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Årsberetning 2018 
Betel Brass 
 
Betel Brass (BB) har 31.12.2018 foruten dirigent 25 aktive medlemmer. 
Vi har i 2018 fått 6 nye medlemmer! To av dem er tilbake etter permisjon og tre er 
tidligere medlemmer som kom tilbake i under vårt 60 års jubileum. Ett nytt medlem er 
tilreisende student.   
 

Styret i 2018 har bestått av: 
 

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

BB har i 2018 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. Årets Høydepunkt var vårt 60 års jubileum som ble feiret helgen 10. og 
11. november.  Jubileet gav en særdeles positivt opplevelse og et flott resultat da vi fikk 
tilbake 5 "gamle" medlemmer. Etter planen vil vi fortsette med øvelser hver mandag. 
 
Oversikt over årets spilleoppdrag: 
 
Jan. 6. Juletrefest Betel KLÆBU 
 28. Familiegudstjeneste BETEL 

    
Febr. 4 Gudstjeneste Bedehuset Stjørdal 
    
Mars 4. Påsken i ord og 

toner 
Betel 

    
Apr. 2. Påskelovsang Hoeggen kirke 
 14. 12 timer musikk Dampsaga Steinkjer 
 22. Høymesse Hoeggen kirke 
    
Juni 10. Møte Fissa Misjonshus i Rissa 
 24. Lademoen kirke, - i 

La-mo parken 
Gudstjeneste på” skaperverkets dag” 
 

    
Aug. 20. Oppstart etter ferien Første øvelse i Betel 
 26. Møte  Frelsesarmeen (Felles med Fa Hornorkester) 
    
Sept. 8.-9. Fellestur med FA Östersund 
 16. Gudstjeneste Hoeggen Kirke 
    
Okt. 7. Tempen før kampen Tempe kirke 
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 14. Konsert Vår Frue Kirke (med Seniorkoret) 
Nov. 10.-11. BRASS 60 ÅR Jubileumsfeiring i Betel 
    
Des. 02. Julegrantenning Klæbu 
 08. Jule/Musikk kafe Betel 
    
 
Betel Brass har med 18 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 2018 og året som sagt SVÆRT positivt for Betel Brass.  Det 
musikalske nivået er stadig stigende og vi ser fram til 2019.  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.  
 
Orkesteret har i høsten 2018 begynt med aspirantopplæring i samarbeid med Tomas 
Skolen. 2 av orkesterets medlemmer, Hans Peder Langbekkhei og Fredrik Apalseth er 
lærere for dette.  
 
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 2019 er at vi ønsker å arrangere en konsert i første halvår og en i 2. halvår.  
Konserten i første halvår er allerede fastsatt til søndag 24. februar kl. 19:00 i Betel.  Der 
skal vi ha gjestedirigent og også med Gospelgruppen WEB.  Vi skal Å ha med to 
sangsolister som skal synge sammen orkesteret. 
 


