
Overhalla juni 2019 

RANEM KIRKE. SLUTTRAPPORT NYTT PIPEORGEL 2018                                  

Orgelprosjektet ble dratt i gang i 2014 og gjennomført i slutten av 2018. Et stort løft med mye arbeid 

alt fra pengeinnsamling og finansiering til detaljplanlegging og oppføring av et historisk riktig 

instrument av høg handtverks kvalitet.  

Prosjektet har innfridd alle målsettinger og samarbeidet har vært godt mellom alle involverte. 

Orgelet stod ferdig til bruk en måned før tidsplanen. Orgelinnvielsen ble behørig markert med 

Innvielsesgudstjeneste med biskop, kor og solister på formiddagen, og en orgelkonsert med 

profesjonell konsertorganist og fullsatt kirke på kvelden 9.desember 2018. 

 

Hovedkomite: Kirkeverge Helge Lauvsnes, Kantor i Ranem (Elina Karpinska/ Vincents Linkevicius/ 

Przemyslav Mikolajczyk), Ordfører i Overhalla Per Olav Tyldum, Kultursjef i Overhalla (Johan Ludvik 

Lund/Siri Hongset), Menighetsrådsleder Eva Kaldahl, Menighetsrådsmedlem Reidar Viken. 

Hovedkomiteen har hatt ansvar for rammer, føringer og framdrift for prosjektet. Midtre Namdal 

Kirkelige Fellesråd og Kommunestyret i Overhalla gjorde formelle vedtak som sikra oppstart og 

fundament. Kristin Eek (kantor i Steinkjer) har vært vår stødige orgelkonsulent som har ledet oss 

igjennom det formelle og det musikkfaglige løpet det er å få bygd et nytt pipeorgel av høg musikalsk 

og handverksmessig standard. Mange avgjørelser måtte tas før utlysning på Doffin, vi måtte velge 

orgelbygger på internasjonalt nivå og det måtte skrives en god kontrakt. Etter kontraktskriving skulle 

orgelet bygges i sør-Tyskland for så å pakkes omhyggelig ned for transport. 25.september 2018 

ankom bilen med orglet til Ranem kirke. Det er mange forhold som skal vektlegges når det skal 

bygges noe nytt i ei verna middelalderkirke. Ranem kirke er det eldste bygg i daglig bruk i hele 

Namdalen. Orgelbygginga krevde godkjennelse både hos riksantikvar og biskop. Arbeidet med 

prosjektet har vært av en slik karakter at det nødvendigvis tar mange år. Det tok i alt 4,5 år hvilket 

mange betegner som raskt i en slik kompleks sammenheng. 

 

Økonomi og PR-komiteen har organisert innsamling fra befolkninga i Overhalla (husbesøk), søkt 

lokalt næringsliv og finansinstitusjoner (brev, besøk og telefoner), søkt organisasjoner, sendt brev til 

utflytta Overhallinger og søkt Stiftelser. De har tatt ansvar for at det økonomiske fundament for 

prosjektet kom på plass sammen med Kirkeverge Helge Lauvsnes, Namdal Kirkelige Fellesråd og 

Overhalla kommune med ordfører Per Olav Tyldum og rådmann Trond Stenvik i spissen. Komiteen 

har arrangert innsamlingskonserter og loppemarked, samt drevet PR via Namdalsavisa, NRK radio og 

TV, Menighetsbladet og konsertvirksomhet. Den første perioden av arbeidet bestod i å få på plass 

egenandelen som kunne realisere dette ambisiøse innsamlingsmålet. Nordenfjellske Bykreditt 

stiftelse satte som krav at den bare kunne toppfinansiere. Vedtak om Kommunalt tilskudd og 

egenandel fra folket måtte på plass tidlig i prosessen.  Andelbrev med tegning av interiør i Ranem 

kirke (av Knut Høihjelle) ble solgt for en eller flere andeler a kr 1000. Det kom en åpning for å søke 

rentekompensasjonsmidler i Husbanken for kirkebygg o.l høsten 2015. Vi søkte og fikk ja, men da var 

kravet at orgelet skulle stå ferdig innen 3 år. Da var løpet lagt og vi måtte sette opp tempo.  

Økonomi og PR-komite: Reidar Viken, Narve Normelan, Frank Jensen, Per Asbjørn Skistad, Anne 

Haugum, Jørund Øvereng og Eva Kaldahl (leder).  

 



 

Konsertvirksomhet som PR, motivasjon, dugnad og opplevelser av musikk og fellesskap! 

Hele 7 konserter har blitt arrangert til inntekt for Nytt orgel. 5 av disse ble arrangert av Økonomi og 

PR-komiteen, de andre var arrangement av henholdsvis Koreill og Ranem Sangforening. 

Følgende har medvirket:  

Per Olav Tyldum(trompet og konferansier), Elina Karpinska(direksjon og orgel)), Madam 

Meyer(monolog), Tone Lian(sang og direksjon), Jonas Ledang(elgitar), Ellen Opdal(torader), Simen 

Storøy(piano), Jentekoret Nemo, Ranem Sangforening, Damekoret Koreill, Håkon Haga Kaldahl 

(orgel), Marit S Homstad(sang), Kristin Myhrvold(sang), Overhalla Mannskor med dirigent Torill 

Renaa Bjerken, Bjørnar Sellæg(historisk beretning), Kolbein Haga(orgel), Elias Mørkved Hustad 

(piano),Thomas Brøndbo (piano og sang), Gospelkoret SALT m/orkester, Vinventas Linkevicius (orgel 

og sang) og musikkstudenter fra NTNU.  

 

DET ØKONOMISKE FUNDAMENT 

Innsamlingsmålet i budsjettet ble nådd!  

Da prosjektet ble startet i 2014 og kom i gang med innsamlingsaksjon og budsjettarbeid klarte vi å få 

inn så mye penger at prosjektet betalte sine kostnader helt fram til at orgelet var kommet til 

Ranemkirka høsten 2018. Da gikk Overhalla kommune inn med 2 000 000 kr og Nordenfjellske 

Bykreditt stiftelse med 800 000 kr. Det er ikke tatt opp lån på prosjektet. Det er derfor ingen 

finansieringskostnader knytta til regnskapet.  

Innsamlingen tidlig i perioden har derimot gitt 24.337 kr i renteinntekter. Innsamla midler til 

prosjekter fra enkeltpersoner, næringsliv og stiftelser er til sammen 1.910.148 kr. 

Det er kontraktfesta årlig vedlikehold av orgelet i 10 år ved orgelbygger og servicemann Marius Lyngø 

(for at garantien skal gjelde). Kostnaden av dette bør settes av som en del av prosjektet. Dersom 

innsamlingsmålet ble nådd ønsket komiteen for Økonomi og PR at det ble kjøpt nytt piano til kirka. 

Disse to postene er ikke spesifisert i budsjett.  I sluttregnskapet som legges fram er det foreslått 

250 000 kr i øremerkede midler til orgel og kirkemusikk i Overhalla. 

Det er en stor verdi knytta til Rentekompensasjonsmidlene fra Husbanken. Disse beregnes på hele 

totalbeløpet for prosjektet (inkl mva). Verdien av dette er her satt til 1.250.000 kr (men er avhengig 

av utviklingen i framtidig rentenivå) (høyere rente, høyere kompensasjon).  

 

Pengegaver fra folket i Overhalla 

Bygdefolket har slått ring om prosjektet fra første dag og gitt betydelige gaver som privatpersoner og 

via organisasjoner. Det har blitt gitt minnegave fra mange begravelser, og det har blitt gitt offergaver 

ved gudstjenester. Anne Ovidie Hagerup har på egen hand arranger innsamling til orgelprosjektet i 

møte med sine laksefiskegjester og i forbindelse med den årlige lakeandakten på Grande gard. Joralf 

Gjerstad (Snåsamannen) og Chand Torsvik deltok i gudstjeneste og åpent arrangement der inntekten 

i sin helhet gikk til Nytt orgel i Ranem kirke.      



Dette prosjektet hadde ikke latt seg realisere uten en stor gratisinnsats fra mange i menigheten. Det 

har ikke vært ansatt noen prosjektleder men menighetsrådslederen har vært gjennomgående i de 

fleste komiteer slik at koordinering har blitt sikra.   

 

DET ØKONOMISKE FELLES LØFT FOR NYTT ORGEL 

Overhalla Kommune , Nordenfjellske Bykreditt Stiftelse (Trondheim) ( 800 000 kr), og 

Husbanken(Rentekompensasjon) er de stor bidragsyterne. 

 Overhalla Gruppa, og Grong Sparebank har vært hovedsponsorer med 100 000 kr hver.  

Annet næringsliv med ulike gavebeløp: Sparebank 1, SPAR/Overhalla Varesenter, GL-Bygg A/S, 

Skistad Regnskap A/S, Utheim Gård/Namsen Fishing Camp, J. Barlien Transport, Skogplanter Midt-

Norge, Mosand A/S, Johs Blengli og sønn 

Lag og foreninger vil jeg særlig nevne. De er noe av livsnerven i bygda og når de har bestemt seg for 

noe blir det realisert. Å få en solid handsrekning derfra betyr absolutt mye både rent solidarisk og 

selvsagt betyr det mye rent økonomisk. Vi takker Skage Sogn Sanitetsforening (25 000 kr), Øysletta 

Sanitetsforening, Ranem Bygdekvinnelag, Naumdøla Mållag og Menighetsbladet for Høylandet og 

Overhalla (25 000 kr). 

 

GAVER FRA ENKELTPERSONER  

Her vil jeg spesielt nevne Inger Grandaunets store gave på 40 000 kr. Det var leit at hun ikke fikk høre 

det nye orgelet før hun gikk bort. Jeg tror at de som har vokst opp i stille naturomgivelser hadde en 

særlig opplevelse av hvor rikt det var å høre kirkeorgelets brus i helg og høgtid, og også trøsten det 

gav i de tunge avskjeder.  

En del personer har gitt 10 000 kr og 5 000 kr, og den store responsen var på å gi andelsbrev på 1000 

kr.  Med penger og helt nødvendig dugnadsinnsats har vi sammen nådde vi innsamlingsmålet krone 

for krone.  

Utdeling av gamle orgelpiper til lokalt næringsliv med sponsoravtale over 20 000 kr i prosjektet: 

Overhalla kommune, Grong Sparebank, Overhalla Gruppen, Sparebank 1, SPAR, GL-Bygg 

Utdeling av gamle orgelpiper til kor som har gjort en stor innsats i prosjektet: 

 Overhalla Mannskor, Ranem Sangforening, Gospelkoret SALT og Damekoret: Koreill 

Enkeltpersoner som har fått tildelt pipe er Håkon Haga Kaldahl for innsats i prosjektet som 

menighetens utsending til Tyskland i forbindelse med valg av orgelfirma (etter Doffintilbud), og Anne 

O Hagerup for innsamlings og PR innsats for orgelprosjektet. 

 

DE HELT NØDVENDIGE FAGFOLKA: 

Vi takker orgelkonsulent Kristin Eek (Steinkjer) for engasjert, stor og solid innsats.  

Vi takker firmaet Richard Rench Orgelbau ved Philip Nessling (Tyskland) og Orgelbygger Marius Lyngø 

(Norge) for flott og fagmessig arbeid.  Marius Lyngø vil nå være vår servicemann for det nye orgelet.  



Overhalla menighetsråd takker Overhalla kommune ved Per Olav Tyldum og Midtre Namdal Kirkelige 

Fellesråd ved kirkeverge Helge Lauvsnes for velvilje til å realisere bygging av nytt pipeorgel.  

Bygginga av orgelet i Ranem kirke er ikke avsluttingen på et musikkeventyr men starten. 

 

For orgelprosjektet Eva Kaldahl, Overhalla menighetsråd  


