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Orkester 
Et "musikkorchester" på 12 medlemmer ble etablert i 1917, i regi av 
ungdomsforeningen, men dette medførte forviklinger. Det innløp et brev til eldsterådet 
om uro innen ungdomsforeningen og menigheten "med hensyn til at de musikalske 
kræfter er kommen i saadanne urolige forhold, at de for nærværende er uholdbare 
til fælles velsignelse". Orkesteret hadde delvis måttet innstille sin virksomhet inntil 
videre, og det var behov for å drøfte saken i menigheten. På forespørsel fra styret i 
ungdomsforeningen avga eldsterådet en uttalelse om at det var utilrådelig å anbefale 
å fortsette med musikkorkesteret slik det var sammensatt. Ungdomsforeningens styre 
hadde allerede vedtatt med 7 mot 2 stemmer at orkesteret skulle fortsette, og dette ble 
fulgt opp i et medlemsmøte, hvor det etter en lang debatt ble vedtatt med 52 mot 23 
st. at orkesteret skulle fortsette. Konsekvensen av eldsterådets holdning ble at 5 av 
ungdomsforeningens styre nedla sine verv, bl.a. formannen. Det ble gjort forsøk på å 
komme til enighet, men uten resultat. Det ble derfor innkalt til medlemsmøte slik at 
nyvalg kunne bli foretatt. 

Det nye styre og eldsterådet samlet seg umiddelbart til et felles møte, og 
med 10 mot 5 stemmer ble det gjort slik vedtak: "Musikk.orkesteret oppfordres til 

å gjenoppta sin virksomhet, med Sødal eller Wivestad som leder. For fremtiden står 

det under ungdomsforeningens bestyrelse og eldsterådets tilsyn. I tilfelle dette ikke 

leder til at sang og musikk kommer i ordinær gjenge så rettes det en oppfordring til 

de av sangkorets og guitarkorets medlemmer som måtte være villige til å gjenoppta 

virksomheten åforsøke om mulig åfå ordnet sang og musikk av troende medlemmer, 

og som står under menighetsrådets tilsyn". 

Årsberetningen for 1917 forteller at "sangkoret og musikkoret har i år som 
tidligere år bidratt med underholdning på foreningens møter, fester og turer. Det 
nystartede orkester er nedlagt". 

Organisttjenesten 

Jakob Sødal var i tillegg til kordirigent også menighetens organist. Den første 
tiden var dette ulønnet, men i 1906 ble han tilbudt betaling for å spille hver søndag 
formiddag. For dette skulle han få en lønn på kr. 100,- pr. år, samt inntekten av en årlig 
aftenunderholdning. I 1918 ble dette omgjort til en fast avlønning med kr. 20,- pr. mnd. 

Det kom ønske om noe mer sang og musikk ved begravelser i kapellet. I 1915 
ble det foreslått en fast sangkvartett på 5 kvinner og 4 menn, men dette ble nedstemt i 
menighetsmøte. I forslaget lå det forøvrig en godtgjørelse på kr. 1,- til kvinnene og kr. 
1,50 til mennene! Organist Sødals godtgjørelse var på den tid kr. 2,50 pr. gang. 

I 1922 sa Jakob Sødal opp sin stilling som organist og korleder fordi han 
hadde et noe kritisk syn på visse forhold innen menighet og kirkesamfunn, men dette 
løste seg etter hvert, og han fortsatte i stillingen, - frem til 1928. 
Da fant Sødal tiden inne til å få avløsning. 

Det ble avertert etter ny organist, og Ruth Andreassen (senere Holberg) ble 
ansatt. Hun var i stillingen til 1938, og ble avløst av Agate Bjømestad. Hun ble heller 
ikke lenge, og Solfrid Birkenes overtok. Hun ble enda kortere tid, og Egil Andreassen 
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