
MENIGHETSBLAD
ÅRSTAD APRIL 2019 NR. 3

Påskemusikal i Årstad
torsdag 11.april kl.17

«Vi står her og 
venter, har stått 
lenge nå. Tro om 
han kommer?  
De sier jo så.» Slik 

lyder de første strofene i Alf Georg Øs-
terbrøt sin påskemusikal. Hvis du stikker 
innom en øving i Årstad kirkes barnekor, 
eller en av øvingene til DaVincis Monte- 
soriskole ljomer musikken i veggene for 
tiden. Her er de i full gang med øving til 
musikalen. Bevegelser og kostymer er på 
plass – nå er det snart bare siste finpuss 
igjen før vi er klare! Vi får med oss fult 
band under ledelse av Tore Hegdahl, og 
gleder oss til å vise fram hele påskeukens 
hendelser ved hjelp av sanger, tablåer og 
musikk. Kom, lytt, se og lev med! 

Meditativ konsert i kirken 

Søndag 7. april kl. 19. 
Se side 3

Alle ønskes god 
påske!

VÅR SALME
av Johan Nordahl Brun 1786

 
Jesus lever graven brast!

Han sto opp med guddoms velde.
Trøsten står som klippen fast:

at hans død og blod skal gjelde!
Lynet blinker, jorden bever
graven brast og Jesus lever!



Fotvask og måltid
Skjærtorsdag er en dag 
med drama i. Jesus send-
er to disipler avgårde til 
Jerusalem for å lage i 
stand til påskemåltid. 

Påskemåltidet Jesus feiret med sine disi-
pler var likevel et brudd på tradisjonen. 
Jesus innledet måltidet med å vaske disi-
plenes føtter, slik vi skal høre i gudstje-
nesten i Årstad kirke kl. 1900. Jesus går 
inn i rollen som slave. Gud selv blir alles 
trell. - Også måltidet i seg selv blir anner-
ledes. Her bruker Jesus to av elementene; 
brød og vin, til å innstifte et nytt måltid 
som vi kaller nattverd. Ikke til minne om 
utferden av Egypt, men til minne om Jesus 
selv, hans lidelse, død og oppstandelse 
som soning for all synd. Ikke bare for det 
jødiske folk, men for hele menneskeheten. 
Etter måltidet går Jesus og disiplene ut av 
byen. I Getsemanehagen kjemper Jesus 
for siste gang mot det han i alle fall aner 
kommer til å skje. Jesus blir tatt til fange og 
sendt til forhør hos øverstepresten og den 

romerske prefekt Pilatus. Han dømmes 
til døden.
Via Dolorosa, kors og grav
Den lange lidelsesfortellingen blir lest 
av skuespillerem Ragnhild Gudbrand-
sen på Langfredagsgudstjenesten. Je-
sus piskes og hånes, og må selv bære 
tverrbjelken til korset gjennom byen 
langs Via Dolorosa – smertens vei – til 
Golgata-høyden utenfor bymurene. Der 
spikres han til korset. Jesus er blitt hardt 
torturert på forhånd, så døden inntreffer 
ganske raskt. I 3-4 timer henger han på 
korset. Jesus roper ut: «Min Gud, min 
Gud, hvorfor har du forlatt meg?». Han 
dør. Jesus blir gravlagt på uvanlig vis. 
Ikke i en fellesgrav for fattige i Kedron-
dalen. Men i familiegraven til Josef fra 
Arimatea. Josef var selv medlem av Det 
høye Råd, og en av byens betydnings-
fulle menn. Graven var hogd ut i fjellet, 
med benker der døde kunne legges, og 
med en stor rullestein som blokkerte 
inngangen.

Skjærtorsdag - Langfredag

Nattlandsveien 81
Velkommen til Vel Bevart Bruktbutikk 
på Landås!
Vel bevart Bruktbutikk ble startet opp 
gjennom et samarbeid mellom Ulrik-
en KFUK-KFUM og engasjerte folk i 
Bergensdalen-området, blant annet fra 
Slettebakken Menighet, og har som mål 
å være et bærekraftig
møtested der folk og fe, ting og tang, 
kunder og kultur, miljø og skaperverk 
blir ivaretatt! Vær hjertelig velkommen!
- Alle som jobber i butikken, jobber friv-
illig og uten lønn.

- Overskudd går til lokale diakon-
ale formål, som kommer mennesker i 
nærmiljøet til gode
- Vi tilbyr gratis kaffe, kjeks/vafler og kan-
skje en god prat til de som kommer innom
  butikken.
- Du trenger ikke kjøpe noe som helst for 
å komme innenfor dørene!

Åpningstider:
Onsdag, torsdag og fredag kl. 11.00-17.00 
Lørdag kl. 11.00-15.00

Hvis du har brukbare ting du ikke lenger 

har bruk for, er du velkommen til å ta 
kontakt med oss! Vi tar imot
nesten alt: Klær, mindre møbler, dekketøy, 
bøker, ting og tang. Vi tar dessverre ikke 
imot hvitevarer eller
senger/store møbler. Vi tar ikke imot 
skitne/ødelagte gjenstander.
For henting/hjemkjøring av varer, ta kon-
takt med Vel Bevart.

LEVERING av varer;
Ønsker du å levere varer selv, kan du 
komme innom butikken vår på
Tirsdag 12.00-15.00 eller i ordinær  
åpningstid.

Besøk gjerne butikkens facebookside for 
mer informasjon



Døde

Livets gang
Døpte

Grethe Tysse-Ask
Marny Johanne Iversen

Nathaniel Aarnes
Marie Sandal Lie
Johanna Steier
David Løland Mekki
Jonas Steller Odland

Påskesalmekveld 
2.påskedag
Onsdag 17.april kl.19. 
Inngang kr.  150,- 
Tradisjonen tro blir det 
salmekveld på 2.påskedag, 
22.april kl.19.
Vi synger oss gjennom 
påskeukens hendelser fra 
Palmesøndag til Påske- 
dag. Som alltid er det enkel 
servering og ønskesalmer 
til slutt. Sokneprest Signe 
Sandberg leder oss gjen-
nom programmet, med 
kantor Tore Hegdahl på 
pianokrakken. Sopranen 
Anne Sofie Skålvik bidrar 
med musikk av Händel og 
Bach.

Meditativ konsert i kirken
Søndag 7.april kl. 19 holder kontrabassist Ole 
Amund Gjersvik konsert i Årstad kirke sammen med  
Tore Hegdahl på kirkens flygel.
 
På de månedlige kveldsgudstjenestene i kirken blir 
det dyrket en lavmælt og meditativ musikkform 
hvor hver tone teller. Tidligere i år var Ole Amund 
Gjersvik gjest på en av disse gudstjenestene, og 
samspillet der resulterte i et helt program med 
musikk spilt på denne måten. Musikken finnes 
nå på digitale musikkplattformer som et album 
med tittelen «Goodbye», og denne søndagen kan 
man høre den på konsert i kirken. Programmet 
består av jazz-ballader, salmer, kjærlighetssanger 
og folketoner – alt sammen spilt på den samme 
lavmælte måten.
 
Ole Amund Gjersvik er en av Bergens mest eta-
blerte jazzmusikere og er svært allsidig. I Årstad 
kirke har han blant annet spilt i ensemblet på de 
årlige sommergudstjenestene. Tore Hegdahl er 
kirkens kantor.
Søndag 7. april kl. 19.  
Inngang kr. 150,-

Pasjonskonsert i den stille uken

Onsdag i den stille uken, 17. april, blir det kon-
sert i Årstad kirke kl. 19, med pasjonsmusikk fra 
barokken.
Hovedverket på konserten er skrevet av Bachs 
samtidige Jan Dismas Zelenka. Han var tsjekkisk 
av fødsel men virket det meste av livet i Dresden. Vi 
får høre to av hans Lamentationes, klagesanger for 
den stille uken, nærmere bestemt for Skjærtorsdag 
og Langfredag. Musikken er fra første halvdel av 
1700-tallet, men den skriver seg inn i en tradisjon 
helt tilbake fra 1500-tallet med musikalske gjengiv-
elser av påskeukens Bibellesning fra Jeremias klag-
esanger. I Frankrike hadde denne formen navnet 
«Lecons de Tenebre». Zelenka er en komponist som 
fortjener å fremføres oftere. Hans Lamentationes 
er svært uttrykksfull og variert musikk.
 
På konserten får vi også høre «Tenebrae factae 
sunt» av den franske samtidige Marc Charpentier. 
Dette er musikk som går rett inn i Langfredagens 
hendelser og skildrer øyeblikket da mørket senket 
seg over jorden og Jesus oppga ånden.
Mellom disse stykkene blir det spilt instrumental-
musikk av bl.a. Johann Sebastian Bach.
Utøvere er baritonsangeren Stefan Mense, 
Vladimira Scigulinska og Johanne Mjøs på fiolin, 
Pål Varhaug på bratsj, Carmen Boveda på cello, og 
Tore Hegdahl på orgel.



Årstad Menighet Faste aktiviteter Gudstjenester
www.aarstad.menighet.no  
Følg Årstad kirke på Facebook

Menighetssenter
Jonas Liesv. 55, 5053 Bergen
Tlf.: 55 59 32 96 / Fax: 55 59 32 91
arstad.menighet.bergen@kirken.no
Bankkontonummer: 16440568126
Årstad kirke Jonas Liesvei 70
Tlf.: 55 59 32 97
Sogneprest Signe Sandberg
98 05 95 34  ss224@kirken.no
Kapellan Oddbjørn Stubhaug
55 59 32 93  os227@kirken.no
Kantor Tore Hegdahl
938 12 507  th877@kirken.no
Vikar for kirketjener: Else Sophie 
Skeidsvoll
40624691
Diakon Marianne Magnussen
941 19 229  mm359@kirken.no
Vikar for trosopplærer og 
administrasjonsleder: Lene Iversen, 
mail: li626@kirken.no  92410036 
Vikar for diakonimedarbeider 
Tatyana S Olsen  
tatyanav.olsen@gmail.com
Neste nummer av menighetsbladet 
kommer 8.mai

Formiddagstreff
Formiddagstreff i Jonas Liesvei 55 
11.april : Besøk fra Bergen kristne 
bokhandel.
9.mai: «Livet i bevegelse» v/ pilatesin-
struktør Bente Hatland Knoph
Tema, deilig lunsj og hyggelig prat. Sang 
og andakt. 
info: Tatiana Olssen  4052840
Babysang 
Hver mandag kl.11. Se Facebook:  
Babysang Årstad
Middagskafé 
Annenhver torsdag kl.16-18 i partalls- 
uker, …21.mars, 4.april, 2.mai…osv
 Middag mm, aviser, spontane kulturytringer. 
For alle aldre
Knøttekor og Bibelfortelling for 
skolebarn 
Knøttekor og bibelfortelling for skole-
barn I Jonas Liesvei 55 annenhver 
torsdag i partallsuker kl.17.15 –
Barnekor (1-2.klasse)   
Hver onsdag i kirken: kl.14.15-15: 4-6 
klasse   Kl.15.15-16: 1-3 klasse
Årstad kirkes menighetskor
Lavterskelkor. Annenhver torsdag i odde-
tallsuker kl.19-20.30  i kirken. Kontaktper-
son Tore Hegdahl 93812507
Årstad kirkes barnekor
1.-2. klasse, onsdager kl.15:15 til 16:00  
i kirken. 3.-6. klasse, onsdager kl.14:15  
til 15:00 i kirken. 
Årstad Ten Sing:
I kirken hver onsdag kl.18-20
Årstad kantori:
Hver tirsdag kveld i kirken.  Kontaktper-
son Tanja Johansen tlf 91643011 mail: 
spillerkatt@gmail.com
KorrKorr:
Annenhver torsdag kveld. Et kor for 
unge voksne. Kontakt iversen.lene@
gmail.com
Ungdomsklubb / Freak:
Hver fredag kveld i Fridalen kirke
Åpen Kirke
For stillhet, bønn, lystenning og  
kontakt. Se skilting på fortauet.
Oftest åpen kirker: tirsdag og onsdag 
formiddag
Dåp av voksne:
Er du voksen og har lyst til å bli døpt?  
Er du mer enn 15  år og ble ikke kon-
firmert? Velkommen til å kontakte én av 
prestene

7.april kl.11 
Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Stubhaug

14.april kl.11 
Palmesøndagsgudstjeneste, Sandberg

18.april kl.19 
Skjærtorsdagsgudstjeneste med 
nattverd, Knut Kaldestad 

19.april kl.19 
Langfredagsgudstjeneste, Knut 
Kaldestad . Tekstleser Ragnhild 
Guldbrandsen

21.april kl.11 
Påskedag Høytidsgudstjeneste, dåp og 
nattverd, Sandberg 

22.april kl.19 
2.påskedag Påskesalmekveld, Tore 
Hegdahl 

28.april kl.19 
Kveldsgudstjeneste, Oddbjørn 
Stubhaug og prost Anne Mathilde Klare

5.mai kl.11  
Høymesse, nattverd, Knut Kaldestad 

12.mai kl.11  
Konfirmasjonsgudstjeneste 
Ten Sing medvirker

19.mai kl.11  
Diakonigudstjeneste, menighetskoret.

BESØK
Bergen Kristne Bokhandel AS
Øvre Korskirkeallmenning 6
Mobilnr.: 47450292

Velkommen til fortellerstund!
Lurer du på historiene i Bibelen?  

Lene inviterer til fortellerstund for 
skolebarn annenhver torsdag kl.17.15  
i menighetssenteret, Jonas Liesvei 55.
Har du tenkt at barna dine skulle fått 

gått på søndagsskole?
Her har de sjansen! 21.mars, 4 april, 

2.mai, 16.mai og 30.mai

Fra diakon Marianne :
8.april kl.19 i menighetssenteret: 
Livskvalitet, tema: Enklere liv – et mer 
bevisst forhold til våre eiendeler»
11.april  kl.19 i Fridalen kirke: Nærvær 
,kristen meditasjon 

Kafé Sokrates 
på Kronstad Hovedgård i Kronstadveien 30 
Torsdag 25.april kl.20: Bergen 1850-
1920 konturene av et velferdssamfunn. 
Historiker Egil Ertresvaag
Kafé åpner kl.19. Inngang kr.80 inkludert 
kaffe og kaker


