
Praktiske opplysninger 
Kurset øvinger holdes i Kapittelhuset i Nidarosdomen. Registrering og 
måltid finner sted i Kirkestuene i Waisenhuset, inngang C i det røde 
huset rett vest for Nidarosdomen (se bildet på andre siden). 

Detaljert kursplan sendes til deltakerne etter utløp av påmeldingsfristen 
(via e-post eller brev). 

Spørsmål om kurset kan rettes på e-post til tidebonkurs@itea.ntnu.no, 
eller på telefon til Leiv Arild Andenes (73 59 18 19) eller Irene 
Bergheim (73 59 65 61). 

Kursavgiften er på kr 200, og betales ved oppmøte. Avgiften dekker 
nødvendig kursmateriell, samt fellesmåltidet på lørdag. 

 

 

PÅMELDING til tidebønn-kurs 27.-28. oktober 2006 
Bindende påmelding innen fredag 13. oktober 

 postalt: Nidaros domkirkes menighet, 
  Kongsgårdsgata 2, 7013 Trondheim 
 telefonisk: Telefon 73 59 18 19,  telefaks 73 59 80 98 
 elektronisk: tidebonkurs@itea.ntnu.no 

Uansett påmeldingsmetode trenger vi følgende opplysninger: 
 

Navn 
 

 

Telefon Mobil
 

 

Postadresse 
 

 

E-postadresse 
 

 

 

TIDEBØNN-KURS 
 

Kurs i gregoriansk sang 
Nidarosdomen, Trondheim 

 
Fredag 27. og lørdag 28. oktober 2006 

 
DEN NORSKE KIRKE 
Nidaros domkirkes menighet 
Tidebønnutvalget 

Foto og sats: ©
Leiv A

rild
A

ndenes.



Tidebønner i Nidarosdomen
Fra midten av 1980-tallet har den

gamle tidebønntradisjonen vært holdt i 
hevd i Nidarosdomen. Hver fredag året 

rundt holdes det tidebønn i Kapittelhuset,
i tillegg til middagsbønn på hverdagene.

Tidebønnenes innhold varierer i takt med 
kirkeåret, og lesningene hentes fra

kommende søndags tekster.

Kursets innhold
Tidebønnutvalget inviterer 

herved til kurs i gregori-
ansk sang over to dager. 

Stoffet baserer seg på 
liturgiene over, og omfatter 
deltakelse i to tidebønner.

Tidebønnliturgiene fra Nidaros er samlet
i tre hefter med tittelen TIDEBØNNER I

NIDAROSDOMEN.  De to første heftene
er viet til liturgiene for olsokdøgnets 

mange tidebønner.  Det tredje heftet 
inneholder liturgiene for vesper og

completorium, og det er dette heftet som 
benyttes som basis for høstens kurs.

Kursets målgruppe
Kurset legges opp med tanke på kor-

sangere, kirkemusikere, prester og 
andre interesserte.  Vi ønsker å gjøre 

tidebønntradisjonen kjent gjennom 
aktiv deltaking, og å inspirere til 

videre bruk av tidebønner i andre 
menigheter.  Vi håper også å få 

rekruttert flere forsangere til tjeneste 
ved fredagsbønnene i Nidarosdomen.

 Foreløpig kurstimeplan 
Endelig timeplan vil bli sendt ut ved påmelding – dette er bare et 
rammeverk som viser kursets omfang. 

 

Fredag 27. oktober 
17.30 Registrering og kursåpning i Kirkestuene 
19.00 – 19.20 Fredagsvesper i Kapittelhuset 
19.30 – 21.30 Øvinger i Kapittelhuset 

Lørdag 28. oktober 
10.00 – 18.00 Øvinger i Kapittelhuset. Inkluderer felles lunsj i 

Kirkestuene 
13.00 – 13.20 Musikkandakt i Nidarosdomen (ikke en del av kurset) 
18.00 – 18.30 Vesper i Nidarosdomen (kursavslutning) 

Søndag 29. oktober 
11.00 Bots- og bededagsmesse i Nidarosdomen (ikke en del 

av kurset). Schola Sanctae Sunnivae deltar 
 
 
 

Kursleder er 
Henrik Ødegaard 
– en nestor innen 

gregorianikk i Norge.

Kursregistrering og måltid finner 
sted i Kirkestuene i Waisenhuset 

rett vest for domkirken. 

Øvingene holdes 
i Kapittelhuset 

i Nidarosdomen. 


