
Velkommen til foredrag / Åndelig føde  
Dato: Første lørdag i måneden fra første lørdag i fastetiden 2022  

Tid:  Kl. 16:00 Foredrag 

 Kl. 16:45 Vesper (kveldsbønn)  

 Kl. 17:00 Tilbedelse med mulighet for skriftemål  

 Kl. 18:00 Enkelt servering med mulighet for spørsmål og svar. 

 

Sted: BIRGITTAKLOSTERET 

Ingeborg Ofstads vei 1 

7091 Tiller  

Tel. 72 89 40 00  

  

Program:  

Dato Tema Foredragsholder 

05.03 Overraskelse  Biskop Erik Varden OCSO  

02.04 Overraskelse Biskop Erik Varden OCSO  

07.05 Lectio Divina teori P. Joël Regnard OCSO 

04.06 Lectio Divina praktisk P. Joël Regnard OCSO 

02.07 Temaer i Lukas evangelium:  

I dette året, er søndagenes evangelier fra 

Lukas evangelium.  Dette er blitt kalt 

evangeliet om bønn, om tilgivelse, om 

kvinner – og mer.  Vi skal sette søkelys på 

de forskjellige temaene og hvordan de er 

gode budskap for vårt liv.  Ta med deg en 

bibel eller det nye testamente. 

 

 

Sr. Anne Elizabeth Sweet 

OCSO  

http://www.katolsk.no/organisasjon/kart?VB
http://www.katolsk.no/biografier/innenriks/jregnard
http://www.katolsk.no/biografier/innenriks/jregnard


 

06.08 

 

Lekfolks åndelighet: I Trondheim Stift 

finnes det flere kloster med sin 

åndelighet/karisma. Hva med lekfolk; 

hvilken åndelighet kan Kirken tilby dem? 

 

P. Dominic T.V. Nguyen  

03.09 Bibelsalmer for hver dag:   

Bibelsalmene er en samling av 150 bønner 

som handler om alle situasjoner og følelser 

som mennesker opplever i sitt daglige liv.  I 

tillegg til en oversikt over salmene, skal vi 

sette søkelys på forskjellige salmer som vi 

kan bruke til bønn i det daglige liv.  Ta med 

deg en bibel. 

 

Sr. Anne Elizabeth Sweet 

OCSO 

01.10 Overraskelse Biskop Erik Varden OCSO 

05.11 Bibelsalmer for vanskelige tider: 

Over en tredjedel av salmene handler om 

vanskeligheter som alle opplever noen 

ganger i livet.  Salmene gir oss ordene vi 

trenger til bønn og mot, og trøst og tillit i 

disse tidene. Ta med deg en bibel. 

 

Sr. Anne Elizabeth Sweet 

OCSO 

03.12 Sogneprestens virke og kraft i lys av kallet 

 

P. Dominic T.V. Nguyen 

 


