Referat fra møte i orgelkomiteen 27.3.17
Tilstede:
Tilstede: Knut Rygh, Espen Takle, Heid Haugstad, Stein Skøyeneie, Audhild Aarøen, Haakon
Wium Lie, Jørgen Foss (Sturla Stålsett kom, og deltok i den uformelle samtalen etter møtet)
Saksliste og referat:
O 4/17 Forslag til sponsorprogram fra Haakon Wium Lie
Jeg snakket med Jardar Seim som er leder av orgelkomitéen i Frogner.
Der har de nå skrevet under en avtale om "nytt" orgel med et engelsk selskap.
Budsjettet er omtrent 9MNOK, hvorav 6MNOK kommer fra Fellesrådet (fra to
forskjellige årsbudsjett). Frogner hadde håpet på store sponsorgaver fra rike personer
i menigheten, men en person som skulle ta kontakt med sine resurrssterke venner
ble skuffet: det gir ikke status å sponse kirkeorgel i våre dager og høyeste beløp ra en
enkeltperson er 100k. Nøkkelen til finansiering var å få kirkevergen personlig til å
engasjere seg -- Torbjørn Borgen i Fellesrådet er også en nøkkelperons. "Ikke legg
dere ut med dem!". Vær også forberedt på å ikke lykkes, ordlegg derfor innsamlingen
slik at man ikke trenger betale tilbake pengene dersom det ikke blir et nytt orgel. For
å sikre at innbetalte gaver ikke ble brukt til andre formål opprettet man i Frogner er
privat stiftelse. Gaver til den stiftelsen gir ikke skattefradrag (men gaver til Kirken
vil?). Deputasjon til Kulturkomitéen i Oslo kommune var også nyttig -- dette bør
koordineres med Kirkevergen. Fremste "konkurrent" blant de andre orglene i byen er
antagelig Trefoldighetskirken.
Mitt forslag til sponsorprogram er å love inngravering på plakett eller synlig pipe for
dem som gir et fullt "fradrag", dvs 30k i 2017. Beløpet kan også gis over flere år.
Her gjengis vedtekter til stiftelsen som ble opprettet i Frogner.
Vedtekter for Stiftelsen Orgel i Frogner kirke, Oslo (Vedtatt av Frogner menighetsråd
på møte onsdag 4. juni 2008, sak 51/08)
§ 1 Stiftelsens navn er ”Orgel i Frogner kirke, Oslo”.
§ 2 Stiftelsens formål er å bidra til finansiering av nytt orgel, restaurering eller
rehabilitering av orgel i Frogner kirke, Oslo. Avgjørelser om hvilken orgelløsning som
skal velges for kirken innen disse rammer, treffes av de kompetente kirkelige organer,
ikke av stiftelsens styre. Midlene kan ikke brukes til løpende vedlikehold.
§ 3 Stiftelsen skal ha et styre bestående av fem medlemmer. Det oppnevnes av
Frogner menighetsråd for to år om gangen. Det kan oppnevnes inntil to
varamedlemmer. Styret velger selv sin leder. Styret er vedtaksført når minst tre
medlemmer er til stede. Det utbetales ikke honorar til styremedlemmene. § 4
Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000,-.
Kommentar til vedtektene:
Vedtektene er gjort så enkle som mulig. Bestemmelser om styrets saksbehandling er
f.eks. ikke tatt med dersom de står i stiftelsesloven (§ 31). Det står ellers i

stiftelsesloven (§ 26) at styrelederen velges av styret hvis ikke annet er bestemt i
vedtektene. Dette er likevel tatt med for oversiktens skyld. Setningen om at
avgjørelser om orgelløsning treffes av de kompetente kirkelige organer, ikke av
stiftelsens styre, er kanskje strengt tatt unødvendig, men er tatt med for å forebygge
mulige misforståelser om styrets myndighet. Med kompetente organer menes de
organer som til enhver tid har myndighet til slike vedtak ut fra lov om Den norske
kirke med tilhørende forskrifter og regler.
Normalperioden for styremedlemmer i en stiftelse er fire år dersom ikke vedtektene
fastsetter noe annet (§ 28). Styreperiodene er i vedtektene fastsatt til to år, som virker
naturlig sett i forhold til den tidshorisonten det er rimelig å operere med i en orgelsak.

O 5/17 Hollenbachfestivalen 2017
Stein og Knut har jobbet fram følgende konsept som fikk full støtte i hele komiteen.
Programskisse pr møtedato:
Torsdag 27.april
kl.12-19 ÅPEN KIRKE
kl.19 LYSVESPER
Fredag 28.april
kl.11 «EN FREDFULL TIME på Nordre gravlund»

-

en vandrende samtale med kunstneriske innslag
Diakon Anne Marie Sverdrup og kantor Stein Skøyeneie
(oppmøte på parkeringsplassen på Nordre gravlund. Værforbehold)
Lørdag 29.april
kl.12-20 ÅPEN KIRKE
kl.1630 GALLERIKONSERT «Tett innpå Hollenbach»
Kantor Stein Skøyeneie spiller og forteller om kjent musikk av Bach, og du kan
høre og følge det hele på nært hold.
Søndag 30.april
kl.11 FESTIVALHØYMESSE «Vårsangfest»
Medv.: Sagenekoret, STAS, Octopus, Østensjø seniorkor,
kantor Espen Takle og Stein Skøyeneie, sokneprest Knut Rygh
kl.14 DÅPSGUDSTJENESTE
kl.15-20 ÅPEN KIRKE
Mandag 1.mai
kl.19 ARBEIDERSANGER i ORGELBRUS
Kantor Stein Skøyeneie spiller musikk av Grieg og improviserer over kjent
arbeidersanger. Vi møter også Thorvald Stoltenberg i samtale med Sturla J.
Stålsett om 1. mai-verdiene i arbeiderbevegelsen og i kirken - og musikkens
betydning for å holde disse verdiene levende i vår tid. Medarr. Sagene og
Torshov arbeidersamfunn

Tirsdag 2.mai
kl.13 ORGELKONSERT «Hollenbach og hans samtid»
Kantor Stein Skøyeneie spiller musikk av Brahms, Reger, Bruckner, Cappelen
og Haarklou. Bjørn Sagmoen kåserer om Albert Hollenbach og hans
orgelbyggerkunst, med særlig vekt på Sagene kirke




Knut arbeider videre med med sponsortiltakene, og trykking av pr materiell.
Stein arbeider videre med og sluttfører programmene sammen med impliserte
parter.
Espen lager plakatforslag.

O 6/17 Andre saker
 Stein har kontaktet Pape verlag i Tyskland som har utgitt en bok om Hollenbachs
orgler. Daglig leder har allerede bestilt 3 eks.


Stein har også vært i kontakt med Uwe Pape for om mulig å framskaffe relevant
fotomateriale. Han hadde dessverre ikke noe som var aktuelt for vårt bruk.



Stein har også vært i kontakt med Stein Johannes Kolnes, en av våre fremste
eksperter innen orgelkunnskap og på bla. Hollenbachs orgler. Han har ingen foto av
Albert Hollenbach eller vårt orgel. Men vil svært gjerne komme på besøk til
orgelkomiteen. Vi ønsker et åpent komitemøte, høsten 2017, hvor SJK er vår gjest og
holder foredrag. Til møtet inviteres menighetsråd, alle ansatte, alle andre
interesserte samt sentrale representanter fra KfiO, prost, områdeleder osv. Møtet
holdes i kirkerommet, og ledsages av orgelmusikk.



NESTE MØTE TIRSDAG 30. MAI kl 17.30-19 i SAGENE KIRKE

stsk

