DEN NORSKE KIRKE
Melhus kirkelige fellesråd

21.09.2012
________________________________________________________________________________________________

SAKSPRESENTASJON
Sak 036/12 Nytt orgel i Melhus kirke og endring i orgelkomiteen
Møtedato: 18.10.12

Kl.: 1700

Sted: Melhus rådhus

Saksbehandler: KR

J.nr.: 12/00045-007 012.2

Vedlagte saksdokumenter:
- Brev fra orgelkomiteen, datert 20.9.2012
- Referat fra møte i orgelkomiteen 15.8.2012
- E-post fra Bjørn Vevang, datert 18.8.2012
- E-post fra Espen Selbæk, datert 2.10.2012
- Budsjett pr. 9.3.2012

Andre saksdokumenter:
- Sakspresentasjon og vedtak i fellesrådssak 003/10
- Sakspresentasjon og vedtak i fellesrådssak 054/08

Saksframlegg:
Tidligere leder i orgelkomiteen, Espen Selbæk, har trukket seg fra komiteen. Han har ikke sendt noe
brev eller orientering om dette til hverken orgelkomiteen eller fellesrådet, men bekrefter dette i en
e-post datert 2.10.2012. Det er ikke funnet noen person til å erstatte hans rolle i orgelkomiteen.
I brevet fra orgelkomiteen datert 20.9.2012 blir fellesrådet anmodet om å knytte til seg nødvendige
fagpersoner og støttespillere for å kunne drive prosjektet videre fremover. Orgelkomiteen anmoder
også fellesrådet om å se på mulighetene for å øke tilskuddet.
I forbindelse med anskaffelse av nytt orgel, tilrår KA at man kjøper konsulenttjeneste fra et medlem
i Norsk orgelkonsulentforening (www.orgelkonsulent.no).
Norsk orgelkonsulentforening er en selvstendig sammenslutning av orgelkonsulenter i Norge, stiftet
på initiativ fra KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon). Foreningen er et fagforum for
orgelkonsulenter i Norge, og foreningens medlemmer skal bl.a. tilbyr rådgivning i forbindelse med
orgelinvesteringer. Det finnes to orgelkonsulenter i Trondheim (Harald Rise og Per Fritjov
Bonsaksen), og en på Tynset (Hans Jacob Tronshaug). Konsulenthonoraret ligger vanligvis på 2-3
% av investeringssummen.
Til orientering er det lagt ved et oppdatert budsjett. Oversikten viser inntekter og budsjetterte
utgifter, samt forbruk pr. 9.3.2012. Det er ikke ført noen utgifter av betydning etter denne dato.

Vurdering:
Dersom en velger å engasjere en orgelkonsulent, vil en sannsynligvis måtte ut med et honorar på
over kr 100 000,-. Samtidig vil en sikre seg en fagperson som har erfaring innen orgelinvesteringer,
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og som vil kunne bistå fellesrådet i alle ledd i prosessen. Slik som daglig leder ser det, vil dette
være det sikreste alternativet.
Et annet alternativ som er rimeligere, og muligens like bra, er å engasjere Erling With Aasgård. Han
bor på Leinstrand, og er kirkemusiker i Leinstrand kirke. Aasgård har studert kirkemusikk ved
Konservatoriet i Trondheim i tiden 1984–1989, og deretter i Stuttgart med avsluttende
diplomeksamen på orgel i 1991 og cembalo i 1995. I 1993–1994 studerte han historiske orgler i
Amsterdam. Aasgård har vært domkantor I i Molde domkirke i årene 1997–2007. Han har også
vært kantor i Kolbotn kirke, Oppegård kirke, Nidarosdomen, Værnes og Kolstad kirke, og dessuten
undervist i orgelspill ved Musikkonservatoriet i Trondheim 1999–2010.
Som kantor i Molde, samt kirkemusiker i Stjørdal, har han erfaring fra anskaffelse av orgel. Daglig
leder har gjennom ulike kilder fått signal om at Aasgård vil kunne være rett mann å få inn i
orgelkomiteen.
Bjørn Vevang foreslår Håkon Grotnes som nytt medlem i orgelkomiteen. Daglig leder kjenner ikke
til at Grotnes har erfaring i forbindelse med anskaffelse av nytt/nye orgel.
Fellesrådet har vedtatt et budsjett på kr 4,6 million til investering i selve orgelet. Sett i lys av alle
oppgavene som fellesrådet har ansvar for, mener daglig leder at det p.t. ikke bør bevilges mer
midler til prosjektet.

Daglig leders innstilling til vedtak:
På grunnlag av saksframlegg og vurdering kommer følgende innstilling til vedtak:
1. Melhus kirkelige fellesråd fritar Espen Selbæk fra vervet iht. fellesrådsvedtak 054/08.
2. Fellesråd spør kantor Erling With Aasgård om å erstatte Selbæk som fagperson i
orgelkomiteen. Dersom Aasgård takker nei, ber fellesrådet om at det blir tatt kontakt med et
medlem i Norsk orgelkonsulentforeningen for bistand.
Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Fellesrådet sin behandling:

Vedtak:

Utskrift til:
-
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