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Årsberetning 2017 
Betel Brass 
 
Betel Brass (BB) har 31.12.2017 foruten dirigent 20 aktive medlemmer. 
Vi har i 2017 fått 2 medlemmer og 1 tilbake etter permisjon. 2 har permisjon i 2018 som 
vi håper snart er med igjen.   
 

Styret i 2017 har bestått av: 
 

Mirjam Mortensen  styreleder 
Tor Ervik    kasserer 
Trond Solli   styremedlem  
Rhode-Iren L. Kjørstad styremedlem 
Kjell Ole Sæther  sekretær 
Bjørn Aakre   dirigent 
 

BB har i 2017 i all hovedsak øvet hver mandag fra kl 1900 til 2130 i hovedsalen i Betel. 
Oppslutningen har vært bra og kvaliteten på orkesteret har fortsatt en flott stigende 
kurve oppover. Vi hadde øvingsdag i Klæbu lørdag 9. september. Etter planen vil vi 
fortsette med øvelser hver mandag. 
 
Oversikt over årets spilleoppdrag: 
 

Jan. 7. Juletrefest Betel KLÆBU 
 29. Familiegudstjeneste BETEL 

    
Mars 12. Gudstjeneste Bedehuset Stjørdal 
    
Apr. 2. Påken i ord og toner Betania 
 17. Påskelovsang Hoeggen Kirke 
    
Mai. 17. Festsamling Betel 
    
Juni 18. Lademoen kirke, - i 

La-mo parken 
Gudstjeneste på” skaperverkets dag” 
Etterpå avslutning med mat på” Solsiden” 

    
Aug. 21. Oppstart etter ferien  
    
Sept. 9. ØVELSESLØRDAG KLÆBU 
 13. Fellesskapskveld Tempe Kirke 
 23.-24. Pinse Brass 2017 HALDEN 
    
Okt. 14. Innspilling av CD Betel 
 15. Vår Frue Kirke Konsert med Trondheim Seniorkor 
    
Nov. 5. Syng med oss Betel 
 19. Gudstjeneste RØROS ZIIR 
    



2 
 

 
 

DES. 3. Betel Klæbu Julegrantenning 
 17. Betel Julekonsert 
 24. Julegudstjeneste BETEL 

 
Betel Brass har med 17 spilleoppdrag hatt et aktivt år med mange fine opplevelser.  
Vi når stadig mer ut og får nye kontakter. 
 
Vi er i god flyt og 2017har vært et enda mer svært positivt år for Betel Brass.  Det 
musikalske nivået er stadig stigende og vi ser fram til 2018, Jubileumsåret med 60 års 
feiring i november 2018.  Innspillingen av CD men musikk skrevet og arrangert av vår 
utmerkede dirigent BJØRN ble gjort i oktober og det jobbes og vurderes fortsatt om man 
er fornøyd med resultatet. Vi gir muligheter for eventuelt nytt forsøk på enkelte stykker 
til høsten så dette er klart til jubileet. Vi er særdeles privilegert som har Bjørn som en 
særdeles aktiv og høyt produserende arrangør og komponist av brassmusikk.  Hans 
musikk er av særdeles høy kvalitet.  
 
Vi er bestemt på å holde oss til den spillestilen og den type repertoar som vi har.  Vi 
ønsker å spille arrangement av "gode gamle sanger" som er godt kjent av mange av våre 
tilhørere.  Likeledes opprettholde enkelte stykker beregnet for konserter og likeledes 
godt med marsjer.   
 
Vi ser frem til å feire Betel Brass sitt 60 års jubileum som skal arrangeres helgen 9.-11. 
november 2018.  Planlegging og jobbing er allerede i gang.   
 


