
Referat fra møte i orgelkomiteen 04.06.19  
  

TILSTEDE:  
Tilstede: Gro Røde, Heid Haugstad, Håkon Wium Lie, Bjørn Sagmoen, Sturla Stålsett, Knut 

Rygh og Stein Skøyeneie,  

Meldt forfall: Jørgen Foss 

  

  

SAKSLISTE OG REFERAT:  
  

O 9/19 REFERAT 

  Godkjent. 

 

O 10/19 STATUS   

  - situasjon siden sist mht orgelet er ganske uforandret gjennom sommeren. Stadig trøbbel og 

problemer. Seinet i dag hvor 4 piper måtte tas ut rett før konserten, og et stag løsnet. 

  - Marius Lyngø hadde en rask hovedstemming før Hollenbachfestivalen. 

- Thor Nielsen arbeider med noen tekniske forbedringer og løsninger. 

 

O 5/19 HOLLENBACHFESTIVALEN 2019 

Evaluering: 

En svært vellykket festival med økende besøkstall ift fjoråret. 

 

Vi snakket oss igjennom alle arrangementene; åpningskonserten; Bach-program 

ved Stein, 1.mai - Arbeidersanger i orgelbrus med Gro H. Brundtland, Sturla, Knut 

og Stein, Kirke- og kulturdag med bla. orgelkonsert overført på storskjerm ved 

Håkon og Stein, Festivalhøymesse og avslutningskonserten ved Stein (Bach og 

hans 4 komponistsønner). Alle arrangement var godt besøkt og opptil flere hadde 

fullsatt kirke. 

 

Noen forbedringer og ønsker for neste år: 

• Forbedre mikrofonopplegget 1.mai 

• Litt mere fellessang 1.mai 

• Skolebesøk/konsert 

• Mere opplegg ved KK-dag og lengere åpning. 

 

Neste års festival er 28.4 - 5.5 2020 

 

Som mulige gjester ved 1. mai tenker vi på: Sissel Rønbeck (bosatt på Sagene), 

Torbjørn Jagland, Kirsti Kolle Grøndahl, Ellen Horn (bosatt på Sagene) Jens 

Stoltenberg, Raymond Johansen, Thorbjørn Berntsen. 

 

 



O 6/19 ORGELMAPPA 

Viser til vedtak O 7/18. 

 

Alle artikkelforfattere har levert sitt bidrag og Sturla har redigert det sammen i et første 

utkast. Det lover bra. 

 

Det utgis i to deler: heftet, og ei mappe som inneholder rapporter osv. De har samme 

forside. Og baksiden brukes til giverkampanjen. 

 

Støtteerklæringer: 

Knut kontakter Helge Stoltenberg og prost Marit vedr blurbs. 

Stein kontakter Kåre, halgeir og Inger-Lise vedr blurbs. 

 

• Håkon velger ut og jobber fram bildene. 

• Sturla sluttredigerer hefte. 

• Sturla og Knut initierer korrekturlesing. 

• Knut tar det videre til trykkeri for layout og produksjon. 

• Utgivelsesdato primo september 2019. 

• Lansering ifm. Bispevisitasen i oktober 2019. Men det kan gjerne lekkes og brukes 

før det, for eksempel ved valget. 

 

Ny tittel: 

DRONNINGEN AV SAGENE 

Hollenbach-orgelet i Sagene kirke 

 

 

O 10/19 Diverse 

 

• Oppdatert nettside mht referater og rapporter 

• Heid har hatt kontakt med Victor Lund Shammas som er interessert i på bistå 

orgelkomiteen med bla. søknadsskriving til for eksempel. Gjensidigestiftelsen, 

Sparebankstiftelsen osv. 

• Ellen Horn som nytt medlem? 

• Amasadører for orgelsaken inviteres til utvidet komitemøte 

 

  

NESTE MØTE ER TIRSDAG 20. AUGUST 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  


