
 
REFERAT 
 
fra møte i referansegruppa for kirkemusikkseksjonen tirsdag 1.04.08.  
 
Tilstede: Silje V Pedersen, Anders Løberg, Endre Lorentzen, Harald Rise 
 
 
 
 

• Referat fra møte 16.01. gjennomgått. Status vedr. saker til oppfølging ble referert.  
• Skolering i møte med personer i sørgesituasjon foreslås av studentene. Temaet synes 

relevant da man som kirkemusiker ofte kommer i nær kontakt med pårørende for 
veiledning i musikalske spørsmål under forberedelse til begravelser. Mulighet for å 
legge inn kurs under Liturgikk/hymnologi synes mest aktuelt. Kan også tematiseres 
under prosjektuke. Harald tar spørsmålet videre til lærerkollegiet. 

• Studentene foreslår utskilling av div kurs under hovedinstrumentemnene. På den 
måten unngås at man blir hengende etter med 30sp HI-emne om et av kursene skulle 
bli underkjent. Harald opplyste at dette faktisk ble gjort i siste studieplanrevisjon, og 
vil bli gjeldende fra høst 08. Følgende kurs er skilt ut fra Orgelutøving A: 
Kirkelære/bibelkunnskap, Orgelkunnskap A og Fysiologi. Fra Orgelutøving B: 
Liturgikk/hymnologi A, Støtteinstrument B. Fra Orgelutøving C: Orgelkunnskap B. 

• Øvesituasjonen: Synes å bli tilfredsstillende med hensyn til mindre orgler her på huset 
når det nye Ryde/Berg-orgelet blir ferdig. I nær framtid skal avtalen med VF/ND vedr 
øving, undervisning og eksamener i VF og ND gjennomgås og oppdateres. Ingen store 
endringer forventes, men klargjøring og oppstramming av rutiner må til.  

• Flere nøkler til nøkkelskapet etterlyses. Harald purrer vaktmester. 
• Telefonlista for studenter og lærer på KM må oppdateres. Studentene tar saken selv. 
• Harald oppforder til at alle tar ansvar for orden og trivsel på seksjonen. Noter, papirer, 

kopper etc ryddes av den enkelte. Koralbøker som flyttes fra rom de er utplassert på, 
skal legges tilbake. Ark om tas ut av forspillspermene for kopiering, SKAL settes 
tilbake straks. Mye har blitt borte fra denne samlingen fordi man har tatt med seg 
notene. 

• Nytt møtetidspunkt settes til tirsdag 13. mai kl 09. 
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