
Referat fra møte i orgelkomiteen 26.1.16 
 
Tilstede: 
Heid, Gro, Knut, Stein og Espen. 
 
Saksliste og referat: 
O 1/16 Velkommen og konstituering  
Stein ønsket velkommen til komiteens første møte, et historisk øyeblikk. Vi hadde en 
optimistisk og god samtale om det å være en del av orgelkomiteen. Stein fortalte litt om 
Hollenbach orgelet, og dets vei fra 1891 og fram til 2016. Og skisserte noen tanker om veien 
videre fram til 2021, og "de neste hundre år". Heid bidro også med informasjon etter å ha 
lest gamle menighetspapirer. Gro skal kontakte Riksantikvaren og Byantikvaren for å finne ut 
om det ligger noe historisk material om Sagenes Hollenbach orgel. Eller Hollenbachs plass i 
Oslos/Norges kirkes orgelbygg fra forrige årtusenskifte. 
 
O 2/16 Forslag til mandattekst  
Komiteen hadde en god og konstruktiv samtale omkring ønske om et tydelig mandat, og 
vedtok et tekstforslag som det er ønskelig at MR vedtar som mandat/målsetting for arbeidet 
med Hollenbach-orgelet i Sagene kirke 2016-2021:  
 

Menighetsrådet, orgelkomiteen, sokneprest, kantorer og ansatte må i samarbeid med 
KfiO legge til rette for 

1.  å sikre kirken et stort og anvendelig mekanisk pipeorgel for kommende 
 generasjoner ved en total restaurering/nybygg hvor intensjonen er å ta vare på  
 mest mulig av det klanglige materialet i det eksisterende orgelet 
2.1  å til enhver tid holde orgelet på det nivå som ble etablert ved den store  
 reparasjonen i 2014 

             2.2  å umiddelbart løse spilleartsproblemet i II og III manual 
             2.3  å forebygge og reparere skader samt besørge regelmessig stemming  
 
O 3/16 Orgelkomiteenes medlemmer og verv 

 Menighetsrådsleder lege Heid Haugstad 

 Historiker Gro Røde 

 Forbundsleder og politiker Jørgen Foss 

 Professor Sturla Stålsett 

 Teknologidirektør Håkon Wium Lie 

 Sokneprest Knut Rygh 

 Kantor Stein Skøyeneie 

 Kantor Espen Takle 
Valg av verv er utsatt til et seinere møte.  
 
O 4/16 Framdrift 
     - økonomisk 
             - prisestimat 2016 Kanskje nærmere 10 mill. 

- egen disposisjon og innsamling av egenkapital Opprette et ORGELFOND for å ivareta 
behovet i mandat pkt 1 og 2 



      - administrativt 
            - møte med andre orgelkomiteer/medlemmer 
            - politisk påvirkning  
 
Komiteen hadde en innledende samtale omkring økonomi og komiteens administrering, og 
vil arbeide videre med dette. Å sikre en solid økonomi, basert på egenkapital og innsamlede 
midler, blir hovedutfordringen. 
 
O 5/16 Orgelsymposium 2016  
Stein lanserte ideen om - et årlig - orgelsymposium for å sette fokus på og å holde fokuset 
oppe samt sikre sentralt og desentralt eierskap til saken fram mot total restaurering/nybygg. 
 
Forslaget pr januar 2016 er: 
Lørdag 10.9 og søndag 11.9 (?) 
Inviterte gjester: utsatt til seinere men spesielt nevnt ble Norsk orgelselskap, Norsk 
kirkemusikk 
Åpent for alle også et viktig å bærende prinsipp 
 
Programskisse: 
Lørdag  
Kl 10.30 mottakelse i Sagene kirkerom 
Kl 11.00 Innledende orgelkonsert ved Stein Skøyeneie (Sagene orgelmusikk)  
Kl 11.30 foredrag om "Hollenbach og orgelet" ved f.eks Stein Johannes Kolnes/ 

Anders Hovind/Halgeir Schiager? 
Kl 12.00 lunsj 
Kl 13.00 Audiovisuell omvisning ved f.eks Marius Lyngø ?  
Kl 14.00 Økonomien og framdriften ved ? 
Kl 14.30 Avsluttende orgelkonsert ved f.eks Kåre Nordstoga ? 
Kl 15.00 slutt 
 
Søndag 
kl 11.00 Symposiumhøymesse 
 
 
O 6/16 Eventuelt 

 Espen foreslo ekskursjon til Arendal for å se/høre på et tilsvarende prosjekt. 
Orgelkomiteens «Kick-off» 

 Det er ønske om å kjøpe inn relevant litteratur om Hollenbachs orgler og orgelbygg. 
Espen og Stein har send bokliste til Audhild, og med ønske om at menigheten kjøper 
inn 3 eks. av hver nok. 

 Stein arbeider med info vedr. kirkens tidligere kantorer og organister. 
 
 


