Mandat for Kirkemusikkutvalget Olsvik menighet
VEDTATT 08.04.2010

1. Forankring
Kirkemusikken forener et åndelig og et musikalsk siktemål. Kirkemusikken
tolker og formidler kristen tro. Den er menighetens felles svar på Guds tale til
oss, den støtter og gir næring til det åndelige.
2. Tidsperiode



Mandatet gjelder fra april 2010 til menighetsrådet vedtar noe annet.
Oppnevningene sammenfaller med menighetsrådperioden.

3. Sammensetting






Menighetsrådet oppnevner leder av utvalget.
Menighetsrådet oppnevner et medlem i utvalget som sitter i
menighetsrådet.
Arbeidsutvalget oppnevner øvrige medlemmer.
Utvalget bør ha minst fire medlemmer.
I tillegg deltar Kantor.

4. Oppgaver; i samarbeid med ansatte og andre frivillige:






Utarbeide forslag til lokal Plan for kirkemusikk for Olsvik Menighet,
med utgangspunkt i nasjonal "Plan for kirkemusikk". (2009)
Sørge for at menighetens vedtatte planer for Kirkemusikk
gjennomføres.
Sørge for at frivillige rekrutteres, ivaretas, kurses og gis omsorg og
oppfølging.
Rapportere til menighetsrådet.
Bidra til at vedtatt budsjettramme brukes, og komme med innspill i
budsjett prosessen.

Kantoren har det overordnede ansvaret for at menighetens vedtatte
planer på feltet kirkemusikk blir gjennomført.
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"Kirkens musikk bygger broer gjennom å åpne sinn og tanker
for Guds mysterium"

"Alt som har ånde skal love Herren.
Halleluja!" (salmene)
Korsang er en av de største frivillige
virksomhetene innenfor kirken.
"Jeg skjemmes ikke over å si
offentlig at nest etter teologien
finnes det ikke noen kunstart som
kan måle seg med musikken. Bare
musikken kan skape det som
teologien på annet vis gjør, nemlig å
gi ro og glede til menneskesjelen"
(Martin Luther)

"Og syng sammen med salmer og
hymner og åndelige sanger. Syng
og spill av hjertet for Herren!" (Ef.5)

Musikken setter kirken i stand til å
nå lenger i kommunikasjonen, slik
at budskapet når lenger.

Hvordan formidle sangleden og
sangskatten til barna og hjemmet?

Kirkerommet er blant de mest
attraktive konsertlokalene vi har.

Gjennom kirkemusikken har kirken
et skattekammer som den plikter å
forvalte,

Begrepet "kvalitet" kan fylles med
ulike verdier og er således ikke
definert en gang for alle.

Musikken bygger broer mellom
kirken og samfunnet ellers,
gjennom samarbeid og
kulturforvaltning på tvers av
sjangere og tradisjoner.

Musikken styrker fellesskapet
mellom mennesker i menigheten.

Musikk skaper møtesteder for
mennesker i ulike faser av livet.

Bredde og kvalitet er et overordnet
mål for det musikalske arbeidet.

Olsvik menighetsråd
Olsvik 08.04.2010.

2

