Referat fra møte i orgelkomiteen 13.11.18
Tilstede:
Tilstede: Knut Rygh, Håkon Wium Lie, Sturla Stålsett, Stein Skøyeneie, Heid Haugstad,
Bjørn Sagmoen
Meldt forfall: Gro Røde
Forfall:

Saksliste og referat:

O 11/18 Status
-

-

-

Referat fra møtet 11.9.18
Oslo orgelfestival 2018, ref. fra Stein. Hollenbachorgelet var festivalorgel,
og fikk mye oppmerksomhet. Stein spilte konsert 9.10.18 med tysk og
norsk musikk på programmet, fra tidsepoken hvor Hollenbach var aktiv
som orgelbygger. Det var mange frammøtte.
Dialog med Kfio og Thor Nielsen
Rapport fra Matthias Becker
Marius Lyngø har lovet å skrive et niotat til Kfio. Vi ber om å få det i
rapportsform.
Audhild har hatt en samtale med kirkevergen og orientert grundig om
orgelsaken og om innsamling
Jørgen har sendt en formell forespørsel til APs ass.partisekrtetær vedr.
ønsket om ha få Gro Harlem Brundtland som gjest 1.mai 2019. Sturla
følger opp med en telefonsamtale.
Knut har hatt kontakt med Sagene bryggeri vedr «orgelbrus», alkoholfritt
øl. Håper på lansering under Hollenbachfestivalen 2019.
Knut bestiller rapport fra Ryde&Berg i tråd med menighetsrådets vedtak.

O 12/198 Habilitet for Håkon Wium Lie
Håkon har siden forrige møte i orgelkomiteen blitt eier og styreleder av Ryde&Berge
Orgelbyggeri AS. Som medlem i vår orgelkomite gir han uttrykk for at han ønsker å fratre
møter og enhver beslutning hvor hans habilitet kan komme i konflikt. Orgelkomiteen ber
administrasjonen foreta en juridisk vurdering vedr. habilitet i enkeltsaker.

O 13/18 Orgelmappe
Viser til vedtak O 7/18:

Det skal umiddelbart igangsettes arbeid med å utforme «En orgelmappe» som skal brukes
for å informere om prosjektet samt promotere det mtp. gaver, sponsormidler og øremerket
økonomiskbevilgning.
Mappas arbeidstittel: Bevare og fornye det historiske Hollenbachorgelet på Sagene
Følgende oppfordres til å skrive korte og presise innlegg til mappa. Max 450 ord pr. innlegg.
Det ble samtalt en del rundt arbeidstitler og hvem som kunne skrive hva.
Bjørn: Den historiske klangen, Hollenbach i Paulus og Sagene
Gro: Fortidens lydlandskap
Stein: Orgelet vårt - på godt og vondt
Sturla: Bevare og fornye – er det mulig?
Knut: Orgelklangen – magien i kirkerommet
Heid: Folkevalgt og pengeinnsamling?
Håkon: Foto
Bjørn og Stein har skrevet sin artikkel som ble gjennomlest.
Gro, Sturla, Knut og Heid har sin klar slik at den kan sende ut i god tid i forkant av neste
møte.
Håkon skal lage et foto av «ny fasade», jfr Bjørn.
Jørgen skal følge opp støtteaksjon fra flest mulig i nærmiljøet, næringsliv, skoler og
frivillighet.
Det er ønskelig at mappa/heftet har innledningsord fra bydelsutvalgets leder.
Mappa/heftets organisering, ansvar i parentes:









hilsen fra BU-leder (JF)
hilsen fra prosten (KR)
6 artikler (GR, HH, BS, SSt, KR, SSk)
mange bilder (HWL)
kort uttalelse fra: domorganist K. Nordstoga, H. Schiager, I.L.Ulsrud andre??
rapporter (SSk/KR)
Det nye Hollenbachorgelet (BS&SSk)
Navneliste støtteaksjon

O 14/18 Holenbachorgelet slik vi ønsker oss det
Bjørn la fram sine skisser til «nytt» orgel og vi hadde en konstruktiv samtale. Skissene og den
påfølgende samtalen danner nå utgangspunkt for vårt videre arbeid. Målet er å bygge dette
orgelet. De rapportene som foreligger fra Scheffler, Becker og R&B har disposisjonsforslag
som speiler hverandre, og ikke avviker så mye fra vårt.

Vi ønsker et instrument som helhetlig tar vare på alle de originale Hollenbach pipene, dvs.
bevarer det originale Hollenbachorgelet klanglig, og som bygges noe ut og tilføres et
funksjonelt svellverk. De manglende 2 originale Hollenbachstemmene (Gamba 8`og Cello 8`)
må erstattes av andre tilsvarende Hollenbachs stemmer, hvis de kan finnes, eller
rekonstrueres tilsvarende. Noen stemmer fra Jørgensenutvidelsen kan tas med videre i nytt
instrument. (eksemplevis fra eksisterende svellverk: Viola da gamba, Vox celeste, føyte 4`og
2`, mixtur)
Se vedlegg, disposisjon og enkel plantegninger.

O 15/18 Nettside
Knut kontakter Audhild og får opprettet et underkapittel på menighetens hjemmesider som
heter Orgelkomite. Her må alle referat og andre dokumenter ligg for offentlig gjennomsyn.

Neste møte: 12.2.19 kl. 18.00-1930 (viktig – sett av datoen)
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