
Referat fra møte i orgelkomiteen 22.10.19  
  

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

Håkon Wium Lie 

 

Biskop Kari Veiteberg, kirkeverge Robert Wright, kirkefagsjef Jorun Elisabeth Berstad 

Weyde, Marit Bunkholt, Frank Åge Fjellbekk og Audhild Årøen 

 

Meldt forfall: Gro Røde 

Forfall: Jørgen Foss 

  

  

SAKSLISTE OG REFERAT:  
  

O 15/19 REFERAT 

  Godkjent med noen korrigeringer. 

Legges ut på nettsiden. 

 

O 16/19 STATUS   

- Marius Lyngø har hatt hovedstemming ifm. Oslo orgelfestival. Det var mye forfallent og 

mange små reparasjoner. Orgelet er i optimal situasjon akkurat nå.  

- Oslo orgelfestival hadde tirsdagskonsert i Sagene kirke 8.10.19. Det var veldig mange 

besøkende til et tysk romantisk program i Hollenbachs ånd som Stein spilte. 

 

O 17/19 Dronningen av Sagene 

Publikasjonen vi har arbeidet med i over et år var ferdig produsert, og den ble 

lansert av Sturla ved orgelkonserten samme dag kl. 13. ifm. bispevisitasen. 

Trykksaken ble gitt som gave til alle frammøtte. Og på orgelkomitemøtet ble den 

overrakt biskop og kirkeverge. Stein fortalte om orgelets historie og orienterte 

om status presens.  

 

O 18/19 Framdrift – håp og visjoner 

Stein og Bjørn la vekt på alvoret i dagens situasjon. Hvilke behov som trenger seg 

på i eskalerende tempo. De presenterte menighetens vyer og ønsker for et nytt 

orgel som helt og full tar vare på og implementerer klangen fra Albert 

Hollenbachs piper. Vi viste til menighetens hjemmesider for rapporter og 

inngående info. 

 

Audhild orienterte om menighetens økonomi knyttet til orgelsaken. Pr i dag 

finnes ca. 2.400.000 kr i avsatte midler. 

 



Vi hadde en god samtale som konkluderte med at biskopen gav sin tydelige støtte 

til saken og prosjektet.   

 

Kirkevergen gav uttrykk for en krevende situasjon mtp. KfiOs økonomi. Han 

orienterte om KfiO vedtak 58/20-2019 Prinsipper om investeringer i orgler, som 

han mente ville være til vår fordel. Det framgår eksplisitt at eksisterende 

pipeorgler i brukbar stand i katedralkirkene prioriteres videre. Han ba oss lobbe 

mor fellesrådet, og bygge på det folkelige løfte nedenfra. Han la også vekt på det 

positive i vår store egenandel, og mente den talt vår sak. 

 

Se sakspapirer og vedtak her: 

https://kirken.no/globalassets/fellesrad/oslo/dokumenter-kfio/fellesrad-og-

hovedkomite/sak%20f%2020%20prinsipper%20om%20investeringer%20i%20orgl

er.pdf 

 

Knut ønsket å få orgelsaken vår inn på bystyrets budsjett for 2021 med 

øremerkede midler. 

 

Kirkevergen ønsket å få til et møte med impliserte parter fra hans stab og Sagene 

menighet. Daglig leder følger opp dette i samråd med kantor, sokneprest og 

orgelkomiteen. 

 

  

Neste møte er ikke avtalt. 

 

stsk  


