
Utstein kloster 
Julestemning på klosteret 
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Jul på klosteret blir helt spesielt 

Hvordan blir julestemningen på et kloster? Feiret munkene jul? 

 

Et stort juletre som lyser opp i borggården! Fyr i peisen og julemat - kan det bli bedre 

julestemning for dine gjester? Det tror ikke vi. Vi skal gjøre vårt ytterste for at 

atmosfæren er lun og varm og at maten smaker fortreffelig. 

 

Julelunsj eller juleselskap for dine ansatte? God gammeldags juletrefest for ansatte 

med familier? Mulighetene er mange og kan kombineres med overnatting i 

deilige senger på kloster-loftet. 

Munkekokkens grillfest 



 
Foto: Henriette Time/MUST 

 

Hva serverer munkekokken på grillen? 

 

Utstein Klosteret ligger ved sjøen og har en praktfull hage som rammer det hele inn. 

Hva med å invitere til grillfest i klosterhagen? Munken er klar med grillen og vil 

servere deg den menyen du ønsker. Når grillen er varm blir de deiligste retter laget til 

dine gjester. Det kan være en lunsj, starter eller en hel middag, vi skreddersyr etter 

ønsker fra dere. 

 

Klosterhagen 
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Klosterhagen er et vakkert skue 



Utstein kloster er omkranset av en praktfull hage. De flotte store trærne i 

klosterhagen har en helt spesiell historie om et fransk lasteskip som forliste ved Bokn 

for 250 år siden. Båten var på vei til St. Petersburg og var lastet med bøketrær som 

skulle plantes i en park. Trærne ble reddet og plantet i klosterhagen og pryder både 

hagen og klosteret. Et vakkert skue for alle besøkende og gjør hagen intim til bruk for 

grilling, aperitiff, teateroppsett, lek og rekreasjon. 

Sjø og himmel i sjenerøse mengder gjør fordypning enkelt også for ikke-munker.  

Klosterhagen er åpen for publikum hele året og er et egnet sted for fotografering. 

 

Møte og konferanselokaler 

En dagspakke inneholder alt du trenger og flere velger også å avslutte med middag. 

Møte teknisk utstyr hører selvsagt med.  enten du velger Abbedens hus, biblioteket, 

Refektoriet, vinkjelleren eller Kirken.  

 

Abbedens hus 
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Et lyst og flott kurs og møtelokale 

I 2013 åpnet Abbedens hus, et nyreist middelalderbygg tuftet på en gammel ruin. Bygningen 

er gitt en middelaldersk form og det er satt strenge vilkår for detaljutforming og materialbruk. 

Dette er et helt særegent prosjekt og det finnes ikke tilsvarende paralleller i Norge. Abbedens 

hus er delt i to etasjer – andre etasjen er perfekt som møte/konferanserom, mens første 

etasjen kan brukes som pauserom med kaffe og frukt tilgjengelig hele dagen. Det kan settes 

opp doble bord-, konferanse- eller hestesko- oppsett. Lokalet ligger i eget bygg med 

inngang i 1 og 2 etasje og er tilrettelagt med universell utforming.  

En dagspakke inneholder alt du trenger og flere velger også å avslutte med middag 

og overnatting. Møte teknisk utstyr hører selvsagt med.  Abbedens hus passer perfekt 

for møter fra 20 til 40 personer. 

Biblioteket 

Ingress: Et fint, lunt og intimt møtelokale 
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Biblioteket er et fint og intimt møte lokal med møteteknisk utstyr, omringet av 

historiske bøker og med utsikt over klosterhagen og sjøen. Biblioteket ligger i 

hovedbygningen og er et lunt og hyggelig lokale når høstregnet setter inn. Vi kan 

sette opp doble bord-, konferanse- eller hestesko- oppsett.  

En dagspakke inneholder alt du trenger og flere velger også å avslutte med middag 

og overnatting.  

Møte teknisk utstyr hører selvsagt med.   

Passer perfekt for de mindre gruppene med opptil 25 personer. 

 

Vinkjelleren 

 

Ingress: Et robust og spesielt møtelokale. 

De gode diskusjonene for gruppen vil man få nede i vinkjelleren. Det er ikke stor 

takhøyde, men solide stoler gjør at alle sitter godt rundt massive bord som tåler ulike 

meninger. Den røffe strukturen på gulv og vegger gjør at «intet er for krevende å 

legge på bordet». Du finner også Norges eldste vinkjeller. Lokalet er egnet til møter, 

lunsj, middag og vinsmaking og har utgang direkte til klosterhagen.  

En dagspakke inneholder alt du trenger og flere velger også å avslutte med middag 

og overnatting.  

Møte teknisk utstyr hører selvsagt med.   

Passer til 12-36 personer. 

Refektoriet 

Et konferanselokale fra middelalderen. 

Refektoriet kan brukes til mye mer enn bare de flotteste middager. Rommet er mektig 

med sin spesielle takkonstruksjon i naturstein og det gir en helt spesiell atmosfære. 

Det store buevinduet i øst og to vinduer i sør gir stemningsfulle lysvirkninger. Dere 



har også utgang direkte til klosterhagen. Lokalet egner seg godt til oppsett for 

konferanse, gruppebord, hestesko og langbord.   

En dagspakke inneholder alt du trenger og flere velger også å avslutte med middag 

og overnatting.  

Møte teknisk utstyr hører selvsagt med.  

Passer til 20-70 personer. 

Kirken 

 

Et høytidelig konferanselokale 

I den gamle kirken er det allerede rigget med stoler til konferanse. Kirken gir en 

høytidelig opplevelse, noe helt spesielt, en hva andre lokaler gir på denne størrelsen. 

Presentasjoner av visjon og fremtidsplaner, foredrag, konsert, o.l. vil gjøre seg godt 

for en stor gruppe mennesker.  

En dagspakke inneholder alt du trenger og flere velger også å avslutte med middag 

og overnatting. Møte teknisk utstyr hører selvsagt med.  Gir plass til opptil 200 

personer. 

 

Selskapslokaler 

 

REFEKTORIET 



 

 

 

 



 

Et festlokale med smak av middelalderen 

Det er en helt spesiell opplevelse å få servert en festmiddag eller ha bryllupsfest i 

Norges eldste spisesal. Vi garanterer en dag som gjestene sent vil glemme. Rommet 

har hvelvet tak og vegger i naturstein. Det store buevinduet i øst og to vinduer i sør 

gir stemningsfulle lysvirkninger. Dere har direkte utgang til klosterhagen er en fin 

mulighet for å samle gjestene til en hyggelig velkomst sammen med frisk sjøluft. 

Lokalet er egnet til bryllup, vielse, konfirmasjon, barnedåp, jubileer og andre store 

dager. Passer til 20-70 personer. 

 

Abbedens hus 

 

 

Ingress: Lyst og flott selskapslokale 

I 2013 åpnet Abbedens hus, et nyreist middelalderbygg tuftet på en gammel ruin. 

Bygningen er gitt en middelaldersk form og det er satt strenge vilkår for 



detaljutforming og materialbruk. Dette er et helt særegent prosjekt og det finnes ikke 

tilsvarende paralleller i Norge. Abbedens hus er delt i to etasjer – perfekt som 

selskapslokalet, mens første etasjen kan brukes som velkomstrom med noe 

forfriskende tilgjengelig, blir andre etasjen dekket opp til fest.  

Abbedens hus passer perfekt til bryllup, vielse, konfirmasjon, barnedåp, jubileer og 

andre store dager. Lokalet er egnet opp til 40 personer. 

Lokalet ligger i eget bygg med inngang i 1 og 2 etg og er tilrettelagt med universell 

utforming. 

Vinkjelleren 

 

 

 



Lunt og hyggelig selskapslokale 

Vinkjelleren er et lunt og hyggelig lokal for dem som ikke er så mange, men som 

likevel ønsker å sitte for seg selv. Vegger i naturstein og masse stearinlys gi en helt 

magisk opplevelse. Møblene er spesiallaget til dette lokalet og har utskjæringer lik 

ornamentet i døpefonten i kirken. Lokalet brukes også til vin- og øl smaking med 

direkte tilknytning til Norges eldste vinkjeller. Inngangen er direkte fra klosterhagen 

som gir en unik mulighet til å kombinere stemningsfullt lokale med frisk sjøluft.  

Lokalet i 1 etasje og er tilrettelagt med universell utforming. 

Passer til 12-36 personer. 

Utstein kloster hotell driver kurs, konferanse og selskapsvirksomheten på Utstein 

kloster. Kontakt dem for mer informasjon og bestilling av arrangement på tlf 51 72 01 

00 

MUNKEKJØKKENET 

 

Intimt og stemningsfullt selskapslokale for mindre grupper 

Munkekjøkkenet ble brukt til å tilberede maten for munkene, herav navnet. Vi finner 

både bålplassen og utslagsvasken fra middelalderen, men kjøkkenet er nå tilpasset 

servering av mat i stedet for tilbereding av mat. Lokalet passer perfekt til middag for 

mindre grupper. De røffe veggene i naturstein og den store peis gjør at man får en 

stemningsfull kveld som topper seg med en god middag laget av lokale råvarer. 

Passer til 10-16 personer. 

KANIKKSALEN 



 

Ingress: Lyst og trivelig selskapslokalet med utsikt over klosterhagen, sjøen og 

klostergården. 

I Kanniksalen serverer vi lunsj og middag basert på det ypperste av lokale og 

regionale råvarer, der nærmeste leverandør, Klostergården, kan skimtes ut vinduet. 

Kanniksalen er mye brukt til mindre selskaper der man gjerne både starter og 

avslutter med noe leskende i peisestua. Vi stiller med personlig service og 

hjemmekoselig atmosfære komplettert med god mat og drikke, for å gi deg en 

helhetlig måltidsopplevelse.  

Lokalet er egnet til alle typer anledninger. Passer inntil 40 personer. 

Utstein kloster hotell driver kurs, konferanse og selskapsvirksomheten på Utstein 

kloster. Kontakt dem for mer informasjon og bestilling av arrangement på tlf 51 72 01 

00 

 

BRYLLUPSFEST OG VIELSE 

 

   

   

Utstein kloster har alt dere trenger for den historiske dagen i deres liv 



Anledningen trenger et spesielt sted for å få den unike opplevelse. 

Utstein kloster kan som eneste sted i Norge tilby vielse, kirkelig eller borgerlig, 

selskapslokaler og overnatting på samme sted. Klosterhagen er vakker for 

utendørsfotografering. 

For kirkelig vielse er det naturlig å bruke kirken eller klosterhagen, men for borgerlig 

vielse vil abbedens hus være flott eller klosterhagen. 

Vi har også egnede lokaler for selskapet og vi vil foreslå det lokalet som passer til 

antall gjester. 

BARNEDÅP OG NAVNEDAG 

 

Utstein kloster har alt dere trenger for en flott dag 

En spesiell anledning trenger et spesielt sted for å få den unike opplevelse. 

Utstein kloster har tilbud om dåpssermoni i middelalderkirken.  

Vi har også egnede lokaler for selskapet og vi vil foreslå det lokalet som passer til 
anledningen og antall gjester. 

 

OVERNATTING 



  

En deilig seng på klosterloftet 

Hvor godt kunne det ikke være å krype ned i en deilig seng, etter en lang møte dag, vekk 

fra by og larm? Våkne opp frisk og opplagt til jobb og familie. 

I øverste etasje står 18 rom klare: 7 tosengsrom og 11 enkeltrom, med mulighet for å 

sette inn ekstrasenger. Vask har du på rommet, sammen med en myk morgenkåpe 

du kan bruke når du skal til dusjen eller toalettet på gangen. Har dere behov for flere 

rom, er det 34 rom på Utstein kloster hotell som ligger kun to kilometer unna. 

 

 
 


