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Innledning

Herren har gitt denne formaning: "Derfor, mA
enhver lere sin plikt, og med all flid virke i det
embedet som han er blitt kalt til" (L&p 107:99).

Medlemmer som virker i kall i Kirken, skulle
soke personlig Apenbaring som hjelp til A lere og
ivareta de plikter som folger deres kall.

Medlemmer vil ogsA fA hjelp til A lere sine plikter
ved A studere Skriften og leresetninger fra profeter
i de siste dager. NAr medlemmer samler Guds ord i
sitt sinn, vil Anden lede dem til hva de skal gSore og
si (se L&p 84:85).

Medlemmer larer ogse sine plikter ved i studere
de instruksjoner som er gitt i Kirkens hAndboker.
Disse instruksjonene kan gjore det lettere A motta
Apenbaring hvis de brukes for A fA en forstAelse av
hvilke prinsipper, retningslinjer og fremgangsmAter
de skal anvende nir de ssker Andens veiledning.

Innledning til
Kirkens in struksj on sh dn db ok

For A redusere og forenkle informasjonen om
Kirkens administrasjon er de fleste hAndboker og

il

andre instruksjoner blitt samlet tll Kirkens instruk-
sjonshdndbok, som bestAr av to bsker:
o Bok 1 - staospresidentskaper og biskopsrdd.
o Bok 2 - prestedomsledere og ledere i

hj elp e or ganis as j on e ne.

Denne publikasjonen av ,,Musikk" er en duplikat
av delen med samme navn i Bok 2. Den er utgitt til
bruk for medlemmer som ikke har behov for hele
boken.

Erstattet publikasjon
Fra og med 1. januar 1999 erstatter denne del av

Bok 2 Kirkens musikkhfindbok, som makuleres.

Distribusjon av denne delen

Stavens musikkveileder (hoyrAdsmedlem) (1)
Stavens musikkformann (1)
Stavens musikkspesialist(er) (etter behov)
Wardets musikkformann (1)
Wardets dirigent (1)
Wardets organist eller pianist (1)
Wardets kordirigent (1)
Andre musikkledere i wardet (etter behov)
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Musikkens betydning
Salmer og annen passende musikk, enten den

spilles eller synges, er viktig pA Kirkens mater, i
hjemmet og i vArt personlige liv. I en Apenbaring til
profeten joseph Smith sa Herren: ,,For min sjel fry-
der seg i hjertets sang, ja, de rettferdiges sang er en
bsnn til meg, og den skal bli besvart med velsignel-
ser pi deres hoder" (L&p 25:12).

Det forste presidentskap har sagt:
,.Inspirerende musikk er en viktig del av motene

i vAr kirke. Salmene er en invitasjon til Herrens
And og skaper en fslelse av erbodighet, forener oss
som medlemmer og utgsar for oss en mAte A prise
Herren pA.

Noen av de storste prekener fremfores ved sal-
mesang. Salmer beveger oss til omvendelse og gode
gjerninger, bygger opp vitnesbyrd og tro, gir trost
til den trette og den sorgende og inspirerer oss til A
holde ut inntil enden, (Salmer, side ix).

Musikk i hjemmet
Prestedsmsledere og musikkledere skulle opp-

muntre Kirkens medlemmer til A bruke opploftende
musikk i sitt hjem, A ha et eksemplar av salmeboken
ogBarnas sangbok og synge disse sangene i familien.
Det forste presidentskap har sagt folgende med
hensyn til musikk i hjemmet:

,,Salmene kan formidle en skjonnhetens og fre-
dens And til familien og inspirere til kjerlighet og
enhet blant familiemedlemmene. Ler dine barn A
bli glad i salmene. Syng dem pA sabbaten, pA famili-
ens hjemmeaften, nAr dere studerer Skriften, og nAr
dere skal be. Syng mens dere arbeider, mens dere
leker, og mens dere er pA reise sammen. Syng salmer
som vuggesanger for A bygge opp troen og vitnes-
byrdet hos vAre sy1tfi" (Salmeq, side x).

Medlemmene kan bruke innspillinger produsert
av Kirken til A akkompagnere sang og som hjelpe-
middel til A lere salmene og Primer-sangene. Disse
innspillingene er oppfort i den Arlige varekatalogen.

Foreldre skulle oppfordre sine barn til a fa under-
visning i musikkferdigheter (se "Musikkopplering",
side293-94).

BiskopsrAdet kan gi talere pA nadverdsmstet i
oppdrag A tale om bruk av musikk i hjemmet. Fra
tid til annen kan en familie synge en favorittsalme
eller Primer-sang som musikknummer pA nad-
verdsmstet.

Musikk pi Kirkens moter

Passende musikk pA Kirkens mster

Stavspresidentskaper og biskopsrAd avgjor om
musikknumre eller -instrumenter passer pA et
bestemt mote. Omhyggelig utvalg og riktig frem-
fsrelse kan i stor grad oke Andeligheten. Retnings-
linjer finnes i avsnittene nedenfor.

Kirkens salmer danner grunnlaget for musikken
pA siste-dagers-hellige moter og er normgivende for
all forsamlingssang. Det oppfordres ogsA til A bruke
salmer til preludier og postludier, kormusikk og
spesielle musikknumre. Hvis andre musikknumre
benyttes, skulle de vere i harmoni med Anden i
Kirkens salmer. Tekstene skulle vere doktrinart
riktige. (Se "Salmer for forsamlingerr, Salmer, side
256-57.)

Musikken pi Kirkens mster skulle hjelpe med-
lemmene A tilbe, fole sabbatens hellige And og fole
Apenbaringens 6nd. Denne musikken skulle ikke
tiltrekke seg oppmerksomheten eller vere en opp-
visning. En del religiost orientert musikk i populer
stil er ikke passende pA nadverdsmoter. Mye sakral
musikk som passer til konserter o.1., hsrer heller
ikke hjemme pA siste-dagers-hellige gudstjenester.

Orgel og piano er standardinstrumentene som
brukes pA Kirkens mater. Hvis andre instrumenter
brukes, skulle bruken av dem vere i overensstem-
melse med motets And. Instrumenter med en frem-
tredende klang eller en klang som reduserer motets
Andelighet, som de fleste messing- og slaginstru-
menter, passer ikke pA et nadverdsmste.

Levende akkompagnement brukes normalt pA
nadverdsmater og andre wardsmoter. Hvis man
ikke har piano, orgel eller akkompagnatar, kan
passende innspillinger benyttes. Slike innspillinger
er oppfort i den Arlige varekatalogen.

Musikk pA Kirkens mster skulle vanligvis synges
pA forsamlingens eget spr6k.

Standard musikkinnslag pi Kirkens mster

Preludier og post ludier

Dempede preludier og postludier skaper en
Andelig atmosfere som innbyr Anden til Kirkens
mater. Organisten eller pianisten spiller vanligvis
salmer eller annen passende musikk i fem til ti
minutter far ogetter et mste. NAr det spilles salmer,
hjelper det medlemmene A tenke pA lreresetninger
i evangeliet. Fra tid til annen kan ogsA wards- eller
stavskor fr emf sr e preludiet.

!
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JForsamlingssang

De fleste moter i Kirken blir bedre ved at man
synger salmer. Prestedomsledere og musikkledere
skulle oppfordre alle medlemmer til A delta i for-
samlingssangen.

Spesielle musikknumre

Musikknumre som fremfsres av kor, kan bidra
mye til skjonnheten og Andeligheten pA Kirkens
mster. Numre som fremfares av vokal- og instru-
mental-solister og mindre grupper, kan ogsA for-
bedre Kirkens mster og supplere korsangen pA
nadverdsmotene. Salmer og andre passende numre
kan benyttes.

Musikk pi stavsmoter

Under stavspresidentskapets ledelse ordner
stavens musikkformann med musikk pA stavskon-
feranser og andre stavsmoter. Den presiderende
autoritet ved stavskonferansen gjennomgAr alle
foreslAtte musikknumre til konferansen tidlig i
planleggingsprosessen.

Musikken pA stavskonferansens hovedmote
bestAr normalt av fire numre. Forsamlingen synger
6pnings- og mellomsalmen. Et kor synger de andre
to numrene, kanskje etter Apningsbonnen og ved
avslutningen av motet. Minst ett av kornumrene
skulle vere en siste- dagers-hellig salme eller et
arrangement av en slik salme. Kor kan settes sam-
men av wardskor eller kan vere spesialkor av barn,
ungdom, prestedomsb€rere, ssstre i Hjelpefore-
ningen eller familier.

Musikk pA wardsmoter

Nadverdsmoter

Apnings- og avslutningssalmer pA nadverdsmo-
tene synges vanligvis av forsamlingen. Nadverds-
salmen synges alltid av forsamlingen.

Spesielle musikknumre eller en forsamlings-
salme kan settes opp etter nadverden eller mellom
talene. Slike numre kan fremfsres av wardskoret.
andre kor, smA grupper eller enkeltpersoner. Bis-
kopsrAdet bestemmer hva slags musikk som passer.

Hvis det fremfsres et musikkprogram, skulle det
vere enkelt, erbodig og kort nok til at det blir plass
til et kort budskap i form av en tale. Nadverdsmster
skulle ikke overlates til musikkgrupper utenfra.
Resitasjoner, konserter og pomp og prakt passer
ikke pA nadverdsmster.

Wardskoret skulle synge pA nadverdsmotet minst
6n til to ganger i mAneden.

Prestedams mster og moter i hjelpeorganisasjonene

BiskopsrAdet farer tilsyn med musikken pA war-
dets prestedomsmoter. Hjelpeforeningens, Unge
kvinners og Primers ledere forer tilsyn med musik-
ken pA sine organisasjoners mster (se nermere in-
struksjoner i kapitlet for den enkelte organisasjon).

Musikk pi spesielle moter

DApsmoter

Musikk pA dApsmoter kan bestA av preludium,
en ipningssalme, et spesieit musikknummer, pau-
semusikk eller salmesang mens deltagerne kler seg,
en avslutningssalme og postludium. Velkjente sal-
mer og Primer-sanger er det som passer best.

Vielser

Musikk til en vielsesseremoni som holdes i et hjem
eller i Kirkens bygning, kan bestA av preludium, sal-
mer, spesielle musikknumre og postludium. NAr en
vielsesseremoni holdes i Kirkens bygning, er det
ikke pA sin plass med en bryllupsmarsj.

Begravelser

Musikk ved begravelser kan besti av preludium,
en Apningssalme, spesielle musikknumre, en
avslutningssalme og postludium. Enkle salmer og
andre sanger med budskap f1a evangeliet passer
best ved slike anledninger. Apnings- og avslut-
ningssalmer synges vanligvis av forsamlingen.

Aktiviteter

NAr staver, ward, quorum eller hjelpeorganisa-
sjoner planlegger aktiviteter der det ogsA vil bli spilt
musikk, kan de fA hjelp av stavens eller wardets
musikkformann og av stavens eller wardets aktivi-
tetsmusikk-spesialister. Disse musikklederne kan
bli bedt om A organisere eller anbefale musikk
til roadshow, kunst- og kulturaftener, dansetilstel-
ninger, korgrupper og andre programmer. Disse
musikklederne kan ogsA arbeide sammen med ung-
domsledere for 6 anbefale meningsfylte musikk-
aktiviteter for ungdom.

Noe kulturorientert musikk og lettere musikk
kan fremfores i kirkesalen pA hverdager. Men ofte
er aktivitetssalen et mer passende sted for slik
musikk. Lokale prestedomsledere avgor tr.ilsspors-
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mAl om hva slags musikk som passer i kirkesalen.
Det er vanligvis ikke pA sin plass med applaus i
kirkesalen.

Informasjon om kall av aktivitetsmusikk-spesia-
lister finnes pA side 273 i kapitlet <Aktiviteter>.

Kor
Wardskor og andre spesielle kor kan undervise

og inspirere Kirkens medlemmer. Kor oppfordres
til A bruke salmeboken som sin grunnleggende res-
surs fordi salmene underviser i sannhetene i det
gjengitte evangeliet. Salmearrangementer og andre
passende korverker kan ogsA brukes. (Se "Passende
musikk til Kirkens mater>>, side 289.)

Informasjon ombruk av salmer til kor finnes ogsA
i Salmer, side 257-59. Ytterligere informasjon om
kordirigering finnes i hindboken Conducting Course,
side 73-83.

Det holdes vanligvis ikke opptaksprover nAr man
organiserer kor i Kirken.

Wardskor

Alle ward skulle ha et aktivt wardskor. Preste-
domslederne fastsetter en tid til korovelse som ikke
kolliderer med andre aktiviteter. Ovelsene varer
vanligvis ikke mer enn 6n time.

Wardskoret skulle synge pA nadverdsmstet minst
6n til to ganger i mAneden. Kor kan brukes til A
hjelpe medlemmene i bli bedre kjent med salmene
og presentere mindre kjente salmer for dem.

Andre kor

I tillegg til wardskoret kan andre kor fra wardet,
deriblant Hjelpeforenings-, prestedoms-, ungdoms-,
barne- og familiekor, inviteres til A synge salmer og
andre passende sanger pA Kirkens moter.

Kor for en eller flere staver

Kor for en eller flere staver kan organiseres med
prestedomsledernes godkjennelse for stavs- og regi-
onkonferanser og for andre anledninger som f.eks.
begivenheter i lokalsamfunnet. Etter fremfsrelsen
opploses koret til det oppstAr en ny anledning.
Disse korene skulle ikke virke inn pA medlemmenes
deltagelse i wardskor.

Lederskap for stavens musikk

Stavspresidentskapet

Stavspresidentskapet forer tilsyn med musikken
i staven.

Stavens musikkveileder

Stavspresidentskapet utpeker et hoyrAdsmedlem
til stavens musikkveileder. Under presidentskapets
ledelse forer han tilsyn med -urikkptogrammet
i staven. Han er ogsA rAdgiver for stavens musikk-
formann.

Han formidler informasjon mellom stavspre-
sidentskapet og stavens musikkformann. Han
fremlegger ogsA musikkprogrammet pA stavsrAds-
motene. Han kan fremlegge forslag til musikkopp-
lering i staven, stavens musikkprogram og musikk
pA stavsmater for stavspresidentskapet til godkjen-
nelse.

Med stavspresidentskapets godkjennelse kan sta-
vens musikkveileder foreta kall til A virke i musikk-
stillinger i staven.

Stavens musikkformann

Et medlem av stavspresidentskapet eller et utpekt
hoyrAdsmedlem kaller og beskikker en stavens
musikkformann. En mann eller en kvinne kan virke
i dette kallet. Stavens musikkveileder kan anbefale
hvem som bor kalles.

Under stavspresidentskapets ledelse har stavens
musikkformann folgende ansvarsoppgaver :

Virker som en ressurs for stavspresidentskapet i
musikksaker.

Setter opp musikk og musikere til stavskonfe-
ranse-moter, sta vens prestedomsmoter, prestedom-
mets lederskapsmoter pA stavsplan og andre stavs-
moter og -begivenheter nAr han blir bedt om det.

Assisterer wardenes musikkformenn ved A ha
rnzter med dem i forbindelse med wardskonferan-
sene eller ved A kommunisere med dem til andre
tider etter behov.

Virker som en ressurs for hjelpeorganisasjonenes
ledere pA stavsplan og gir musikkopplering og
dekker andre musikkbehov nArhanblirbedt om det.

Anbefaler og farer tilsyn med musikkoppla-
rings-programmer i staven.

Anbefaler og gjennomforer stavens musikkpro-

Srammer.
Anbefaler musikkspesialister til stavens musikk-

programmer, -aktiviteter og -opplering.

g
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Stavens musikkspesialister

Et medlem av stavspresidentskapet eller et
utpekt hoyrAdsmedlem kan kalle stavens musikk_
spesialister. Stavens musikkformann kan foreslA
hvem som bsr kalles. Under stavspresidentskapets
ledelse kan disse spesialistene fA i oppdrag A sorge
ror muslr(k nl et bestemt stavsmote hver gang dette
motet holdes. De kan ogsA fi i oppdraf A itA for
musikkoppleringen i staven (se side 2%:gq.

Musikkspesialist for stavsaktiviteter

Se side 273 i kapitlet (Aktiviteter,.

Primers musikkleder pi stavsplan

Se side 230 i kapitlet <primer,.

Lederskap for wardets musikk

Biskopsridet

Biskopsrddet fsrer tilsyn med wardets musikk.

Wardets musikkveileder

Wardets musikkveileder er et medlem av bis_
kopsrAdet. Han koordinerer musikken i wardet og
forer tilsyn med wardets musikkformann. Han
anbefaler medlemmer som kan virke i musikk_
stillinger i wardet, og rAdforer seg med wardets
musikkformann etter behov.

Wardets musikkveileder formidler informasjon
mellom biskopsridet og wardets musikkformann.
Han- representerer ogs6 musikkprogrammet pA
wardets lederskapsmoter. Han kan- legge frei
forslag til musikkopplering i wardet og wardets
musikkprogram for biskopsrAdet til godklennelse.

Wardets musikkformann

Et medlem av biskopsrAdet kaller og beskikker
en wardets musikkformann. En mann ellJr en kvinne
kan virke i dette kallet.

Under ledelse av wardets musikkveileder har
wardets musikkformann folgende ansvarsopp_
gaver:

Virker som en ressurs for biskopsrAclet i musikk-
saker.

Ordner med effektiv, passende musikk pA nad_
verdsmotene og andre wardsmster. Dette innbefat_
ter A innhente en oversiktover temaer pA fremtidige
nadverdsmster fra wardets musikkveileder, fire

tilsyn med wardets dirigent nAr det gjelder d velge
salmer som er i samsvar med temae.,e og gi anbefi_
lingene til wardets musikkveileder til goiilennelse.
Formannen kan folge en lignende proJess for andre
wardsmster etter behov. Vedkommende kan ogsA
ordne med fremfaring av spesielle musikknurire
pA nadverdsmoter og andre wardsmoter og _arran_
gementer.

Virker som en ressurs for hjelpeorganisasjonenes
ledere pi wardsplan nAr def gpldei 6 gi musikk_
opplering og dekke andre musikkbehov nAr han
eller hun blir bedt om det.

. 
Anbefaler og farer tilsyn med musikk_opple_

ringsprogrammer i wardet.
Anbefaler og gjennomfsrer wardets musikkpro_

grammer.

Anbefaler medlemmer som kan fA musikkstil_
linger i wardet nAr wardets musikkveileder ber om
det. Fsrer tilsyn med wardets musikkpersonell i
deres ansvarsoppgaver.

Moter eller kommuniserer med stavens musikk_
formann etter behov for A fA hjelp og veiledning i
disse ansvarsoppgavene.

Wardets dirigent

Et medlem av biskopsrAdet kaller og beskikker
en wardets dirigent. Under ledelse iv wardets
musikkformann anbefaler og dirigerer dirigenten
forsamlingssalmer pA nadverdsmLtene og-andre
wardsmoter nAr han eller hun blir bedt om det. NAr
det skal anbefales salmer til nadverdsmotene, skaf_
fer dirigenten 

-seg en oversikt over fremtidige
temaer fra wardets musikkformann, velger salm"er
som er i samsvar med temaene, rildforer seg med
organisten og gir anbefalingene til wardets musikk_
formann for A fA biskopsrAdets godkjennelse.

Wardets organist eller pianist

Et medlem av biskopsrAdet kaller og beskikker
en wardets organist eller pianist som skal spille
preludier og postludier og akkompagnere salmene
pA nadverdsmstet og andre wardsmoter nAr han
eller hun blir bedt om det.

Wardskorets dirigent

Et medlem av biskopsrAdet kaller og beskikker
wardskorets dirigent. Korets dirigent fireslir hva
koret skal synge og koordinerer dette med wardets
musikkformann. Dirigenten leder ogs6 korovelsene
og dirigerer koret nAr det opptrer.

L-
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Wardskorets akkompagnator

Et medlem av biskopsrAdet kaller og beskikker
wardskorets akkompagnatar. Han eller hun akkom-
pagnerer ved korets ovelser og opptredener.

Wardskorets funksj onerer

BiskopsrAdet kan kalle en president for wardsko-
ret. Han eller hun p&ser at kormedlemmene opp-
muntres til A vare med pi ovelser og opptredener.
Presidenten ordner ogsA med bann og leder korets
anliggender.

Etter behov og med biskopsrAdets godkjennelse
kan wardskorets dirigent eller president utpeke
kormedlemmer til stillingene som sekreter, biblio-
tekar og seksjonsledere for koret.

Sekretaren noterer fremmote i koret og hjelper
presidenten A oppmuntre kormedlemmene til A
mote frem.

Bibliotekaren arbeider sammen med korets diri-
gent og staben ved mstehusbiblioteket for A skaffe,
lagre og levere tilbake notene som koret bruker.

Seksjonslederne hjelper dirigenten med ovelsene
i seksjonene i koret og oppmuntrer til A mote frem.

Wardskorets medlemmer

Wardsmedlerruner kan frivillig vare med i wards-
koret, eller biskopsrAdet kan invitere eller kalle dem
til A vare med. Kormedlemmer skulle vere pAlite-
lige nAr det gjelder A vere med pA korets ovelser og
fremforelser og bidra til korets suksess.

Prestedommets dirigent og pianist eller organist

Et medlem av biskopsrAdet kaller og beskikker
en prestedommets dirigent og en prestedommets
pianist eller organist.

Under biskopsrAdets ledelse anbefaler og dirige-
rer dirigenten salmene pA ipningen av prestedoms-
motene. Han ridforer seg med pianisten eller orga-
nisten nAr han skal foreta valget.

Pianisten eller organisten spiller preludium og
postludium og akkompagnerer salmene pA Apnin-
gen av prestedomsmstene.

Musikkspesialist for wardsaktiviteter

Se side 273 i kapitlet "Aktiviteter".

Musikkledere og pianister i
hj elpeorganisasj onene pi wardsplan

Se side 198 i kapitlet "Hjelpeforeningen', side 218
i kapitlet "Unge kvinner" og side 232 i kapitlet
,,Primer".

Musikkopplering

Organisering av musikkopplerings-programmer

Med prestedomsledernes godkjennelse kan sta-
vens og wardenes musikkformenn ordne med
musikkopplerings-kurser, -seminarer og - arbeids-
mster. De kan anbefale for prestedsmslederne kva-
lifiserte laerere som kan forest6 denne oppleringen.
Opplering kan ogsA gis til enkeltpersoner etter
behov. Det betales ikke noe honorar for opplering
som Kirken stAr bak.

Det kan ordnes med musikkopplerings-pro-
grammer for dem som allerede virker i musikk-
stillinger og for dem som kan komme til 6 virke i
fremtiden. Deltagere kan innbefatte musikkledere /
dirigenter, kordirigenter, pianister og organister pA
stavs- eller wardsplan. Grupper av andre interes-
serte unge eller voksne, innbefattet misjonarer, kan
ogsi delta.

Wardenes musikkformenn skulle vare med pA A
finne anledninger til A utvikle musikere si de kan
benytte deres talenter.

Regelmessig opplering i musikk

Musikkformenn pA stavs- og wardspian kan sette
opp en timeplan for regelmessig musikkopplering.
Et Arlig monster for opplering kan innbefatte
kurser i dirigering pA wardsplan, opplering for
kordirigenter, kurser i klaviaturinstrumenter pA
wardsplan og orgelopplerings-kurser pA stavs-
eller wardsplan.

Emner for oppleringen kan innbefatte organi-
sering av musikkprogrammet, forbedring av for-
samlingssangen, hvordan styrke wardskorene og
hvordan pAse at musikken pA Kirkens moter er pas-
sende. Andre emner kan vaere 6 oppmuntre med-
lemmer til A bruke musikk i hjemmet, kartlegge
medlemmer som har musikktalenter, sorge for opp-
leringsprogrammer og samarbeide med musikkle-
dere for aktiviteter eller kunst- og kulturledere for A
planlegge musikkaktiviteter.

Grunnkurset i musikk kan brukes i musikkopp-
lering. Det hjelper medlemmer i lere i dirigere
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salmer, spille dem pA piano og lere andre A dirigere
eller spille tangentinstrumenter. Kurset bestAr av to
deler; dirigentkurset og tangentinstrument-kurset.
Dirigentkurset skulle gjennomfores fsrst. Video-
kassetten Music Training kan ogsA brukes pA opple-
ringsmoter, pi moter i hjelpeorganisasjonene og i
hjemmet til A gi medlemmer grunnleggende oppla-
ring i dirigering.

Stavens musikkformann organiserer opple-
ringen for kordirigenter. Hvis en spesialist pA stavs-
plan ikke kan gi denne oppleringen, kan wardenes
kordirigenter komme sammen for A utveksle id6er,
eller stavspresidentskapet kan be om hjelp utenfor
staven. Kursboken Confutction Course, side 73-83
gir grunnleggende instruksjoner for opprettelse og
dirigering av kor.

NAr det ikke finnes noe rimelig alternativ, kan
prestedomslederne gi anledning til 6 bruke pianoer
og orgler i mstehuset til ovelse, betalt privatunder-
visning og solokonserter for medlemmer av enhetene
som bruker motehuset. Det kan ikke tas inngang-
spenger for konserter.

Anskaffelse og bruk av noter

En forste forsyning av salmeboker skaffes til nye
mstehus. Flere salmebaker, kornoter og andre noter
skuile kjopes inn ved hjelp av stavens eller wardets
budsjett-tildelingsmidler. Prestedsmslederne kan
be stavens og wardets musikkformann levere et
Arlig budsjett for disse notene. Noter som kjapes inn
ved hjelp av stavens eller wardets budsjett-tilde-
lingsmidler, oppbevares vanligvis i motehusbiblio-
teket og tilhorer alle enhetene som deler biblioteket.
Stavens eller wardets musikkformann kan hjelpe
bibliotekarene A lage et kartotek over disse notene.

Retningslinjer i forbindelse med
opphavsrett

Kirkens medlemmer skulle strengt overholde alle
lover for opphavsrett. Kun rettighetsinnehavere
kan gi tillatelse til duplisering (kopiering) av deres
verker. Duplisering av noter eller innspilt musikk
uten tillatelse fra rettighetsinnehaveren er ulovlig
og uarlig. Staver og ward mA ikke bruke musikk
som er ulovlig duplisert.

Noter i Kirkens publikasjoner som Salmer og
Banns sangbok kan kopieres til ikke-kommersielt
bruk i Kirken eller hjemmet hvis de (1) har en notis
om opphavsrett som viser at de eies av Kirken eller
Intellectual Reserve, Inc. (IRI) eller (2) er merket
med instruksjoner som tillater slik duplisering. Alle
eksemplarer skulle inneholde eventuell notis om
opphavsrett.

Musikk som ikke eies av Kirken eller IRI, kan
ikke kopieres uten at rettighetsinnehaveren har gitt
tillatelse, angir at verket kan dupliseres eller verket
er i det fri (rettighetene er utgAtt).

Ytterligere informasjon om opphar.srett finnes
pA side 322-24 i kapitlet "Et utvalg av Kirkens
retningslinjer".

Pianoeq, orgler og klaviaturinstrumenter

Retningslinjer for bruk

Hvis man har et orgel, brukes det normalt til
preludier og postludier og akkompagnement ved
salmesang. Pianoet kan brukes til dette formAl nAr
man ikke har orgel.

Bruk av piano og orgel sammen er ikke standard
for Kirkens rnater, men disse instrumentene kan
brukes sammen fra tid til annen, spesielt til musikk-
numre som er skrevet med bAde piano- og orgel-
stemmer.

Et baerbart elektronisk klaviaturinstrument kan
brukes nAr man ikke har piano eller orgel.

Anskaffelse av musikkinstrumenter

Kirkens bygninger er vanligvis forsynt med et
orgel og pianoer eller elektroniske klaviaturinstru-
menter. Prestedomslederne kan ta kontakt med
innkjopsavdelingen ved Kirkens hovedkvarter eller
omrAdets administrasjonskontor for i fA opplys-
ninger om anskaffelse av nye instrumenter eller
utskifting av gamle.

Vedlikehold av musikkinstrumenter

Biskopen som er ansvarlig for bygningen, og; sta-
vens representant for lokaliteter og Iasore (et hoy-
rAdsmedlem) skal pAse at pianoer og orgler blir
stemt, vedlikeholclt og reparert etter behor'.
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