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Liturgisk pilegrimsreise: rotfestet og i bevegelse 
	

Kirke	og	samfunn	er	i	endring.	Båndene	mellom	kirke	og	stat	finner	nye	
former.	Et	stadig	mer	multikulturelt	samfunn	gjør	det	nødvendig	å	
gjennomtenke	kirkens	rolle	i	offentligheten	på	ny.	Nye	spørsmål	blir	satt	
på	den	politiske	dagsorden	som	menighetene	lokalt	må	svare	på.	Også	
gudstjenester	og	riter	preges	av	endringene	i	våre	omgivelser	som	også	
kirken	er	en	del	av.	Samtidig	bærer	kirken	i	Norden	med	seg	en	tusenårig	
kristenarv	som	for	mange	representerer	en	viktig	forankring	både	
kulturelt	og	trosmessig.	Pilegrimens	evne	til	både	å	være	forankret	og	
underveis	i	stadig	nye	landskaper,	kan	være	en	nøkkel	til	å	være	kirke	i	vår	
tid.	Tønsberg	er	Norges	eldste	by	og	formidler	viktig	innsikt	om	
kristningsperioden	for	1000	år	siden.	På	historisk	grunn	åpner	vi	opp	for	
noen	av	de	mest	sentrale	spørsmålene	om	hvordan	kirken	og	liturgien	
møter	dagens	utfordringer.	Gjennom	foredrag,	seminarer,	gudstjenester	
og	kulturarrangementer	ønsker	vi	å	ta	pulsen	på	kirkens	evne	til	å	adresse	
dagens	utfordringer	på	en	autentisk	måte.	Velkommen	til	å	utforske	
dagens	kirkevirkelighet	i	pilegrimsbyen	Tønsberg.	
		
	
På	vegne	av	Leitourgia	2018		

Jan	Terje	Christoffersen	

	

Velkommen	til	
Leitourgia	2018	
Tønsberg,	Norge:	6	–	9.	november	
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Tirsdag 6. november  
14.00 — 15.30  Registrering og kaffe: Quality Hotell Klubben:   

   “Steinsalen” (inngang fra Storgaten).  

   INNSJEKKING PÅ HOTELLET 

15.00 — 15.30 Nye Leitourgia-deltakere er invivitert til en samling med 

styret og lederne av seminargruppene. Sted for dette vil bli 

annonsert. 

16.00 — 17.00 Åpningsgudstjeneste for alle i Tønsberg domkirke. 

17.15  — 18.00  Formell åpning av konferansen I Domkirken ved 

ordfører/leder for årets konferanse, Jan Terje Christofferen. 

Informasjon om Leitourgia 2018. Kort presentasjon av 

seminargruppene. Introduksjon til utstillingen «In transit, no 

borders» ved Tollef Thorsnes. 

18.15 —  19.15 Middag på Quality Hotel Klubben: Restaurant “871”. 

19.30 — 20.30 Åpningsforelesning for alle (1): Professor Bjørn Bandlien, 

Universitetet i Sørøst Norge: «Jerusalem ved Verdens ende». 

20.30 —  Møte nye og gamle venner langs brygga …  

 

Onsdag 7. november 
08.30 —  09.00  Morgensang (Laudes) I Domkirken 

09.15 —  10.00 Forelesning (2): Professor Ida Marie Høeg,   

   Universitetet I Agder (Kristiansand): «Utøya-massakren.  

   Identitetsproblematikken i interreligiøse begravelser».   

10.00 —  10.15 Frukt og forfriskninger 

10.15  —  11.00 Forelesning (3): Førsteamanuensis Anne Hege  

 Grung: «Interritualitet: Den praktiske vendingen I  

 interreligiøse studier?	 																																																																																

11.00 — 11.30  Plenumsamtale																																																																																																			

	

PROGRAM 2018  
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11.30  — 11.45 Informasjon om markedsplassen																																																											

12.00 — 12.30  Orgelmatiné i Domkirken.	 	 																									

12.30 — 13.30 Lunsj     	

13.30  —  14.00 Marked  

14.00 —  17.30  Seminargrupper 

17.30 —  19.15 Historisk middag i «Bagleren» - i den gamle delen av  

   hotellet. Besøk av Terje Floberg, leder av Tønsberg  

   middelalderfestival. 

19.30 —  21.00 Tønsberg bibliotek (med ruinenen av Olavsklosteret) 

  «22. juli 2011: Virkelighet og fiksjon». Panel: advokat Geir  

  Lippestad, filmskaper Erik Poppe, litteraturviter Martha  

  Norheim m.fl. I samarbeid med «Litteraturuka I  

  Vestfold».  

21.00  Bli kjent med enda flere mennesker langs brygga … 

 

Torsdag 8. november 
8.30  —  09.00  Morgensang (laudes) i Domkirken 

9.15  —  10:00 Forelesning (4): Postdoc Joar Haga (MF   

   vitenskapelige høgskole  – Oslo): “Tro og identitet: det  

   moderne mennesskets lex credendi – lex orandi». 

10.00 —  10.30 Plenumsamtale 

10.30  —  10.45 Frukt og forfriskninger 

10.45 —  11.30 Leitourgias årsmøte 

11.30  —  12.30  Lunsj   

12.30    Buss fra hotellet til Olsen Nauen klokkestøperi 

12.45  —  13.15 Klokkestøping 

13.15  —  14.00 Konsert hos Olsen Nauen klokkestøperi:	«Henning  

   Andersen: hardingfele og klokker»	
14.30 —  15.00 Frukt og forfriskninger på hotellet. Marked. 

15.00  —  18.00 Seminargrupper. 

18.30 —  21.00  Bankett på Quality Hotell Klubben: restaurant «871» 



	 5	

    Biskop Jan Otto Myrseth deltar. 

21.00  —  22.00 Teater I Domkirken — Stella Polaris: «Engler på tvers» 

22.00    Fritt fram … 

 

Fredag 9. november  
08.30 — 09.00 Morgensang (laudes) I Domkirken 

09.00 —  10.15 Forelesning (5): Professor Jan-Olav Henriksen (MF  

    vitenskapelig høgskole – Oslo): «Kirke og liturgy I et  

    multikulturelt samfunn». Plenumsamtale.  

10.15  —  10.30  Frukt og forfriskninger 

10.30  —  12.00  Presentasjoner. Den enkelte melder seg på to av de fire 

 presentasjonene under registreringen tirsdag. 

    10.30 — 11.10 Første runde med presentasjoner (40 min) 

    11.10 — 11.15: Frukt og forfriskninger  

    11.15 — 11.55 Andre runde med presentasjoner (40 min) 

12.15   —  12.45 Pilegrimsgudstjeneste i Domkirken. Avreise. 
13.00  —  14.00  Første samling for nytt styre 

 

 
“Jerusalem ved verdens ende” 

BJØRN BANDLIEN 
I 1191 samlet norske og danske pilegrimer seg i Tønsberg 

for å dra på korstog til Jerusalem. Reisen ser ut til å være 

sentral i byggingen av klosteret og rundkirken i Tønsberg 

som ble reist på samme tid. Klosterkirken i Tønsberg ble 

bygget etter modell av Den hellige gravs kirke i Jerusalem, 

og kirken må ha minnet både korsfarere og byens 

	

Keynote abstracts 
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befolkningen om viktigheten av Olavsklosteret ved inngangen til Norges 

eldste by. Tønsberg var et Jerusalem ved verdene ende. Få kjenner denne 

historien bedre enn professor Bjørn Bandlien. Han tar oss med tilbake til tiden 

da tro og gudstjenesteliv ble etablert på våre breddegrader.  

 

“Utøya-massakren.  Identitetsforhandlinger I tverreligiøse begravelser”        
IDA MARIE HØEG 

Terrorangrepet på Utøya og Oslo 22. juli 2011 forandret norsk 

historie. Angrepene, og hvordan det norske folk reagerte på 

ugjerningene, har også blitt et viktig forskningsfelt i årene 

etterpå. Dette innebærer blant annet å forstå religionens rolle 

og hvordan folk i Norge ritualiserte i dagene og ukene som 

fulgte terrorangrepet. Dette er utgangspunktet for Ida Marie Høeg. Hun 

drøfter den rolle denne grasrotritualiseringen spilte i forhold til den offisielle 

kirke. Hun ser også på forholdet mellom kristentroen og islam. Foredraget tar 

for seg begravelsene til tre unge muslimer som ble tatt av dage på Utøya. 

Høeg spør: Skapte terrorangrepet og de etterfølgende interreligiøse 

begravelsene en arena hvor rituelle aktører, objekter og handlinger fikk ny 

betydning for enkeltmennesker og samfunn? 

 

 

”Inter-ritualitet: en praksisvending for interreligiøse studier?” 
 
Interreligiøs dialog har blitt en dagligdags aktivitet innenfor 

Den norske kirke – både innenfor lokalmenigheten og innen 

kirken sentralt. Dette kan forstås som et kirkelig tilsvar til det 

økende religiøse og livssynsmessige mangfoldet i befolkningen 

som helhet. Ofte innebærer interreligiøs dialog at grensene 

mellom religioner og livssyns opprettholdes, men hva skjer 
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dersom religionsmøtet skjer gjennom ritualer og liturgier? Anne Hege Grung 

er førsteamanuensis i praktisk teologi og interreligiøse studier på Teologisk 
fakultet ved Universitetet i Oslo. 

 
“Tro og identitet: det moderne menneskes lex credendi - lex orandi” 
JOAR HAGA  

Gjennom kirkens historie har forestillingen om 

Jerusalem som en både jordisk og himmelsk virkelighet 

vært formende for kirke og kultur. Joar Haga har studert 

utviklingen av det religiøse livet i de nordiske land etter 

reformasjonen. Særlig har han undersøkt hvilken 

betydningen forestillingene om Jerusalem har påvirket 

samfunnet. I denne forelesningen vil han sammenligne 

dannelsen av religiøs identitet I førmoderne tid med hvordan mennesker 

etablerer et religiøst verdensbilde i dag.  

 

”Kirke og liturgi et multikulturelt samfunn” 
Professor Jan-Olav Henriksen 
 

Gjennom sin betydelige vitenskapelige produksjon, har 

professor Jan Olav Henriksen særlig studert vilkårene for 

tro og livssyn i et post-sekulært samfunn. Hans teorier om 

religion er forankret i empiriske studier, og budskapet 

hans til kirken er at den må vie større oppmerksomhet til 

måten som kirken integrerer tro i sine liv heller enn å ha 

sterke meninger om hva de burde tro og gjøre. Denne 

forelesningen tar også for seg den liturgiske fornyelse. 

Hvordan møter den liturgiske bevegelsens Ad fontes-strategi utfordringene 

fra vår tids økende sekularisme? 

 
 



	 8	

 
 
 
 
 
 

 

 

 

LEITOURGIA 

Tønsberg  

2018  


