
Olavsdagene 2016 
Olavsdager 7.- 31. juli: Avaldsnes menighet ønsker å satse et på et variert program under 
sommerens Olavsdagene på Avaldsnes. Felles for alle arrangementene er at de har med seg 
pilegrimsverdien enkelhet som tema, en verdi som skal vise igjen både i konsertene og 
temakvelden den 30. juli.  

De tre første torsdagene i juli arrangerer vi Musikk og meditasjon (kl 12.30-13.15), der 
bibellesning og bønn blir etterfulgt av en halvtimes konsert som et postludium. Alle 
arrangementene er gratis med kollekt ved utgangen, og en dugnadsgjeng tar seg av kaffe og 
kaker til de besøkende. Den fjerde torsdagen i juli blir det en variant av denne serien, da 
med tittelen Kunst og meditasjon. Her vil vi invitere en som kan holde foredrag om kirkerom 
og kirkekunst. Også her blir det en liturgisk innledning og avslutning. 

Torsdag 7. juli kl. 12.30: Musikk og meditasjon. Sigrun Jørdre, sopran, Ingrid Berg Tobiassen, 
orgel/piano. 

Torsdag 14. juli kl. 12.30: Musikk og meditasjon. Ingrid Berg Tobiassen, orgel. 

Torsdag 21. juli kl. 12.30: Musikk og meditasjon. Mariko Takei, orgel. 

Torsdag 28. juli kl. 12.30: Kunst og meditasjon.  

Hovedprogrammet under Olavsdagene er lagt rundt olsok:  

Torsdag 28. juli kl. 19.30: Konsert med domorganist i Oslo, Kåre Nordstoga. Orgelkonsert 
med variert program, bl.a. får vi være med og synge salmer som Bach skrev musikk over.  

Fredag 29. juli kl 16.30: Pilegrimsvandring fra Toskatjønn til Olavskirken – en vandring på ca 
3,5 timer. Vandrerne transporteres med buss til Toskatjønn, og det blir skyss over 
Karmsundet med skøyten «Stavern».  

Fredag 29. juli kl 21.00: Olsokmesse med nattverd. Vokalgruppe leder menigheten i enkle, 
men vakre sanger fra Taizé. 

Lørdag 30. juli kl 19.30: «Som liljene på marken. Om å leve enklere» Temakveld i ord og 
toner om pilegrimsverdien enkelhet. Ved ekteparet Barbro Raen Thomassen 
(kunstner/forfatter) og Tore Thommasen (musiker).   

Søndag 31. juli kl 19.30: Salmekveld med tema «kystpilegrim».  

 

 


