Til Melhus kirkelige fellesråd v/leder Knut Berg
og med kopi til resten av fellesrådet og menighetsrådet
Forslag til løsning av konflikter i orgelsaka i Melhus menighet.
I møtet som Aksjonsgruppa for orgel i Melhus kirke, hadde torsdag 10. januar med bl.a. leder
Knut Berg, nestleder Sigmund Gråbak fra Melhus kirkelige fellesråd, samt medlemmer av
Melhus menighetsråd, la Erik Tofte (varamann i fellesrådet og medlem av Melhus
menighetsråd) fram noen tanker til løsning av problemene i orgelsaka.
Vi synes Toftes tanker var konstruktive. Derfor legger vi fram et forslag bygget på Toftes
ideer. En forutsetning er selvsagt at man trekker tilbake forhåndsvarslet om oppsigelse av
kantor Bjørn Vevang. Vårt forslag er:
1. I tråd med fellesrådets tidligere vedtak om å engasjere også en ekstern konsulent i
orgelsaka, spør fellesrådet kantor og orgelkonsulent Bjørn Andor Drage om å bli med i ei
faggruppe for orgelsaka, sammen med menighetens kantor og faggruppas leder Bjørn
Vevang og orgeltekniker med spesialkompetanse i prosjektet, Espen Selbæk.
(Vevang har tidligere foreslått Bjørn Andor Drage for kirkevergen.)
Merknad: Orgelprosjektet ved Melhus kirke er spesielt og annerledes enn andre
orgelsaker. Det dreier seg her om et nytt orgel med til dels nytt pipeverk, sammen med
enkeltpiper og stemmer fra to andre instrumenter (Melhus og Aberdeen). Espen Selbæk
har en grundig innsikt i – og kunnskap om – pipematerialet fra Aberdeen. Dette er
kunnskaper som vil være uunnværlige for orgelbyggeren som skal bygge det nye Melhusorglet. Dette så man f.eks. da orgelbyggerne (som leverte anbud på prosjektet i februar
2012) stilte en rekke spørsmål til Selbæk om pipematerialet og brukte Selbæks utredninger
i sine anbud. Selbæk foretok detaljerte studier og oppmålinger av orglet i Beechgroove
church før det ble demontert. Selbæk har utarbeidet mensurtabellene både for orglet i
Melhus kirke og det i Aberdeen. Mensurtabellene må orgelbygger ha, når arbeidet skal
igangsettes. Dessuten: Det nye orglet vil bli det eneste store engelskromantiske orgel i
Norge. Vi kan ikke la dette unike prosjektet gå fra oss.
2. Som fellesrådet og menighetsrådet allerede har snakket om, får man igang igjen en ny
økonomikomité for innsamling av penger – i samarbeid med næringslivet.
3. Fellesrådet dementerer at Bjørn Vevang mangler kompetanse for å drive orgelsaka i
Melhus. Vi viser her til den ærekrenkende uttalelsen som står i avisen Gaula 9. januar, der
kirkevergen – ifølge avisen – uttaler seg på en måte om kantor Vevang, som er i strid med
Straffelovens §§ 246 - 248. Uttalelsen kan ødelegge Vevangs muligheter til framtidige
orgelkonsulentoppdrag.
Vi tør be om at orgelsaka igjen blir satt på saklista til fellesrådet, med utgangspunkt i vårt
forslag.
Melhus den 15. januar 2013
Vennlig hilsen
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