
Praktiske opplysninger 
Kurset holdes i og i umiddelbar nærhet av Nidarosdomen i Trondheim. 
Selve kurset er gratis, men liturgiheftet selges for kr 100. Det samme 
heftet vil bli brukt også på kommende års olsok-kurs og -tidebønner. 

Alle påmeldte vil få et svar (via e-post eller brev) i starten av juli, med 
nærmere opplysninger om kurset. Vi regner påmeldingen som bindende 
ved svarfristens utløp. 

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

 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til olsokfeiring i Trondheim! 
DEN NORSKE KIRKE 
Nidaros domkirkes menighet 

http://www.nidarosdomen.no/ 
 

PÅMELDING til olsok-kurs 25.–29. juli 2007 
Ingen kursavgift, men liturgiheftet koster kr 100 

Bindende påmelding innen 15. juni 2007 
 postalt: Nidaros domkirkes menighet, 
  Kongsgårdsgata 2, 7013 Trondheim 
 telefonisk: Telefon 73 53 84 85,  telefaks 73 53 84 90 
 elektronisk: eli.barstein@nidarosdomen.no 

Uansett påmeldingsmetode trenger vi følgende opplysninger: 

Navn 
 

 

Telefon Mobil
 

 

Postadresse 
 

 

E-postadresse 
 

 

 

NIDAROSDOMEN — OLSOK 2007 
VÅKENATT OG TIDEBØNNER 

Kurs i gregoriansk sang i norsk 
tilrettelegging av Olavs-officiet 
Trondheim, 25.–29. juli 2007 
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Olavsvaka gir rom 
for en stille stund til 
ettertanke  og  bønn 

 
Tidebønntradisjonen 

Fra midten av 1990-tallet har den gamle 
tradisjonen med tidebønner og våkenatt under
olsok vært holdt i hevd i Nidarosdomen, og siden 
2004 har alle de tradisjonelle tidebønnene i løpet 
av hele olsok-døgnet vært tatt med. Vi innleder 
med vesper (aftensang) den 28. juli, og avslutter 
med completorium den 29. juli. 

Olavsvake-gudstjenesten går rett over i våke-
natten. Katedralen er åpen hele natten, og det er 
bønnestasjoner rundt om i kirken. Hver hele time 
synges en del fra vigilien (vake, våkenatt). Natten 
avsluttes med laudes (morgensang) kl 6. 

Tidebønnkurset 
Vi inviterer også i år til tidebønnkurs. Kurset 
innledes med et fellesmåltid etter St. Jakobs-
messen onsdag, og har et øvingsomfang på rundt 
25 timer over fire dager. Kursdeltakerne utgjør i 
tillegg korgruppen som leder olsok-tidebønnene. 

Liturgiene for olsokdøgnets tidebønner er samlet i 
et hefte, som foreligger i ny utgave til kurset. Som 
i annen gregoriansk musikk, benyttes kvadrat-
notasjon med fire notelinjer. Kurset gir nødvendig 
innføring i å bruke denne notasjonen. 

Målgruppen 
Kurset er lagt opp med tanke på korsangere, 
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.

 

Foreløpig oversikt over gudstjenester i kursperioden 
Gudstjenester der kursdeltakerne skal delta som kor, er oppført i gult. 

De andre er gudstjenester som kurstimeplanen gjør det mulig å delta i 
som del av menigheten. Se også Olavsfestdagenes øvrige program på 
http://www.olavsfestdagene.no. 

Onsdag 25. juli 
kl 18.00 Messe på St. Jakobs dag 

Torsdag 26. juli 
kl 12.15 Middagsbønn (Erkebispegårdens kapell) 

Fredag 27. juli 
kl 19.00 Vesper (Erkebispegårdens kapell) 

Lørdag 28. juli 
kl 15.00 Pilegrimsmesse (av Egil Hovland) 
kl 18.00 Første olsokvesper (aftensang) 
kl 23.00 Olavsvake-gudstjeneste 

Søndag 29. juli 
kl 01.00 Vigilie (våkenatt) 
kl 06.00 Laudes (morgensang) 
kl 11.00 Olsokhøymesse 
kl 15.00 Non (middagsbønn) 
kl 18.00 Andre olsokvesper 

(aftensang) 
kl 21.00 Completorium 

(kveldsbønn) 

Fløytespill  toner  inn 
hver  del  av  vigilien 

Kursleder  i  år  er 
Henrik   Ødegaard 


