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Det Norske Orgelselskap 

Årsmøtesamling Oslo 25.-27. januar 2019 

Fredag 25. januar 

18.30 – 19.00 Preludium: Laura Marie Rueslåtten spiller på Uranienborg kirkes klokkespill 
19.00 – 20.00 Velkommen og årsmøtekonsert i Uranienborg kirke v/ Inger-Lise  
20.00 – 20.45 Omvisning og mulighet for prøvespill  
22.00 Konsert i Oslo domkirke v/ Nils Henrik Asheim og Ruth Wilhelmine Meyer (vokal) – 
releasekonsert for deres nye album «Vox humana» 

Lørdag 26. januar 
Ca 8.30 Avgang fra hotellet – følg med på tidspunkt, det kan justeres! 
9.00 – 10.15 Frogner kirke. Omvisning v/ kantor Bjørn Kleppe og minikonsert v/ Guy Poupart 
Vi tar trikk til Sinsen kirke 
11.00 – 12.00 Sinsen kirke. Omvisning v/ Nils Harald Torkildsen og minikonsert v/ Gunnar 
Petersen-Øverleir 
12.00 – 13.00 Lunsj. Detaljer følger – det blir en rimelig lunsj der enhver betaler for seg selv 
Vi tar trikk til Margaretakyrkan 
13.30 – 15.00 Margaretakyrkan. Omvisning og minikonsert v/ Benjamin Åberg 
Vi går til Sofienberg kirke 
15.15 – 16.15 Omvisning og minikonsert v/ Halgeir Schiager 
16.30 – 17.30 Årsmøte i Sofienberg menighetshus. Enkel servering 
20.30 – Festmiddag, Arakataka (obs: påmelding obligatorisk innen 20.1.) Prisen for 4-retters 
middag er 545,- 

Søndag 27. januar 
11.00 Høymesse i domkirken. Ved orgelet: Kåre Nordstoga 
Etter høymessen: mulighet for prøvespill av orgelet 

 

Vanligvis avsluttes årsmøtehelgen etter høymessen på søndag. Men i år blir det muligheter til flere aktiviteter i 

etterkant. Årsaken er at orgelkonsulentforeningen skal ha sitt årsmøte etter vårt. Derfor kan man også velge å 

delta på følgende arrangement på søndagen: 

 

Ca 14.00 Avgang til Spikkestad kirke sammen med noen medlemmer av konsulentforeningen. 

Tilbake i god tid før konserten i Frogner kirke kl. 18.00 

Alternativt kan man delta i en uformell sosial sammenkomst hos Håkon Wium Lie, ny styreleder i 

Ryde & Berg orgelbyggeri. Adressen er Drammensveien 97b, i nærheten av Frogner kirke der 

neste punkt på agenda finner sted: 

18.00 (Lukket) konsert i Frogner kirke v/ Kåre Nordstoga. 

 

Årsmøtemiddag: Påmelding til festmiddag ved bruk av påmeldingsskjema (eller på e-post: 

post@orgelselskapet.no.  

 

Hotell: 

Hotell må bestilles av den enkelte. Det er Thon hotel Munch tilbyr enkeltrom til kr 795,- inkl 

frokost og dobbeltrom til kr 995,- inkl frokost per natt. For å få disse prisene må du oppgi 

referansenummeret 27418002. Adressen er 

Munchs gate 5, 0165 Oslo 

Telefonnummer: 23 21 96 00 

Mail: munch.booking@olavthon.no 

mailto:post@orgelselskapet.no
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Innkalling til årsmøtet 26. januar kl. 16.30 
 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av ordstyrer og referent 

3. a) Godkjenning av styrets beretning 

b) Godkjenning av årsmelding for Det norske orgelselskapets pipebank på Austrått gård 

(pipebanken) 

4. Godkjenning av revidert regnskap (inkl. regnskap for pipebanken). 

5. Godkjenning av budsjett og fastsettelse av årskontingent. 

6. Valg styremedlemmer og varamedlemmer  

a) For orgelselskapet 

b) For pipebanken 

7. Valg av revisor (for 1 år) 

8. Valg av valgkomité (for 1 år) 

9. Innkomne saker. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styrets leder i hende senest 15. januar 2019. 

Sakspapir til årsmøtet blir lagt ut på www.orgelselskapet.no etterhvert som de blir ferdige. 

 

12.januar 2019 

Med vennlig hilsen, 

Guy Poupart, leder 

 


