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NYTT ORGEL

om du kan bidra med noe....?
se baksiden

Les den eventyrlige historien

AvtaleGiro en enkel, sikker og rimelig måte å gi din gave på. 
. 

Enkelt.  Med AvtaleGiro lar du banken din ordne betalingen for deg. 

OBS  AvtaleGiro må ikke forveksles med ”Faste oppdrag over nettbank”.  Gave-beløp over nettbank må 
registreres manuelt av oss for at giver skal få skattefradrag med det merarbeid dette medfører 
Sikkert.  Du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før. På kontoutskriften, på kontofonen 
eller i nettbanken kan du enkelt kontrollere at rett gavebeløp er betalt til rett tid. Ønsker du å stoppe 
betalingen, er en telefon til banken alt som skal til.  

Rimelig.  AvtaleGiro er en av de rimeligste måtene å overføre gavebeløp på.  

Fordel for kirken.  Rimelig ordning å administrere. Sparer oss for mye papirarbeid - ressursene kan settes inn 
på andre viktige områder. 
 
Slik kommer du i gang Fyll ut svarkupongen. Av sikkerhetshensyn ber banken om at du oppgir en maksimal 
beløps-grense pr. trekk, men du vil bare bli trukket for det gavebeløpet du har oppgitt.  Ta gjerne høyde for at 
du senere vil ønske å heve ditt terminvise gavebeløp slik at du – hvis det skulle bli aktuelt – ikke behøver å 
fylle ut ny svarkupong. Hvis feltet er åpent, setter vi beløpsgrensen til det dobbelte av terminbeløpet. 
Ditt fødselsnr. må med, hvis du ønsker skattefradrag.  Firmaer kan også få skattefradrag. Maksimalt skattefritt 
gavebeløp i kalenderåret er kr.20.000,-, minimum kr. 500,-.. 
 
Send svarkupongen i signert stand til kirkekontoret. Hvis du er med i givertjenesten allerede, ber vi om at du 
overfører ditt gavebeløp på vanlig måte inntil avtalegiro-ordningen trer i kraft.                                              150711.                                                                                                                                                                        
 
Min støtte gjelder følgende formål:  Orgel i Udland kirke.      
 
                                                                                                                                                                           
S v a r k u p o n g  

 
Jeg vil gi min støtte til ovennevnte formål med kr.__________ 

_ 
  Pr. måned       Pr. kvartal       Pr. halvår       Årlig_    

                                                                                     

 

   Jeg ønsker skattefradrag, mitt fødselsnummer er  Jeg ønsker å få tilsendt giroer i posten istedenfor å benytte 
AvtaleGiro (mer kostbart for oss.)    

 
  

 

 
For firma / bedrifter skrives organisasjonsnummer:           

           

            

Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om 
følgende: Når du støtter oss, vil vi oppbevare informasjon om at 
du har gitt, og gjør oppmerksom på at du i fremtiden kan komme 
til å motta materiell fra oss. Vi vil ikke utlevere ditt navn og 
adresse til andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige 
myndigheter, for eksempel skatteetaten vedrørende eventuelt 
skattefradrag. 

 
 

 

    Jeg ønsker å benytte    

 Mottaker:  Haugesund 
kirkelige fellesråd 

Mottakers konto: 
3240 09 82278 

Beløpsgrense pr trekk _________ 
(Må være samme som terminbeløp eller høyere)  

 

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer 
Navn ___________________________________ 
 
Adresse _______________________________________ 
 
Postnr/sted ____________________________________  

 
 

           

 Beløpet trekkes den 20.nde i måneden  
 

 Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen. 
        (Kirken sparer bankgebyr)                              

 Sted ___________     Dato ___________   Underskrift ____________________________ 

 

KID (fylles ut av kirken) Avtalen leveres Skåre menighet v/Tom 
Landås/sendes i lukket konvolutt til: 

 

 

           
Haugesund kirkelige fellesråd 
Postboks 612        5501  Haugesund 

 

 

ØNSKER DU Å VÆRE MED Å BIDRA så er det ALLER ENKLESTE å gå inn på våre nettside 
kirken.no/haugesund/Skaare og registrere deg der. Dette krever at du har BankId. Her kan du 
registrere deg for en enkeltgave eller avtalegiro. Dersom du ikke har BankID kan du fylle ut 
skjemaet under og levere til daglig leder i menigheten.
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Beretningen  om orgelet  i Udland kirke
I UDLAND KIRKE har savnet etter et pipeorgel vokst etter 
hvert som årene har gått.  For to år siden, en stund etter at vi 
hadde feiret ti år i ny kirke, fant orgelkomiteen igjen sammen 
for å revitalisere arbeidet for nytt orgel. Menighetsrådet viste 
at de prioriterte dette arbeidt høyt ved  å sette av 1 mill kr  
fra Frøylandsfondet til nytt orgel.

ORGELET HADDE en disposisjon ( størrelse og antall piper) som lå tett opp til det som 
kunne passe i Udland kirke.  Det som var litt spesielt var at orgelet har barokk utsmykking 
og ville derfor bryte med det moderne uttrykket i Udland kirke. Uansett meldte vi interesse 
for orgelet og fikk løfte å ha det på hånden ut april for å sjekke  finansiering og mulighet for 
godkjenning av biskopen.

DA AHREND FORSTOD at skuffelsen var stor i Skåre 
menighet snudde han  og sa at han ville holde sitt opp-
rinnelige løfte. Hvis Haugesund fellesråd var klar til å 
skrive kontrakt innen 1. mai ville orgelet være vårt.

ORGELET VISTE SEG Å KOSTE  2, 3 millioner inkludert 
alle utgifter med installering og tilpassing til kirken. 
Mellom 1 – 1,5 millioner mindre enn et orgel ville koste 
hvis det skulle skaffes til veie på vanlig måte.

MENIGHETSRÅD OG FELLESRÅDET satte fortgang i 
finansieringsprosess og sammen med en giver fra 
næringslivet ble det utarbeidet finansieringsplan hvor 
menighetsråd, giver og fellesråd garanterte for 1,7 
millioner. Den private giveren tilbød seg også mellom- 
finansiering for de siste 600 000 med rentefritt lån til de 
er samlet inn.

HØSTEN 2014 oppnevnte fellesrådet Njål Steinsland som konsulent for et for-
prosjekt.  Hensikten var å finne ut hva slags orgel som ville passe i rommet og en 
prisramme, slik at vi kunne arbeide mer målrettet med en finanserinsplan.

EN DAG  TIDLIG I VÅR ble Njål Steinsland kjent med at Jürgen Ahrend, en av Europas 
mest anerkjente orgelbyggere, hadde et nybygget orgel til svært gunstig pris til salgs. 
Dette hang sammen med at en bemidlet dame i Japan hadde bestilt et orgel som en gave 
til en menighet. Hun hadde betalt første del av orgelet, men da det kom til levering viste 
det seg at hun ikke lenger ønsket å gi dem orglet. Ahrend trengte å få det nye orgelet ut 
av verkstedet sitt for å frigjøre plass til andre oppdrag og fikk klarsignal fra den japanske 
damen at han stod fri til å selge orgelet  for det beløpet hun skulle betale ved levering. 

I PÅSKEN kom kontrabeskjed fra Ahrend. Han ville selge orgelet til en barokkirke 
i Østerrike. Menigheten der hadde lenge ønsket seg et orgel fra Ahrend, men 
hadde ikke hatt råd. Da de ble kjent med dette orglet til gunstig pris var de klar 
til å tegne kontrakt med en gang. Ahrend kunne selge et orgel til en kirke hvor 
orgelet gled inn uten noen ekstra tilpassing.

DA GJENSTOD GODKJENNING fra biskopen. Det 
krevde intens arbeid for å ferdigstille søknad  og  få 
den  behandlet  hos biskopen under sterkt tidspress. 
I tillegg var jo ikke dette en helt enkel sak. Kunne de 
godkjenne et orgel med barokk utsmykking i en 
moderne kirke? Det så ut til å kunne vippe begge 
veier. Noen faglige råd gikk ut på at orgelet brøt for 
mye med det arkitektoniske uttrykket i kirken. Til slutt 
ble det lagt avgjørende vekt på at dette orgelet var 
av så høy kvalitet til gunstig pris og at Udland kirke 
ellers ville måtte bruke flere år til på å skaffe orgel. 
Det ble også vist til at det er en lang tradisjon for 
blanding av stiluttrykk i kirker.

DERMED VIL ORGELET stå i kirken vår som en 
smykke i et ellers enkelt og renskåret kirkerom og 
representerer en fantastisk fortelling om hvordan 
vi fikk orgel i Udland kirke.

600 000 
SKAL 

SAMLES INN

1 700 000 ER 
FINANSIERT


