
Nordstrand kirke får et hånd-
laget, mekanisk pipeorgel høsten 2018! 

Orgelet har 22 stemmer og blir helt 
og holdent tilpasset kirkerommet 

vårt, både med hensyn til klang og 
utforming. Det egner seg godt både 

til kirkelige handlinger og konserter. Den 
danske orgelbyggeren Marcussen & Søn 
med 210 års erfaring i faget, skal bygge 
orgelet. Dette er en investering for flere 
generasjoner og en stor begivenhet for 
byen og hele vårt lokalmiljø!
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NORDSTRAND KIRKE



“Orgler varer i århun-
dreder” sto det på en 
plakat jeg en gang hadde 
hengende på veggen. 

Plakaten fremstilte en praktfull 
orgelfasade fra 1600-tallet. 

I vestlige kirkesamfunn har det 
helt siden middelalderen vært lagt 
store ressurser i kirkenes orgler. Når 
Nordstrand menighet nå virkelig 
strekker seg for å få et optimalt 
orgel til den ombygde og utvidede 
kirken, slutter man seg følgelig til 
en lang kirkelig tradisjon. 

Det burde kanskje presiseres at 
ovenstående utsagn handler om 
kvalitetsinstrumenter. For eksempel: 
Mens mange orgler fra 1960-tallet 
forlengst er skiftet ut, regnes stadig 
Marcussen-orgelet i Fredrikstad 
domkirke fra 1960 blant landets 
beste.

Og nettopp Marcussen & Søn, 
som med virksomhet siden 1806 
er verdens eldste orgelfirma, skal 
levere det nye orgelet til Nord-
strand kirke. Jeg er overbevist 
om at nåværende og kommende 

kirkemusikere i 
Nordstrand menighet 
med dette vil få et 
arbeidsredskap av 
ypperste klasse, og 
at menigheten kan se 

frem til et instrument som vil være 
med å sette sitt positive preg på 
kirkerommet og de kirkelige han-
dlingene i generasjoner fremover.
    

Organist og professor Bjørn Boysen
Nordstrand menighets

orgelkonsulent

Gleden er at kirken nå står ferdig 
og bare venter på orgelet. 

Utfordringen går til alle om å gi 
et solid bidrag til denne langsiktige 
investeringen!

I arbeidet med utbyggingen av 
kirken var det hele tiden et mål at 
kirken skal være en kulturkirke og 
brukes til konserter og kulturar-
rangementer i tillegg til
gudstjenester og kirkelige
handlinger. Kirken er derfor godt 
egnet for dette både med hensyn til 
akustikk og utforming. 

Det har allerede vært arrangert 
mange konserter med profesjonelle 
og amatører i mange musikalske 
sjangre. Flere har imidlertid etter-
spurt det nye orgelet for å kunne 
arrangere konserter med ønsket 
repertoar.

Utfordringen er gitt: På siste side 
ser du hvordan du kan gi din gave!

En GLEDE
og en
UTFORDRING:

Liv Marie Hofseth, kantor

Et godt orgel er en invest-
ering for generasjoner, og kan 
med riktig vedlikehold vare 
i flere hundre år. Valget av 

stemmer i det nye orgelet er gjort med 
tanke på hva vi vil bruke orgelet til. Dette 
er et instrument som kan bruse på de store festdager 
og samtidig har det vare uttrykket som passer i en 
begravelse. Det vil kunne brukes til å akkompagnere 
solister, kor og instrumentalister - fra symfoniork-
ester til band. Med dette instrumentet vil Nordstrand 
kirke som kulturarena bli et enda mer attraktivt rom 
for både lokale og tilreisende aktører som ønsker å 
holde konserter her.    



Det nye orgelet vil koste 4,7 millioner kroner. Kontoen fra 
Orgelpipens Venner (innsamling på 1970-tallet) viser
1,25 millioner kroner. Målet er at di!eransen på 3,45 millioner 
kroner kan bli dekket med gaver.

HUSK AT DU FÅR SKATTEFRADRAG FOR GAVER DU GIR TIL 
FRIVILLIGE ORGANISASJONER O.L. PÅ OPPTIL KR 30.000 
TOTALT I 2017.
Skattefradraget gjelder hver enkelt skatteyter og er på 25 % 
av beløpet du gir. Gir du 30.000 kroner, får du 7.500 kroner i 
redusert skatt. 
Nordstrand menighet vil rapportere inn beløpet til Skatteetaten 
sammen med giverens fødselsnummer. Da kommer det
automatisk til fradrag på selvangivelsen /skattemeldingen.

Slik kan du gi din gave til orgelet
Dette gjør du:
1.
Send e-post til Nordstrand menighet – e-postadresse: 
orgelaksjon@nordstrand-menighet.no
eller 
2.
Send pengene direkte til Nordstrand menighets
orgelaksjon, konto 1503.30.38957
eller 
3.
Send ovenstående talong til Nordstrand menighets 
orgelaksjon, Ekebergveien 238, 1166 Oslo. Dersom 
beløpet ikke samtidig innbetales, vil du få tilsendt en 
giro i posten.

Til Nordstrand menighets orgelaksjon
Jeg vil gjerne gi en gave til Nordstrand kirkes nye pipeorgel og tegner meg for… 

 500 kroner  1.000 kroner 5.000 kroner 10.000 kroner

 Annet beløp:  kroner
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Send til:          Nordstrand menighets orgelaksjon, Ekebergveien 238, 1166 OSLO  (e-post: orgelaksjon@nordstrand-menighet.no)

Mitt navn og adresse: 

Mitt telefonnummer og min e-postadresse:

11-sifret fødselsnummer (dersom du ønsker skattefradrag): 

Dersom du gir kr 5000 eller mer, vil du 
få tilsendt et ”gavebevis” som takk.


