
Referat fra møte i orgelkomiteen 23.04.19  
  

TILSTEDE:  
Tilstede: Knut Rygh, Sturla Stålsett, Stein Skøyeneie, Heid Haugstad,  

Forfall: Håkon Wium Lie, Bjørn Sagmoen, Gro Røde, Jørgen Foss 

  

  

 

SAKSLISTE OG REFERAT:  
  

O 7/19 REFERAT 

  Godkjent. 

 

O 8/19 STATUS   

  - situasjon siden sist mht orgelet er uforandret 

  - det blir orgelrep. og stemming før festivalen, torsdag 25.4 

 

O 5/19 HOLLENBACHFESTIVALEN 2019 

Stein gikk igjennom programmet, og vi fordelte endel oppgaver. Det er viktig at 

komiteens medlemmer støtter opp om arrangementene der det er mulig. Det er 

ønske om å presentere hele komiteen ved konserten/arrangementet 1.mai. Vi 

tror det er viktig å «vise ansikt» slik at folk rent konkret vet hva/hvem 

orgelkomiteen er og hva vi brenner for. 

 

O 6/19 ORGELMAPPA 

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. 

Vi mangler fortsatt fra Gro, Sturla, Knut, Jørgen og Heid. 

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 

 

Mappa skal lages som et hefte, lik Nordkantkatedralen, og Sturla er redaktør. 

Sturla sender epoat til medlemmene og ber om bidraget INNEN 28.5. Det er viktig at denne 

fristen holdes. Han redigerer det umiddelbart og legger det fram på neste møte som er 

4.juni kl.18. 

 

Boka skal lanseres med «brask og bram» ifm bispevisitasen oktober 2019. 

 

  

NESTE MØTE ER TIRSDAG 4.JUNI KL. 18-20. 

Merk og sett av datoen. 

Forfall meldes til Knut. 

 

Det er også berammet et møte med Oslo biskop tirsdag 22.oktober kl.14-15. Etter 

orgelkonserten kl 13. Det er svært ønskelig at hele komiteen møter, så vi håper det er mulig 

for dere å organisere dere slik at det er mulig fordi om det er «midt i arbeidstida». 

 

  

 

 

 

 stsk  


