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Årsberetning 2019 
Betel Brass 
 
Betel Brass (BB) har 31.12.2019 foruten dirigent 24 aktive medlemmer. 
2tmedlemmer er ute i permisjon.    
 

Styret i 2019 har bestått av: 
 

Jens Petter Nygård  styreleder 
Tor Ervik    kasserer 
Kjell Ole Sæther  sekretær 
Julie Halvorsen   styremedlem  
Fredrik Apalseth  styremedlem 
Bjørn Aakre   dirigent 
 

BB har i 2019 i all hovedsak som vanlig, 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.  Det har som vanlig vært et aktivt år og vi har bl.a. 
deltatt på PinseBrass som i år ble arrangert på Strømmen helga 26.- 27. oktober.  
 
Oversikt over årets spilleoppdrag: 
 

Jan. 6. Juletrefest Betel KLÆBU 
 27. Familiegudstjeneste Betel KLÆBU 

    
Febr. 24. Vårkonsert Betel 
    
Mars 17. Gudstjeneste Bedehuset Stjørdal 
 31. Påsken i Ord og 

Toner 
Betel 

    
Apr. 22. Påskelovsang Hoeggen kirke 
    
Mai 12. Møte Filadelfia Orkdal 
    
Juni 16. Lademoen kirke, - i 

La-mo parken 
Gudstjeneste på” skaperverkets dag” 
 

    
Aug. 19. Oppstart etter ferien Første øvelse i Betel 
 25. Familie Møte  Betel 
    
Sept. 7. Øvelseslørdag KLÆBU 
 22. Gudstjeneste Hoeggen Kirke 
    
Okt. 26./27.. PINSEBRASS Strømmen 
    
Nov. 3. Konsert Vår Frues Kirke 
 17. Gudstjeneste Røros Ziir 
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Des. 01. Julegrantenning Klæbu 
    

 
Betel Brass har med 16 spilleoppdrag hatt et aktivt år med mange fine opplevelser.  
Vi når stadig mer ut og får nye kontakter. 
 
Vi er i god flyt også i 2019 og året som sagt SVÆRT positivt for Betel Brass.  Det 
musikalske nivået er stadig stigende og vi ser fram til 2020.  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.  
 
Konserten søndag 24. februar kl. 19:00 i Betel var en suksess.  Der hadde vi 
gjestedirigent og også med Gospelgruppen WEB.  Vi hadde også med to sangsolister som 
sang sammen orkesteret. 
 
Likeledes var Påsken i Ord og Toner i Betel 31.mars og den tradisjonelle konserten med 
Trondheim Seniorkor i Vår Frue Kirke søndag 3. november helklaff også i 2019. 
 
Vi Synger Julen inn lørdag 14.desember 2019 var også MEGET BRA 
 
Vi er bestemt på å holde oss til den spillestilen og den type repertoar som vi har. Og 
jobber også med å utvide repertoaret.   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.   
 
Nytt for 2020 er at vi i 2019 har hatt aspirantopplæring i samarbeid med Tomasskolen. 
Planene i 2020 er og prøve å flytte opplæringen til Betel før øvelsen på mandager og at 
aspirantene etter hvert blir med og spiller sammen Betel Brass i første del av øvelsen 
enkelte mandager.  Det vil styrke deres tilhørighet til Betel Brass  


