
P Å S K E F E S T    2 0 2 1    P R O G R A M 
Kirken i Bergen ønsker velkommen til gudstjenester, 
konserter og kulturarrangementer i våre 34 kirker. 

 
 
 
LØRDAG 20. MARS 
 

Eidsvåg kirke kl. 17:00 - Bjørgvin trio med «Påskeglede» 
Klassisk konsert med Bjørgvin trio. 
 

SØNDAG 21. MARS 

Nygård kirke kl. 19:00 - Konsert på Maria budskapsdag 
Solo og korsanger fra bl.a.: Ceremony of Carols og Dancing day  

Marija Kadovic – harpe, Sjur Hjeltnes – flygel/orgel 

Sangsolister og instrumentalister 

Dir. Jan Røshol 

Billetter kr. 150 ved inngang. Forhåndssalg kr. 100 
 

TIRSDAG 23. MARS 

Laksevåg kirke kl. 13:00 - Formiddagskonsert  
Silje Marie Norderhaug og Eirik Fluge – sang,  
Jan Røshol - orgel/flygel. 
Påskelunsj med Laksesmørbrød i forlengelse av konserten, ved 

diakonmedarbeider Annette Lid Ussi. 

Kollekt/Vipps. 
 

 

Skjold kirke kl. 19:00 - Salmekveld i fastetiden  
Koret Cantus inviterer til en kveld med salmer og sanger til faste- og pasjonstiden, samt Maria 

budskapsdag. Det blir solosang og allsang.  

Medvirkende: Heidi Lambach – sang og fløyte, Vidar Eldholm – orgel og piano, Cantus – forsangere. 

 

ONSDAG 24. MARS 

Storetveit kirke kl. 19:00 - Kveldstoner i åpen kirke 
Konsert med Jan Erik Endresen – sang og Jostein Aarvik – orgel. Etter konserten følger en kort 

fastegudstjeneste.  

Gratis adgang – kollekt ved utgangen. 

 

 

 

Laksevåg kirke 



Sandviken kirke kl. 19:30 – Korsvei-andakt  
Korsvei-andakt er ved bilder, musikk og ord å følge Jesu lidelse og død. Slik kan vi meditere over hva 

Jesu lidelse og død betyr for oss. Vi stanser opp ved hver stasjon, betrakter bildet, lytter til Guds Ord, 

er stille, ber, og veksler om å lytte til pasjonsmusikk og synge salmevers.  

 

FREDAG 26. MARS 
 

Fridalen menighet – Påske-rap og samtale (digitalt)  
Denne påsken samarbeider guttekoret og jentekoret i Fridalen kirke 
med rapperen Selim i nye versjoner av salmene "Påskemorgen" og "Velt 
alle dine veie". De kombinerer rap og tradisjonell salmesang og skaper 
et helt nytt uttrykk. Musikkinnslagene settes sammen med en samtale 
mellom biskop Halvor Nordhaug og prest Knut Kaldestad. De snakker 
om påskemotivene i den nye kirkekunsten i Fridalen kirke malt av 
Håkon Gullvåg.  
Medvirkende: Aspirantene i Collegium Vocale Gutter og Jenter, 
strykekvartett fra BFO, Selim "Action The Man" Mutic, Halvor Nordhaug, 
Knut Kaldestad og Knut Christian Jansson.  
Arrangementet er digitalt og ligger ute hele påsketiden: fridalen.no, 
facebook.com/fridalenkirke 

 
 
LØRDAG 27. MARS 

St. Markus kirke kl. 12:00 - Dominica in Palmis - orgelmeditasjon 

Musikk av Jean Langlais. Bl.a. "Mors et Resurrectio" og Dominica in Palmis (Palmesøndag). 

Mariko Takei – orgel. 

 

SØNDAG 28. MARS - PALMESØNDAG 

Fridalen menighet kl. 18:00 - Gabriel Faure – Requiem (digitalt) 
Requiet ble i sin tid kritisert for å være for mildt, men det har stått seg godt og fremstår i dag 

helstøpt og slitesterkt med noen av musikkhistoriens vakreste melodier. 

Medvirkende: Musikere fra BFO, Sigurd Melvær Øgaard - orgel, Collegium Vocale Gutter, Jenter og 

Ung. Knut Christian Jansson – dirigent.  

Kan sees her: korifridalen.no, facebook.com/collegiumvocalegutter, fridalen.no 

 

Årstad kirke kl. 19:00 – «Se, vi går opp til Jerusalem» - kantategudstjeneste    
Bachs kantate «Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem» fremføres i kveldsgudstjenesten. 
Medvirkende: Ørjan Hartveit – bass, Zsuzsa Zseni – alt, Erlend Tvinnereim – tenor, Liv Nordskog – 
sopran, Bente Hage – obo, Johann Sebastian Blum – cello, Tore Hegdahl – orgel.  
 
St. Markus kirke kl. 19:00 – «Take my mother home» Utsatt 
En meditativ konsert med tekster av Hanne Ørstavik i dialog med Kristin Asbjørnsens 
spiritualstolkninger.  
Utsatt til høsten 2021 pga. innreiserestriksjon  

Håkon Gullvåg, Fridalen kirke 



 

Bergen domkirke kl. 20:00 - Songar og instrumentalmusikk i pasjonstida 
Norsk folkemusikk møter barokkmusikk av J.S. Bach og Georg Ph. Telemann.  

Med Bergen Barokk og Berit Opheim. 

Berit Opheim – vokal, Frode Thorsen – blokkfløyter, Stefan Lindvall og Chien-Yu Chu – fiolin, Hans 

Gunnar Hagen – bratsj, Siri Hilmen – cello, Hans Knut Sveen – cembalo  

Billett kr. 200/100 Forhåndssalg på bergendomkirke.no eller ticketco.no 

 

TIRSDAG 30. MARS 

Laksevåg kirke kl. 13:00 – Formiddagskonsert 
Sigurd Melvær Øgaard – orgel. 
Det legges også opp til Påskelunsj med Laksesmørbrød i forlengelse av konserten, ved 

diakonmedarbeider Annette Lid Ussi. 

Kollekt/Vipps 
 

Storetveit menighetshus kl. 19:00 – Likkledet i Torino, er det ekte? 
Rolf Eckhoff, professor emeritus ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB, holder foredrag om et av 

tidenes mest undersøkte objekter. 
Gratis adgang – kollekt ved utgangen.  

 

TORSDAG 1. APRIL - SKJÆRTORSDAG 

 

Storetveit kirke kl. 17:30 – Musikalsk skjærtorsdagsmeditasjon 
Musikk ved Martina Starr-Lassen – sopran, Jim Lassen – fagott og Jostein Aarvik – orgel.  

Gratis adgang - kollekt ved utgangen. Konserten går direkte over i nattverdgudstjenesten kl. 18.15. 

Søreide kirke kl. 18:00 til 20:00 – Påskevandring  
Med glasskunst «Avtrykk av Pust» av kunstnerduoen Frantzen&Mjanger, med rom for forbønn, 

tekstmeditasjon og ettertanke, med stille musikk og nattverd. Velkommen til en vandring gjennom 

påskeofferets fellesskap. 

Gjennom å puste, deler vi luften som omgir oss. 

Hva er pustens form? 

Hvordan kan dette usynlige fellesskapet bli synlig? 

Klavikordet er så svakt og sart at man må lytte med hele seg. 

Hvordan kan en klang som er så svak, skape en opplevelse av nærhet? 

Hva er det store fellesskapet vi trer inn i når vi tar del i nattverden? 

Smittevern: For å minke smittefaren, slippes mindre grupper gjennom vandringen mellom kl. 18-20.  

Medvirkende: Sokneprest Gunnar Mindestrømmen, frivillige fra menigheten og kantor Ingrid Eriksen 

Hagen på klavikord.  

Skulptur: Maria Almås Frantzen og Ruth Hol Mjanger. Faglig konsulent: Ruth Hol Mjanger. 



Olsvik kirke kl. 18:00 – Pasjonskonsert   
Pasjonskonsert med Johann Sebastian Blum - cello og Rune Johnsen Klevberg – orgel. Meditativ 

musikk i pasjonstiden. 

 

Mariakirken kl. 19:30 – Orgelkonsert  
Kantor Karstein Askeland med pasjonsmusikk på Mariakirkens vakre orgel, bl.a. Bachs partita over 

«Sei gegrüßet, Jesu gütig». 

Billetter kr. 100 Forhåndssalg på bergendomkirke.no / ticketco.no 

 

Slettebakken kirke kl. 19:30 – Musikkgudstjeneste  
Nattverdmesse med rikt musikalsk preg ved Johan Sebastian Blum – cello og Kåre Rivenes – orgel. 

Liturg Thor Brekkeflat. 

 

FREDAG 2. APRIL – LANGFREDAG 

Arna kirke kl. 10:30 - Orgelresitasjon 

Kantor i Arna, Olav Arne Steinkopf, presenterer orgelmusikk av bla C. Franck, L. Vierne og J. S. Bach.  

 

Fridalen kirke kl. 11:00 - Stabat mater 
Fremførelse av Pergolesis «Stabat mater» har blitt en tradisjon i Fridalen kirke på langfredag. Verket 

fremføres av to solister, strykekvartett og orgel. Musikken går inn i en helhet med salmer, tekstlesing 

og liturgi. Ragnhild Gudbrandsen – tekstleser. 

 

Søreide menighet kl. 11:00 - Langfredagsgudstjeneste (digitalt) 
Langfredagsgudstjeneste presenteres i år i digitalt format. Tekstene fra pasjonshistorien blir lest av 

prester og frivillige fra menigheten, og vi får mulighet til å meditere over disse til vakker og inderlig 

musikk. 

Med m.a. sokneprest Gunnar Mindestrømmen, barokkfiolinist Stefan Lindvall og kantor Ingrid E. 

Hagen. 

Videoen blir publisert på www.kirken.no/soreide og facebook.com/SoreideKirke 

St. Markus kirke kl. 15:00 - Musikkgudstjeneste: Pensée des morts (In Memory of the 

Dead) 
Jesu lidelseshistorie leses, salmer og enkel liturgi.  
Musikk av Franz Liszt. Fra «Harmonies poétiques et religieuses (Poetic and Religious Harmonies)», og 

Requiem for orgel. Mai Goto – klaver, Mariko Takei – orgel. Hildegunn K. Isaksen – prest. 

 

Sandviken kirke kl. 15:00 – Langfredagsmeditasjon  
Jesu lidelseshistorie leses. Mens korgruppe synger Trond Kvernos «Improperia Salvatori nostri» kan 

menigheten be og tilbe ved korset, og ta med en rose som tegn på at vi tar imot Guds 

kjærlighetsoffer for oss. 

 

 



 

Bergen domkirke kl. 18:00 – Lament 

Bergens profesjonelle vokalensemble Edvard Grieg Kor med kraftfull vokalmusikk av 

rennessansekomponistene Tallis og Byrd. 

Eva Landro – mezzo, Tyler David Ray – tenor, Paul Robinson – tenor, Ørjan Hartveit – baryton, David 

Hansford – bass. Sigurd Melvær Øgaard – orgel  

Billett kr. 200/100 Forhåndssalg på bergendomkirke.no og ticketco.no 

 

LØRDAG 3. APRIL - PÅSKEAFTEN 

Bergen domkirke kl. 12:00 – Orgelmeditasjon med Sigurd Melvær Øgaard 

Domkantor Sigurd Melvær Øgaard med musikk for pasjonstiden på domkirkens store Rieger-orgel.  

Sandviken kirke kl. 23:00 – Påskenattsgudstjeneste  
Gudstjeneste begynner i mørk kirke, alle får utdelt dåpslys som etterhvert tennes fra påskelyset. 

Sang, lys, ord og toner forkynner Guds seier over mørke og død. Fornyelse av dåpsløftet. Til slutt 

bærer vi lysene ut i natten. 

Bergen domkirke kl. 23:00 – Påskenattsgudstjeneste 
Den tradisjonsrike midnattsmessen, fra mørke til lys.  

 

SØNDAG 4. APRIL - FØRSTE PÅSKEDAG 

Storetveit menighet kl. 18:00 – "I know that my redeemer liveth" 
Konsert med Bettina Smith – mezzosopran, Helge Haukås – trompet, Jostein Aarvik – orgel, og 

strykekvartett. Festlig musikk av A. Caplet, H. Purcell, G. F. Händel, B. Galuppi m.fl. Urframføring av 

Bjørn Liens Partita over «Vår Herre Krist i dødens band».  

Billetter kr. 100 ved inngangen eller via menighetens hjemmeside. 

 

Johanneskirken kl. 19:30 – Orgelkonsert 
Påskekonsert med musikk av Felix Mendelssohn-Bartholdy og Max Reger, samt improvisasjon over 

salmen Påskemorgen slukker sorgen og påskesekvensen Victimae paschali laudes. Kantor Eivind Berg. 

 

MANDAG 5. APRIL - ANDRE PÅSKEDAG 

Fyllingsdalen kl. 11:00 – Påskegudstjeneste ved Viggohytten  
Friluftsgudstjeneste ved Viggohytten 2. påskedag, med fire messingblåsere.  

Veibeskrivelse: https://ut.no/turforslag/118061/byfjellene-i-bergen-viggohytten 

Slettebakken kirke kl. 18:00 – Oppstandelsesmesse  
Oppstandelsesmessen er en nattverdmesse med bl.a. liturgisk musikk fra «Missa ex ore infantium» 

(Messe fra barns munn) av Trond Kverno. Slettebakken motettkor og messingblåsere, dir. Kåre 

Rivenes. Stig Wernø Holter – orgel. Liturg Thor Brekkeflat.  

https://ut.no/turforslag/118061/byfjellene-i-bergen-viggohytten


 

Sandviken kirke kl. 19:00 – Påskesanggudstjeneste 
Vi samler oss for å reflektere over hva påskens hendelser betyr for oss. Vi 

synger kjente og kjære påskesalmer og hører på vakker påskemusikk. 

Gjennom lesninger, sang og musikk går vi gjennom påsken dag for dag, for å 

ende med jubel og lovprisning. 

Medvirkende: Sanger Arne Pareli, forsangere fra Sandviken Kantori, 

sokneprest Sverre Langeland og kantor Brita Maripuu. 
 

 

 

TIRSDAG 6. APRIL 

Laksevåg kirke kl. 13.00 – Formiddagskonsert   
Silje Marie Norderhaug og Eirik Fluge – sang, Jan Røshol – orgel/flygel. 
Påskelunsj med Laksesmørbrød i forlengelse av konserten, ved diakonmedarbeider Annette Lid Ussi. 

Kollekt/Vipps 

 

 

ONSDAG 7. APRIL 
 

Storetveit kirke kl. 19:00 – Kveldstoner i åpen kirke 
Konsert ved Laurie Robertson Øgaard – sang og Sigurd Melvær Øgaard – orgel. 

Gratis adgang – kollekt ved utgangen. 

 
 
SØNDAG 11. APRIL 

Fridalen kirke kl. 11:00 – Påskekantate    
I Fridalen kirke har det blitt en tradisjon å markere de store høytidene med en Bach-kantate: En 
kantate fra "Juleoratoriet" andre juledag og "Christ lag in Todesbanden" andre søndag i påsketiden. 
Bachs "Christ lag in Todesbanden" tar utgangspunkt i Luthers koral " Se Krist, som lå i dødens bånd" 
(NoS 187) og mest sannsynlig skrevet for påskedag 1707. Medvirkende er musikere fra BFO, 
Collegium Vocale Bergen og kantor Knut Christian Jansson. 

 

Bergen domkirke kl. 15:00 – Konsert med Jostein Gundersen og Sigurd Melvær Øgaard 
Jostein Gundersen – fløyter og Sigurd Melvær Øgaard – orgel feirer oppstandelsen med konsert i 

Bergen domkirke første søndag etter påske.  
Billetter kr. 100 på bergendomkirke.no eller ticketco.com 

Eidsvåg kirke kl. 18:00 – Påskesangfest   
Konsert med korgruppe og solister. 
 

Nygård kirke kl. 19.00 – Påskekonsert  
Satser fra følgende verk: Gloria av Vivaldi, Messe av Schubert og Stabat Mater av Pergolesi. 
Instrumentale verk av Mozart og Handel.  
Medvirkende Kammerorkester, Fanasolister m.fl.  
Sjur Hjeltnes – flygel/orgel, Jan Røshol – dirigent. 

 Sanger Arne Pareli 



Billetter kr. 200 ved inngang. Forhåndssalg kr. 150 
 

Olsvik kirke kl. 19:00 – Påskekonsert 
Påskekonsert med Loddefjord sangforening ved dir. Ann Jorun Hillersøy. Helge Haukås – trompet, 
Brith Barsnes Bjordal – sang og Rune Johnsen Klevberg – orgel. Det blir festlig sang og musikk i 
påsketiden.  
Inngang kr. 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påskefest arrangeres med støtte fra: 

 

  

 


