
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ønsker du å se mer av Lunden kloster? 

Kapellet er alltid åpent for den som måtte ønske seg et stille rom 
med mulighet til bønn og meditasjon midt i en travel hverdag.  
Alle messer og tidebønner er offentlige og åpne for at hvem som 
helst kan komme og delta. 

Gudstjenestetider finnes på nettet: 
http://lunden.katolsk.no/gudstjenester/aktuelle-messetider/ 

9. desember 2018, annen søndag i advent, blir det, tradisjonen 
tro, adventskonsert i klosterkapellet, se invitasjon på baksiden. 

Du kan også besøke klosterets butikk mellom kl. 08.00 og 20.00 
hver dag, unntatt under messen (mellom kl. 18.00 og 19.00 på 
hverdager, mellom kl. 10.00 og 11.00 lørdag og søndag). Det er 
bare å ringe på hoveddøren, så kommer vi for å betjene deg. 

Dessverre har vi ikke kortautomat, så betaling skjer med 
kontanter eller Vipps. Takk! 

Se et utvalg av våre produkter inne i denne brosjyren. 

Velkommen! 

  

 

 
 
 

ADVENT I NORDEN 
 
 

Adventskonsert i Lunden kloster 
Annen søndag i advent, 

9. desember 2018, kl. 17.00 
 

Medvirkende: 
Ingerid Birkeland 

Vegar Sandholt 
Jan Schumacher 

 
 

 
 

 
 

 

Konserten finner sted i klosterets kapell. 
Etterpå inviteres alle til lett servering og hyggelig samvær, 

som avsluttes med vesper. 
Åpen klosterbutikk (kontanter/Vipps)! 

 
Lunden kloster, Øvre Lunden 5, 0598 Oslo 

http://lunden.katolsk.no - facebook.com/lundenkloster 



ANSIKTSKREM FRA 
NATUREN 

Ansiktskrem fra naturen med 
bivoks håndlages i klosteret.  
Kremen er helt parabenfri og 
vi har fått meget positive 
tilbakemeldinger fra personer 
som bruker kremen daglig.  

Kremen selges i pene krukker (50 ml) for kr 129,00. 
 

 

LEPPEPOMADE FRA NATUREN 

Leppepomade fra naturen er i samme serie 
som ansiktskrem fra naturen, og selges i søte 
minikrukker (10 ml), godt egnet til å ha i 
lommen og dermed lett tilgjengelig – 
akkurat «passe» stor/liten!  

Pris: kr 65,00 
 

 

FOTOKORT FRA 
KLOSTERET 

Doble kort pluss konvolutt med 
spennende motiver fra klosteret 
og hagen: både flora og fauna, 
sommer- og vintermotiver. 

 

Kort m/ konvolutt: kr 25,00 
5 kort m/ konvolutter: kr 100,00 

DEKORERTE LYS 

Hånddekorerte kubbelys i rødt 
eller hvitt. En pen liten gave, eller 
noe å beholde til jul i hjemmet. 
Brenner jevnt og varer lenge. 

Kr. 110,00 per stk. 

 

 

 

 

GAVEPAKKER  

Spesialtilbud i advent:  

Lekre gavepakker med klosterets 
ansiktskrem og leppepomade fra 
naturen, plassert på bjørkeskiver 
fra klosterhagen, pyntet og pakket 
inn, helt klare til å gis bort. Årets 
mest originale julepresang! 

Kr. 210,00 per stk. 

 
 

Ønsker du å støtte klosteret? 
Se informasjon på http://lunden.katolsk.no/givertjeneste 


