Musikk i faste – en innledning
Det er ingenting som rører sjelen som musikk. Det er ingenting som forkynner så sterkt om håp, savn,
lengsel, fred og glede som salmer og sanger.
Musikken har en sprengkraft i seg som er helt unik. Samtidig er den universell. Musikken kjenner
ingen landegrenser, eller språkbarrierer.
Salmene og sangene binder oss sammen i kirka sitt liv. I sammensmeltingen av ord og toner blir det
åpnet nye perspektiver for fellesskap og kristenliv. Vi lever i en ordrik kirke – og det er viktig med ord
– men musikken åpner rom i oss som ordene alene ikke så lett når inn til.
Mangfoldet i det musikalske uttrykket rommer hele livet. Fra de klassiske store mestere og til jazzens
blå melankoli og rytmene fra andre verdensdeler. Alt har en plass i vår kirke.
Diakoni og fastetid
Diakonien er kirka sin omsorgstjeneste. Kirka kan ikke velge om den vil være diakonal. Å være kirke er
å være diakonal. Diakoni er stille tjeneste og høylytt protest. Diakonien er lokal og global. I «Plan for
diakoni» for den norske kirke samler man diakonien i fire søyler, eller fire tema. Nestekjærlighet,
inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kampen for rettferdighet.
Faste er den tiden i kirkeåret der den internasjonale diakonien løftes opp og fram. Faste er en tid for
å løfte blikket, en tid for handling og en tid for forandring. En tid for å kjempe mot urett og nød og
redde liv i katastrofer. Kirkens Nødhjelp gjør dette hver dag på vegne av kirkene i Norge.
Bibelen taler tydelig mange steder om hva faste er; kanskje den mest kjente teksten om rett faste
finner vi i profeten Jesaja bok kap. 58. vers 6-7
Kirkens Nødhjelp har utviklet et menighetsmateriell for bruk i fastetiden som har fått navnet
«Regnbuebønn». Vi tar utgangpunkt i bibelfortellingen om Noah. Der setter Gud regnbuen i skyene
etter storflommen. Dette som et tegn på at en ny start alltid er mulig, og at dødskreftene aldri mer
skal vinne over livet. Kirkens Nødhjelp sin logo bygger på dette – Noah sine hender og duen. Du
finner mer om «regnbuebønn» her: https://www.fasteaksjonen.no/regnbuebonnen/
Musikken og diakonien
Når musikken og diakonien møtes og spiller sammen, berøres hjertene våre og det skapes en
motivasjon til handling for vår neste. Bruk dette til inspirasjon! Ta i bruk ressursene og ideene dere
finner her i «Musikk i faste».
Kirkemusikere har god fagkompentanse, og et stort og variert nettverk i sine lokale menigheter. Vi
håper dere vil bruke dette i fastetiden til å sette fokus på internasjonal diakoni, vår globale kirke og
hele menighetens fasteaksjon. Vi tror kirka er på sitt beste når mange blir involvert, mangfoldet er
stort og de lokale kreftene får spillerom.
Musikken og diakonien har en unik mulighet til å gi enda flere mennesker en anledning til å finne sin
plass i menigheten, og vår felles kamp for en rettferdig verden.
Her finner du
*Opplegg og ressurser til en konsert i fastetiden til inntekt for Kirkens Nødhjelp
*Hvordan «Regnbuebønn» kan brukes i gudstjenestene i faste

*Tips om inspirerende sang- og salmebøker
*Andre ideer som; ProsjektKOR, Salmekveld, økumenisk og/eller flerkulturelt samarbeid,
prosjektSALME.

Ta kontakt !
Hvis du har innspill til videreutvikling, eller forbedringer av «Musikk i faste» så vil vi gjerne høre fra
deg.
Bente Hjertenæs, regionskoordinator for Møre og Romsdal/Trøndelag bente.hjertenaes@nca.no

