
 Den femte fasteuka

Vålerenga kirke 11. - 18. mars 

BLÅ UKE

•	 Palmesøndag, 25. mars kl 11: 
Gudstjeneste med nattverd 
(+ Kampen kirke kl 18)  

•	 Skjærtorsdag, 28. mars kl 18:  
Messe og måltid  (+ Kampen kirke kl 11)  

•	 Langfredag, 29. mars, Kampen kirke kl 11:  
Lidelseshistorien og korsvandring i kirkerommet  

•	 1. påskedag, 1. april, kl 11: 
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd 

•	 2. påskedag, 2. april kl 18, Kampen kirke:  
Påskejazzmesse  

•	 Søndag 8. april kl 11, Kampen kirke:  
Barnas påskegudstjeneste 

•	 Søndag 8. april kl 18, Vålerenga kirke: 
Blå Kors-konserten 

•	 Mandag 9. april kl 19:  
Evensong med Vålerenga Vocalis 

•	 Onsdag 11. april kl 1330, Vålerenga kirke:  
Eldres påske-kirkedag 
I samarbeid med Vålerengahjemmet 
Åpent hus-samling fra kl 12:00. Kirkekaffe etterpå.

Påskens gudstjenester:

Fra danseforestillingen „Pilgrimsdans“  
som kan oppleves Vålerenga kirke torsdag 15. mars kl. 19



Dette skjer i 5. fasteuke på Vålerenga:

•	 Søndag 11. mars kl 11:  
Fastetidsgudstjeneste for små og store  
Med Vålerenga barnegospel, Ingunn Rinde, Marcus Andre Berg m fl 

•	 Søndag 11. mars kl 18:30: 
Korkonsert med Gamle Oslo Kro- og kirkekor  

•	 Tirsdag 13. mars kl 19:30:  
Konsert med Vokal Vivo og Tonus 

•	 Onsdag 14. mars:  
Åpent hus kl 12, Kirkemiddag kl 1645 

•	 Torsdag 15. mars kl 19:  
Danseforestillingen «Pilgrimsdans» 
En danseforestilling i dialog mellom kirkemusikkk, kirkerom og folkemusikktradisjon  
Silje Onstad Hålien, dans / Andreas Ljones, feler, orgelpiper / Rune Tylden, orgel, piano 
Billetter i døra: Kr 150 / 100 

•	 Lørdag 17. mars:  
«Superlørdag»	for	konfirmantene 

•	 Søndag 18. mars kl 11:  
Maria budskaps- og fasteaksjonsdag 
Ung Messe, søndagsskole og innsamlingsaksjon 
Ingunn Rinde, Maren Estendatter,  
Marcus Andre Berg, konfirmantene,  
Åse Werner m. fl. 
Bøsseinnsamling  
for Kirkens Nødhjelp fra kl. 12:30 
Bli med som bøssebærer!

Blå uke, faste og påske  
De 7 ukene fra fastelavnssøndag til påskedag er en kristen faste-tid, som forberedel-
se til påske. Fastetidas farge er fiolett: Der blått og rødt - Gud og menneske, himmel 
og jord - hører sammen. 
 
Kirkens Nødhjelp, som hjelper oss med å ha fastefokuset på å takke, dele og åpne 
hjerter, har også satt regnbuens farger på de 7 ukene. Den 5. uka har da fargen blå. 
Blått som vannet, blått som himmelen, kanskje blått som livet – og blått som Maria, 
Himmeldronningen. I år faller Maria Budskapsdag på slutten av «Den blå uke». 
Da den alminnelige ungjenta fikk i oppgave å bli mor til Guds sønn. Denne dagen 
er også selve fasteaksjonsdagen, hvor VANN er tema og innsamlingsmål. «Den blå 
uke» har mange klangbunner.

I årets Blå uke, 11.-18. mars, skjer det ekstra mye i Vålerenga kirke. Den starter med 
at Vålerenga barnegospel er med på gudstjeneste, og ender opp i Maria budskaps- 
og fasteaksjonsmesse, innsamling og feiring. Torsdagskvelden vil tre kunstnere gi 
oss en helt unik opplevelse i danseforestillingen «Pilgrimsdans», som de tilretteleg-
ger for akkurat vårt kirkerom. Innimellom er det kor-konserter, Åpen kirke, Åpent 
hus og Kirkemiddag. «Den blå uke» er derfor uka for godt påfyll for mange sanser 
– og for å være «Sammen for en rettferdig verden».

Når «Den blå uke» er over, nærmer vi oss Den stille 
uke og påskehøytiden. Da får vi gå enda nærmere til 
den dype blåtonen. Håkon Bleken har gitt Våleren-
ga kirke et sterkt uttrykk for dette når glassmaleriet 
«Nedstigningen i dødsriket» gjengir det ikoniske 
fotografiet av jødegutten fra Warszawa, og den sam-
me skikkelsen er der på oppstandelsesveggen, i en blå 
Kristus - der med hendene løftet til velsignelse, over 
vår utgang og inngang.

Velkommen til kirke, Blå uke og påske på Vålerenga!
Åpen kirke og fastetids-samling, hver uke: 

•	 Mandager kl 18-20: Åpen kirke. Lystenning og bønn kl 18:50
•	 Tirsdager kl 17-18:30: (ikke 13. og 27. mars) Åpen kirke med musikk.  

Enkel nattverdsamling kl 18


