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Folkebiblioteket

Erkebispegården 
kapell

Frelsesarmeen

Arrangør: Nidaros bispedømmeråd, preses i Bispemøtet og Kirkerådet 
i samarbeid med Kirkens Nødhjelp

Lørdag 4. august
Kl 11.00 - 12.00  Folkebiblioteket
Seminar Kirkens Nødhjelp: Med kroppen som våpen 
Voldtekt brukes som våpen, og kan ødelegge kropper 
både ut- og innvendig. Familier og landsbyer går i 
oppløsning av skammen slike overgrep medfører.  
Denne ondskapen må, skal og kan vi bekjempe.  
Hvorfor er voldtekt et mye brukt våpen i noen land, og 
ikke i andre? Hvordan kan overgriperne stilles til ansvar? 
Hvordan kan vi hjelpe både overlevende og tidligere 
overgripere? Våre gjester fra Somalia, Libanon og Nigeria 
vet bedre enn mange andre hvilke ugjerninger terror-
grupper som al Shabaab, IS og Boko Haram står bak.

Danseverksted
I forbindelse med familiegudstjenesten vil det være 
danseverksted mandag og tirsdag kl. 10.00 - 14.00 og 
onsdag kl. 13.00 - 16.00 for barn i 4.-7. klasse. Det blir 
framføring under familiegudstjenesten Jeg blir så glad 
når jeg ser deg!, i Nidarosdomen onsdag kl. 15.00.  
Ansvarlig: Koreograf, instruktør og regissør Anett 
Hjelkrem. Tidligere danseerfaring er ikke nødvendig.  
Send påmelding til post@nidarosdomen.no

Hver dag (mandag - lørdag)
Kl 12:00 og 13.30  Erkebispegårdens kapell
Den som har ører, hør! 
Engasjerte fortellere deler fortellinger fra Bibelen.  
Ny fortelling hver dag. Passer for alle, voksne og barn 
fra ca. fem år. Varighet 15-20 minutt.

For andre gudstjenester, se fellesprogrammet  
for Olavsfestdagene, www.olavsfestdagene.no

Adresser 
Nidarosdomen, Bispegata 5
Erkebispegårdens kapell, Kongsgårds gate 1
Folkebiblioteket, Peter Egges plass 1
Frelsesarmeen, Prinsens gate 2 c

Alle arrangementene er gratis!
Les mer om programmet på kirken.no/nidaros

Kirke2018
Program Olavsfestdagene

Kirke2018 er et kirkelig initiativ med bidrag  
til Olavsfestdagene i Trondheim.
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Mandag 30. juli
Kl 11.00 - 12.00  Folkebiblioteket
Seminar: Trygge rom  
Kirkemøtet i Den norske kirke vedtok i april et nytt punkt 
på kirkens visjonsdokument. Under overskriften Kirken 
skaper trygge rom heter det blant annet at alle mennesker 
har ukrenkelig verdi, at kirken deltar i arbeid mot under- 
trykking og alle former for vold og overgrep og i tillegg 
fremmer språk for, og samtaler om, grenser, makt og 
seksualitet.
      Seminaret søker å utdype hvordan kirkene kan støtte 
opp om alle menneskers rett til og behov for grenser og 
verdighet knyttet til egen kropp og seksualitet.  
Deltakere: Elisabeth Torp, daglig leder på Kirkelig 
ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og  
Paul Erik Wirgenes, avdelingsdirektør i Kirkerådet.

Kl 15.00  Nidarosdomen
Messe for verdighet
Gudstjeneste i samarbeid med Kirkelig ressurssenter 
mot vold og seksuelle overgrep. 

Kl 17.00 - 18.00  Frelsesarmeen
Bibeltime v/biskop Herborg Finnset
Kroppen – skapt i Guds bilde – Guds kropp

Tirsdag 31. juli
Kl 11.00 - 12.00  Folkebiblioteket
Seminar: Kroppen – Forfengelig, forgjengelig og hellig
Hva er da en menneskekropp? Glede eller besvær? 
Hvordan skal vi forholde oss til dagens kropps- og 
prestasjonspress? Forbedring eller forsoning?  
Kroppen som tempel eller fengsel? Hvilken kropp skaper 
et lykkelig liv? Et helt menneske, et helt liv, en hel kirke 
og et helt samfunn? Kroppen – sterk og svak på samme 
tid? Hva gir kroppen verdi og verdighet, livet ut? 

Deltakere: Kari Løvendahl Mogstad, fastlege, lektor  
v/NTNU, forfatter av boka «Kroppsklemma».  
Marie Aakre, sykepleier og veileder i sykepleie, ledelse 
og etikk, var med på å etablere og lede Kreftavdelingen 
og Seksjon lindrende behandling ved St. Olavs Hospital.  
Bjørnulf Tveit Benestad, idretts- og OL-prest.  
Helga Haugland Byfuglien, preses i Bispemøtet. 

Kl 17.00 - 18.00  Frelsesarmeen
Bibeltime v/biskop Herborg Finnset
Kroppen – for at dere alle skal være én kropp.   

Onsdag 1. august
Kl 11.00 - 12.00  Folkebiblioteket 
Seminar: Kirkens Nødhjelp: Når jobb kan drepe
Du husker kanskje Marikana-massakren, der 34 gruve- 
arbeidere ble skutt da de protesterte mot dårlige arbeids- 
forhold i gruvene? Flere steder i verden risikerer menne-
sker livet når de produserer våre klær, bananer og 
mobiltelefoner. 
      Vi får besøk fra flere av Kirkens Nødhjelps partnere i 
det sørlige Afrika. Der jobber muslimer og kristne sammen 
for å bedre arbeidsforholdene i gruvene. Hvordan er det å 
jobbe i disse gruvene? Er det en styrke å jobbe på tvers 
av religioner i slike spørsmål? Er vi som norske forbrukere 
ansvarlige for gruvearbeidernes liv og helse?
I panelet: Rev. Francis Mkandawire, generalsekretær i 
The Evangelical Association of Malawi (EAM), Sheikh 
Yussuf Ayami fra Zambia, Eric Mokoua fra Bench Marks 
Foundation i Sør-Afrika og Atle Sommerfeldt, biskop i Borg.

Kl 15.00 - 16.00  Nidarosdomen
Familiemesse. Jeg blir så glad når jeg ser deg!

Kl 17.00 - 18.00  Frelsesarmeen
Bibeltime v/avdelingsdirektør i Kirkerådet og prest  
Paul Erik Wirgenes
Kroppen – kropp til glede og kropp til besvær.  
Idealer og realisme i Bibeltekster om kropp.

Torsdag 2. august
Kl 11.00 - 12.00  Folkebiblioteket
Seminar Kirkens Nødhjelp: Når vann blir borte 
Klimaendringene er her, og de blir stadig verre. For fattige 
mennesker kommer tørke, flom og ekstremvær på toppen 
av krisene de allerede kjemper mot. Mange tvinges på 
flukt for å berge livet. Hvordan skal vi møte disse utfor- 
dringene i fremtiden? Vi får blant annet besøk av «den 
grønne biskopen» Geoff Davies fra Sør-Afrika og Farhan 
Shah, doktorgradsstipendiat i islamsk filosofi og teologi. 
  
Kl. 17.00.  Frelsesarmeen
Bibeltime v/biskop Geoff Davies

Fredag 3. august
Kl 11.00 - 12.00  Folkebiblioteket
Seminar Kirkens Nødhjelp: Kirken som en kropp
«For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett 
lem blir hedret, gleder alle de andre seg.» 1 Kor 12,26.
I Sør-Sudan har krig vært hverdagen i mange tiår.  
Midt i krigen står kirkene. Gjennom sin kontakt med både 
grasrot og elite fremmer de budskapet om fred. 82 år 
gamle biskop Paride har knapt opplevd annet enn krig  
i hjemlandet sitt, men har ikke mistet troen på fred.  
Han vil fortelle om hvordan kirken jobber for endring i 
Sør-Sudan, og om kirkens evne til å komme både presi- 
dent og menigmann i møte. Kan den norske og inter- 
nasjonale kirken lære noe fra dette?

Kl 14.00 - ca 17.00
Pilegrimsvandring, tilrettelagt for barn
Bli med å gå pilegrimsvandring sammen med den nye 
biskopen i Nidaros! Start: Sverresborg folkemuseum, 
slutt: Pilegrimsgården. 
      Hele vandringa er 3-4 km og barnevognvennlig med 
mange stopp underveis. Ta med klær etter vær og drikke. 
Kaffe og kaffemat kan kjøpes på Pilegrimsgården.  
Barna får boller og saft ved ankomst. I tillegg til biskop 
Herborg Finnset er pilegrimsprest Einar Vegge og rådgiver 
Vigdis Aanderaa Aakre med på vandringa.


