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VM 22/2013

MØTE MED MUSIKKSEKTOREN

UTREDNING
Sektorleder for musikk Kjell Åge Stoveland og kantor Bjørn G. Odden var tilstede
under behandling av denne saken.
MØTEBEHANDLING
Temaer i samtalen:
• Erfaringer med nytt elektronisk orgel
Selv om det nye elektroniske orgelet fungerer bra for folk flest blir
det en stor forskjell når vi en gang får et skikkelig pipeorgel.
• Nytt pipeorgel
Menighetsrådet ønsker et nytt pipeorgel så fort som mulig - slik
det står i høringsuttalelsen til fellesrådets handlingsplan.
Samtalen ga ingen entydig konklusjon på fremdriftsplan for
arbeidet med og innsamling til nytt pipeorgel.
• Orientering om den økonomiske situasjonen i Benedictus.
Den økonomiske situasjonen i Benedictus er anstrengt etter
USA-turen. Det skyldes i hovedsak at enkelte budsjetterte
inntekter ikke er kommet inn. Styret arbeider nå videre med for å
skaffe de nødvendige inntektene.
• Rekruttering og medlemstall i de ulike korene
Rekrutteringen til Benedictus går trått. De andre korene har god
rekruttering.
• Musikk i gudstjenestene.
• Konserter i tiden fremover
Solveig Slettahjell 23.11, Benedictus 8.12 og tre sopranos 15.12
Det er viktig at vi ikke har flere konserter en det som er greit å
handtere for arrangørene.
• Ny salmebok
Nye bøker er kjøpt inn og «salg» / gavekjøp er i gang.
VM 23/2013

MØTE MED SEKTOREN GIVERTJENESTE

UTREDNING
Vi har for øyeblikket ingen sektorleder for givertjenesten. Hvem kan utfordres?
MØTEBEHANDLING
Det arbeides med ved at enkelte spørres. Alle tenker på mulige kandidater.
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