Priser på måltid: 
(både for de som ikke bor på hotellet eller ekstra 
måltider utover fulle døgn for de som bor på 
hotellet) 
- Pris pr. pers. for frokost:  150,- 
- Pris pr. pers. for middag:  350,- 
- Pris pr. pers. for aftensbord/lunsjbuffet: 395,- 

C) Priser for barn: 
Barn i alderen 4-12 år: halv pris 
Barn under 4 år er gratis i foreldrenes senger og 
ved foreldrenes spiseplasser. Ønskes egen 
spiseplass og seng for disse betales kvart pris. 

Lunsjbuffet fredag må bestilles på forhånd. 
Overnatting og evt. enkeltmåltider gjøres opp 
med hotellet ved avreise. Dagsbesøkende 
betaler sine måltider til hotellet. 

 
 
 
 

REISESTIPEND FOR KF-
MEDLEMMER 
Reisestipend kan utbetales til medlemmer av 
KF som har særlig store reiseutlegg, kontakt 
kollegiet ved formannen for å søke om 
reisestipend. 

REISEMÅTER FRA OSLO 
Med bil langs RV4 gjennom Nittedal, 72 km til 
Gran sentrum. Følg skiltene til 
Granavollen/Søsterkirkene. 

Det er togstasjon med drosjeholdeplass i Gran 
sentrum. Avstand fra Gran sentrum til Sanner 
hotell er ca. 3 km.  

Sjekk togtidene på www.nsb.no.  

Vel møtt på Gran! 

Bønn om Kirkel ig  Fornye l s e :  
 

Himmelske Far, 
utgyd din Ånd over hele din Kirke 
Gi oss en ny visjon av din herlighet, 

en ny opplevelse av din makt, 
en ny trofasthet mot ditt Ord 

slik at ditt hellige navn må bli æret 
og ditt rike fremmet 

gjennom vårt fornyede vitnesbyrd, 
ved Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 
 

 
www.kirkeligfornyelse.org 

www.facebook.no/kirkeligfornyelse 

 

 

 

 

 

Bildet på forsiden er lånt fra:  
http://citrusina.tumblr.com 


