
«Reformasjon, Bibel og Egypt»
31. oktober 15.00‒17.00
Arrangør: Bibelselskapet
Sted: Øysteinsalen, Erkebispegården, Trondheim

Generalsekretær i Bibelselskapet i Egypt, Ramez Atallah, vil fortelle 
om hvordan tillit til Bibelen har forandret kirken i tider med forfølgel-
se, og har påvirket de troende, ikke minst de siste månedene da 
de har vært under angrep av IS. Ramez Atallah vil også fortelle om 
arbeidet til Bibelselskapet i Egypt.
Seminaret holdes på engelsk.

«Orthodox-Protestant relations» 
31. oktober kl. 15.00‒17.00
Arrangør: Norges Kristne Råd
Sted: Bakke kirke, Innherredsveien 1, Trondheim

Fokus på dialog og kontakter mellom Den ortodokse kirke og protes-
tantiske kirker. 
Innlegg av Metropolitt Cleopas av Sverige og hele Skandinavia og 
Jovan Stojanovic fra Den serbisk ortodokse kirke i Norge.
Respons fra biskop Halvor Nordhaug, Den norske kirke. 
Seminaret holdes på engelsk. 

«Spor av nåde i Trondheim by» 
31. oktober, kl. 15.00‒17.00
Arrangør: Nidaros bispedømme
Sted: Oppmøte i Erkebispegården kl 15:00

Pilegrimsprest Einar Vegge leder en byvandring i Trondheim, som 
vil vise sporene etter reformasjonen i Trondheim by. Temaer som 
berøres er blant annet kontinuitet og brudd mellom katolsk middel-
alder og luthersk nytid; utvikling av skoler; salmesang som luthersk 
trospraksis; omsorgsarbeid; handel og misjon.
Vandringen blir på grus, trebrygger, brostein og asfalt. 

Reformasjonsdagen 31. oktober 
Nasjonal markering i Trondheim
Økumenisk gudstjeneste i Nidarosdomen tirsdag 31. oktober kl. 19.30

Ledere fra flere kirkesamfunn markerer hva kirkene 
står sammen om 500 år etter reformasjonen. 
Kor fra Domkirken deltar. 
Solosang og liturgisk dans. 
Kongeparet og kronprinsparet er til stede. 
Gudstjenesten overføres direkte på NRK 1.

«Den norske kirke er åpen for alle, uavhengig av funksjons-
evne eller status.» 
31. oktober 15.00‒17.00
Arrangør: HEL-konferansen og Diakonikonferansen. 
Sted: Radisson Hotel Royal Garden, Kjøpmannsg.73, Trondheim. 

Hvordan kan den reformatoriske forståelsen av «menneskeverd» og 
«frelse» utfordre kirken i møte med mennesker med nedsatt kognitiv 
funksjonsevne?
Innlegg ved dr.theol. Gudmund Waaler, forsker ved Sjøkrigsskolen, 
Håkonsvern, og dr. theol. Idar Kjølsvik, Høgskolen i Nord-Trøndelag. 
Panelsamtale med biskop Olav Øygard, sokneprest Rune Rasmus-
sen og diakon Ann-Christin Arneberg Nicolaysen.

«Norge som luthersk Habitat – TableTalk om reformasjonen 
og samfunnsutviklingen» 
31. oktober, kl. 16.00‒18.00
For: Alle, særlig de mellom 18 og 30. 
Arrangør: Studentprestene i Trondheim og preses i Bispemøtet
Sted: Habitat (pub), Olav Tryggvasonsgate 30, Trondheim 

Reformasjonens ideer og idealer har preget utviklingen av samfunn, 
ikke minst i Norge. Hva er sammenhengen mellom luthersk tanke-
gods og vår velferdsstat? 
Innledninger ved biskop Atle Sommerfeldt, sosiolog Aksel Tjora 
(professor NTNU) og bymisjonsprest Siv Limstrand. Deretter samtale 
over bordet i luthersk ånd, samt mulighet til å smake lokal og nylaget 
Luther-drikk. 

Mer om arrangementene på www.reformasjon2017.no

Konserter i Nidarosdomen i tilknytning til reformasjonsmarkeringen:

Seminarer, byvandring og bordsamtale
Tirsdag 31. oktober kl. 15.00 (16.00) er det fem ulike 
tilbud om seminarer, byvandring og bordsamtale.

Onsdag 1. november kl.18.00
Konsert med Nidarosdomens guttekor og Knabenchor 
collegium iuvenum

Nidarosdomens Guttekor tar jevnlig imot kor fra hele verden – og 
denne gangen har vi gleden å presentere guttekoret «Knabenchor 
collegium iuvenum» fra Stuttgart i Sør-Tyskland. Fri entre. 

Lørdag 4. november kl. 22.00
«I begynnelsen var Orgelet» - orgelkonsert fra 
Steinmeyerorgelet

Ledende domkantor Magne H. Draagen. Fri entre

Søndag 5. november kl. 20.00
Konsert med Nidarosdomens jentekor: 
Andrew Smith Requiem

På allehelgensdag fremfører Nidarosdomens jentekor Andrew 
Smiths «Requiem» sammen med de anerkjente jazzmusikerne Arve 
Henriksen på trompet og Ståle Storløkken på orgel. Requiemet, som 
i 2012 var et bestillingsverk til koret, ble skrevet til minne om ofrene 
etter terroren på Utøya.
Billetter til salgs på Ticketmaster og i besøkssenteret.
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