
 
 
ET MUSIKALSK OPPLEGG  
FOR KONSERT I FASTEAKSJONEN 
 
Til kirkemusikere og andre menighetsansatte, 

Vi håper at dere vil bli inspirert til å ta i bruk de ressursene og ideene dere finner i 
opplegget ’Musikk i faste’. Kirkemusikere har fagkompetanse og et variert nettverk i sine 
lokale menigheter. 

Vi håper dere vil bruke fastetiden til å sette fokus mot internasjonal diakoni, vår globale 
kirke og hele menighetens fasteaksjon. 

Musikken og diakonien har en unik mulighet til å gi flere mennesker anledning til å finne 
sin plass i menigheten. 

Musikk rører sjelen. Salmer og sanger forkynner håp, savn, lengsel, fred og glede. 
Salmene og sangene er livsnerven i kirka sitt liv. I sammensmeltingen av toner og ord 
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. Musikken har sprengkraft og samtidig er den universell. Den kjenner ikke 
landegrenser eller språkbarrierer. 

Diakonien er kirkens pulsslag. Å være kirke er å være diakonal. Diakoni er stille tjeneste 
og høylytt protest. Diakonien er lokal og global. 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. 

Ressurser til Musikk i faste: 

• Presentasjon med bilder av Håvard Bjelland og dikt av Trygve Skaug. Denne skal 
du bruke for å lage en ramme rundt konserten. Presentasjonen har også et manus 
som du finner på fasteaksjonen.no. 

• Manus til presentasjon. 
• Forslag til sang og salmer. 
• Utkast til program som kan deles. 
• Andre ideer: Prosjektkor, Salmekveld, Synge fasten inn, økumenisk og/eller 

flerkulturelt samarbeid, prosjektsalmer. 

Til konserten trenger menigheten: 

1. To tekstlesere som er gode til å lese 
a. En til å lese poesien på hvert bilde 
b. En til å lese historier til bildene (se manus) 

2. Fire musikalske innslag artister/grupper/solister/kor fra ditt lokalmiljø. 
3. En allsang (forslag: Se, lyset vinner alltid over mørket). 
4. Opptrykk av lapper til utdeling ved inngangen 
5. Folk til å ta opp kollekt ved utgangen. 
6. Storskjerm og prosjektor. 
7. Lyssetting og eventuell annen tjenlige utsmykking av kirkerommet 
8. Handlingsalternativ til publikum. Menigheten bestemmer selv hvordan publikum 

skal få mulighet til å engasjere seg i etterkant av konserten. Vi foreslår en eller 
flere av følgende alternativ: 



 
a. Gi penger 
b. Melde seg som bøssebærer 
c. Signere kampanjen 
d. Få med Kirkens Nødhjelp-magasinet hjem. 
e. Eller en kombinasjon av ulike tiltak. 

Lykke til med planleggingen – og ta gjerne kontakt 


