
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurs i Gregoriansk tidebønn 
 

ved Henrik Ødegaard 
 

Oddernes kirke og Justvik kirke 

Lørdag 8. september 2018 



  

Tidebønnen er en del av den tilbedelse som bæres frem for Gud av kristne 
mennesker hver time på døgnet over hele verden.- Øystein Thelle 
 
10.30:  Frammøte i Justvik kirke / kaffi rundstykker  
11.00:  Henrik Ødegaard underviser i gregoriansk sang og bruk av boka  
«Tidebønn 2017» 
 Ødegaard er utdannet musikklærer, organist og komponist.  
Utdannelse som dirigent i gregoriansk sang fra musikkonservatoriet i Paris. 
Etter studieoppholdet i Frankrike 1995-96 har Ødegaard vært med på arbeidet 
med å tilrettelegge sanger fra den gregorianske tradisjonen til norsk, både i Norsk 
kantoribok  III (1998), gjennom utarbeidelse av tidebønner for organisasjonen 
”Musica Sacra” og i boka ”Nådens morgenlys”, middelaldersk Olavsliturgi i vår tid 
(Tapir forlag 2005).  
Og nå også konsulent for den nye tidebønnboka som presenteres på dette kurset. 
12.30 Pause 
13.00 Innøving av vesper som skal synges i Oddernes kirke kl 18.30 
15.00 Middag 
16.00 Øystein Thelle - arbeidet med å oversette klassiske, latinske hymner 
Thelle er prest, var sentral i gudstjenestefornyelse i Gamle Aker kirke og 
tidligere formann i Kirkelig Fornyelse.  Han er salmedikter og har vært       
redaktør for hymnene i vår bok og oversatt flere klassiske hymner. 
17.00 Vi forflytter oss til Oddernes kirke og øver til vesper der. 
18.30 Vesper i Oddernes kirke  

Pris kr. 400,- for kurs og mat (gi beskjed hvis det er spesielle hensyn angående 
maten) 
+ ev bussbillett mellom Justvik og Oddernes  (ca 10 min. med buss) 
 
Arrangeres av Oddernes menighet og «Norsk tidebønn 2017», styret for 

forvaltning av midlene fra tidebønnboka som Kirkelig fornyelse utgav i fjor. 

Denne økumeniske tidebønnboka som nå foreligger er bygget opp etter mønster 
av Agnar Sandviks tidebønnbok (2. utgave 1968). Alt bibelstoff er nå hentet fra 
Bibelselskapets oversettelse fra 2011, og det er lagt opp til at det aller meste skal 
kunne synges. De gregorianske melodiene er gjengitt med både kvadratnotasjon 
og moderne notasjon. Boka er ment til bruk såvel i kloster og kirke som hjemme.  
 
Påmelding innen lør 25. august  sendes til Anne Nordstoga, e-post: 
annesaele@gmail.com  tlf  922 40 857 
Mat og kursavgift kr. 400,- betales til kontonr.:3000 17 08089 

mailto:annesaele@gmail.com


Spørsmål kan også rettes til:  
Ian Richards, e-post: Ian.Richards@kristiansand.kommune.no   
tlf 38 19 68 66 (a) 916 43 428 (m) 
 
For å komme til Justvik kirke: 
Adresse: 
Justvik kirke 
Grostølveien 4E 
4634 Kristiansand S.  
 
Justvik kirke er ca 10 minutters kjøretur fra Kristiansand sentrum 
 
Vestfra 
E39 Stavanger – Kristiansand. Ikke kjør av til sentrum men fortsett gjennom 
Baneheitunnelene. Velg så E18 retning Oslo. 
Etter Baneheitunnelene krysser du Otra. Gjennom Oddernestunnelen.  
Avkjørsel til Rv452 (Ålefjærveien) etter Bjørndalssletta. 
Like etter Justvik båthavn, ta av til venstre (Grostølveien). 
Justvik kirke ligger bak Jokerbutikken. 
 
Østfra 
E18 Oslo – Kristiansand.  
Kort tid etter å ha passert Travparken / Dyreparken krysser du Topdalsfjorden 
(Varoddbrua). Like etter velg avkjørsel nr 94 fra E18 til Rv452 (Ålefjærveien). 
Like etter Justvik båthavn, ta av til venstre (Grostølveien). 
Justvik kirke ligger bak Jokerbutikken. 
 
Fra Justvik kirke til Oddernes kirke: 
Rv 452 retning Kristiansand. 
Inn på E18, følg skiltet til Universitetet i Agder (UiA) gjennom Presteheitunnelen. 
Like etter kjør til venstre i rundkjøringen (Rv 471). Kirka ligger synlig ved 
parkeringsplassen. 
 
Busstider: 
Buss nummer 12 til Justvik fra Henrik Wergelandsgate plass C avg 10.08. 
Gå av ved Justvik båthavn og kryss over veien. Se etter Jokerbutikken. Kirka ligger 
like bak. 
 
Fra Justvik kirke til Oddernes kirke. Buss nummer 12 til Kvadraturen/Kjos Haveby. 
Avg 16.41 fra Justvik båthavn ank Universitetet 16.54 (ca 5 minutter fra Oddernes 
kirke). Info: www.akt.no 
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