
Be for oss, Hellig Olav  

St. Olav katolske domkirke   

Trondheim 

Olsok 27. - 30. juli 2017 

Forslag til overnatting i Trondheim:  

Birgittaklosteret, Tiller. Epost: post@birgitta.katolsk.no 

Tlf: 72 89 40 00 

Comfort Hotel Park: Reserverte rom til spesialpris under  

Olsok. Oppgi ref.nr. 110014 ved bestilling. Enkeltrom kr 

730, dobbeltrom kr 930. Epost: co.park@choice.no 

Tlf: 73 83 39 00  

Nidaros Pilegrimsgård. Epost: post@pilegrimsgarden.no 

Tlf: 73 52 00 00 

St. Eystein bokhandel  i St. Olav domkirkes menighets-

senter har et meget godt utvalg av bøker pa  flere spra k, 

Olavskors, Olavsna ler og pins, rosenkranser, lys og div. Ol-

sokmateriell. Daglig leder: Per Albert Vold, tlf 908 51 419.  

E-post: Per.Albert.Vold@katolsk.no       

Oppmøte byvandring: Lilletorvet (Cicignons plass). 

St. Olav katolske domkirke: Schirmers g. 1 

Praktisk informasjon og priser:  

Pa melding skjer helst via pa meldingsskjema pa   

trondheim.katolsk.no/olsok-2017, 

eller ved a  kontakte A shild Kofoed: ashild@kofoed.no, 

mobil 977 31 733.  

Vi ber om forha ndsbetaling for arrangement med  

deltakeravgift. Vennligst send betaling til:  

Trondheim stift, Sverres gate 1, 7012 Trondheim,  

kontonr. 4202.52.83133. Skriv hva betalingen gjelder 

og merk den: «Olsok 2017».  

Felles middag (29. juli)  

Voksne kr 150. (Ikke inkl. drikke.)  

Bindende pa melding innen 18. juli. 

Stiklestad via Munkeby (30. juli)  

Felles buss, tur/retur kl 10.00 fra St. Olav domkirke.  

Voksne kr 300. Barn kr 100. 

Bindende pa melding innen 18. juli. 

Middag (inkl. drikke og dessert): Sodd kr 320 pr. pers. 

Bindende pa melding innen 18. juli.  

Ansvarlig for arrangementene over:  

Den katolske kirke i Midt-Norge, Trondheim Stift.  

Olavsfestdagene i Trondheim varer fra 28. juli til  

5. august. Se:  olavsfestdagene.no 

Spelet om Heilag Olav på Stiklestad 30.7 kl 19.00:  

Billetter i midtfeltet, voksne kr 430  (normalt kr 500). 

Barn kr 250/225. 

Bindende pa melding innen 18. juli. 

Spelet spilles ogsa  26.7,  28. 7 og 29.7 kl 19.00.  

Billetter til disse (uten rabatt)  kan bestilles direkte pa   

tlf: 74 04 42 00, epost: arnstein.indahl@snk.no.      

stiklestad.no/opplevelser/spelet-om-heilag-olav/ 

 

Menighetens epostadresse:  trondheim@katolsk.no 
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Den katolske kirkes  
nasjonale Olsokfeiring  

Trondheim og Stiklestad 2017 

Torsdag 27.7.17 
 
18.00:   Åpningsmesse 
St. Olav domkirke, Schirmers gate 1. 
 
19.30:   Åpent hus 
St. Olav domkirkes menighetssenter. 
Tilbud om mat og drikke.  
 
Fredag 28.7.17 
 
10.00:   Messe 
St. Olav domkirke, Schirmers gate 1. 
Anledning til a  skrifte fra kl 9.00. 

14.00:  «Vandring i byen med Olav» 
med p. Egil Mogstad og kantor Ulf Schancke. 
Vi besøker utgravingen av Hellig Olavs Klemenskirke som  
han lot bygge i 1015. Det var her Olavskulten startet.  
Kisten hans sto her i noen a r før den kom til Nidarosdomen. 
NB; Oppmøte er på Lilletorvet (Cicignons plass), se kart.  

Høytiden for hellig Olav,  
Norges vernehelgen, konge og martyr: 

18.00: 1. vesper. 

St. Olav domkirke. Anledning til a  skrifte fra kl 17.00.  

 

 

19.30:  Åpent hus 

St. Olav domkirkes menighetssenter 

Tilbud om mat og drikke. 

21.30:  Vigilie 

St. Olav domkirke. 

Lørdag 29.7.17 

9.00:  Pontifikal laudes 

St. Olav domkirke. 

Kroning av Hellig Olav,  Norges evige konge.  

11.00:  «Reform/reformasjon i Norge på 1100-tallet 

               - og i dag» 

foredrag ved Eirik A. Steenhoff. 

St. Olav domkirkes menighetssenter. 

I 2017 er det 500 a r siden den lutherske reformasjon. Men 

reformasjon/reform (reformatio) var ikke noe nytt pa  1500-

tallet, og det er ikke foreldet i dag. For Norge var særlig 1100-

tallet en viktig reformperiode. I 1153 ble Nidaros erkebispe-

sete opprettet. I tia rene som fulgte, fant det sted et kirkelig 

reformprogram. 

Foredraget vil belyse dette fornyelsesarbeidet, og spørre: 

Finnes det noen ansatser fra va r egen kristne arv som kan 

inspirere og utfordre oss i dag?   

Etter foredraget: Tilbud om kaffe og vafler.  

14.30:   Pontifikal messe ved biskop Paul Tighe 

Nidarosdomen (NB: Ikke i St . Olav domkirke.) 

Biskop Tighe kommer fra Det pavelige ra d for kultur  

ved Den romerske kurie, Vatikanet. Ta plass i god tid! 

19.30:   Felles middag 

St. Olav domkirkes menighetssenter. Kr 150.  

Drikke kommer i tillegg. NB: Pa melding 

Søndag 30.7.17 Stiklestad via Munkeby Mariakloster 

10.00:  Avreise 

Felles buss fra St. Olav domkirke, Schirmers gate 1. 

Leder sogneprest p. Egil Mogstad. 

Voksen kr 300, barn over 12 a r kr 100. 

NB: Påmelding  

Underveis besøker vi brødrene i Munkeby Mariakloster, 

og ser pa  deres nye ysteri. Forfriskninger og medbrakt 

formiddagsmat, før vi kjører videre med buss til  

Stiklestad. Om vi passer tiden, kan de som vil ta en rask 

spasertur ned til gamle Munkeby kloster.  

14.30:  Prosesjon 

fra Teglverket til Stiklestad kirke (1 km). 

15.30:  Pontifikal messe ved biskop Paul Tighe 

i Stiklestad kirke. 

Pa følgende prosesjon med relikvie av St. Olav til  

Olavskapellet. Avsluttes med Olavslitaniet  og velsignelse. 

17.20:  Tilbud om felles middag   

pa  Stiklestad. Sodd kr 320 pr person. 

NB: Påmelding. 

Mat kan ogsa  kjøpes i kafe /kiosker pa  omra det. 

19.00:  Spelet om Heilag Olav 

Pris kr 430 pr person (grupperabatt og gode plasser). 

NB: Påmelding.  

Spelet begynner rett etter middagen - ingen ventetid! 

Ca 21.00:  Felles buss tilbake til Trondheim 

– evt. via Værnes lufthavn. 

 

De som ønsker å besøke Tautra Mariakloster,  

kan ta tog fra Trondheim sentralstasjon til A sen stasjon - 

og kjøre «drosje for buss» til Tautra Mariakloster,  

for vanlig busspris.   

NB: «Drosje for buss» må bestilles minst en dag i for-

veien pa  tlf. 07417.  

Se 07417.no/minkommune/frosta/ for detaljer,  

eller kontakt noen i Olsok-komite en for assistanse. 

 

Olsokprogrammet for 2017 står også på  

menighetens  nettside:  

trondheim.katolsk.no 
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