
 

Referat fra styremøte
Dato: Mandag 12.oktober 2020  

Sted: Domkirkens menighetskontor
Tid: Mandag 12.oktober kl 16:30

Til stede: Siren Ringøen, Marianne Sødal Misje, Petter Hangeland, Vidar 
Hartveit, Bente Elisabeth Holmen, Bente Buverud, Elisabeth Kielland.
Forfall: Varamedlemmene deltok ikke

Sak 26/20 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent

Sak 27/20 Aftensang
Koronasituasjonen skaper fremdeles utfordringer for oss. Gjelder særlig plassering av 
korsangere, inkl guttekoret, for å ivareta smittevernhensyn. Promotering av 
arrangementet på Facebook er under kontroll. Vidar ordner annonse i 
Fædrelandsvennen. 

Sak 28/20 Kirkemusikkdagene 2020
Det blir et flott program. Promotering i Fædrelandsvennen og på Facebook. Billettkjøp 
foregår via Ticketmaster, Bente Elisabeth organiserer det. Hvis konserter avlyses, blir 
billetter automatisk refundert. 200 billetter er tilgjengelig, det blir mulighet for en ekstra 
konsert kl 20:15 samme kveld hvis det er behov. 

Tirsdag i konsertuka: Øvelse kl 18-19:30 på Vågsbygd vgs. Øvelse på Allehelgensmessa 
deretter, uten Mariannes ledelse.  Mozartkonsert for damestemmer fredag, frammøte kl 
16:30.

Koronasituasjonen skaper også utfordring ift musikere, trenger stor plass i kirkerommet. 
Det kreves 3 m avstand fra musikere til sangere, men det søkes om dispensasjon fra 
dette kravet. 

Koret står ansvarlig for Faure konserten. Det trengs mange billettselgere, publikum må 
registreres med navn ved inngangen. Konsertkomiteen kontaktes. 

Sak 29/20 Julekonsert
Messiaskonserten er en Kildenproduksjon, og den er allerede utsolgt (200 billetter). Det 
blir antakelig to konserter samme kvelden. Øvelser hver tirsdag etter Allehelgensdag. 



Koronasituasjonen er uforutsigbar, og vi må tenke alternativer hvis konserten skulle bli 
avlyst. 

Sak 30/20 Juleavslutning
Det er ønskelig med en juleavslutning 15/12. Siren undersøker lokaliteter; Hotell Norge 
og Klubben. Alternativ er å bestille catering og leie et lokale. UiA og Menighetssalen er 
aktuelle lokaler. 

1.juledagsprogrammet øves inn den 8/12. 

Sak 31/20 Øvelseshelg 22-24/1- 2021
Marianne venter på svar fra Stavanger domkirke. Det er ønskelig å øve i kirka og synge 
på gudstjenesten. Overnatting på hotell, mange muligheter. Vi foretrekker å reise med 
tog, både pga pris, fleksibilitet og mulighet for å holde avstand.  Grupperabatt kan tilbys, 
men det er lite penger å spare på det. Det foretas en samlet bestilling slik at vi får 
sitteplasser i nærheten av hverandre. Ønskelig med en stemmepedagog fra Stavanger. 
Turkomiteen arbeider med saken. Det må tas forbehold om endringer pga 
koronasituasjonen.

Sak 32/20 Eventuelt
Notearkiv: Vidar har undersøkt ang evt støtte fra kommune og fylke (OVF midler). Det 
kan søkes støtte til bevaring av materiell som er Domkorets eiendom (Sløgedals noter). 
Materiell som tilhører f.eks. Kirkefestspillene er ikke aktuelt. Marianne er med i komite i 
regi av Kirkemusikksenter Nord som skal gjøre arbeid ift digitalisering av 
kirkemusikkmateriell i Norge. Domkorets behov settes på vent, i og med at dette kan 
sees i sammenheng. 

Bente har deltatt på møte i kommunen: En innledende kartlegging ift en ny kommunal 
kulturstrategi. Arbeid med bredde i kulturlivet i kommunen; «Hva har vi - hva vil vi - hvor 
går vi?». Dette var det første av 16 møter, et møte som angår musikk kommer mandag 
19/10. Marianne deltar der, også anledning for flere fra styret. Bente lager et resyme fra 
det innledende møtet og sender til Siren. 

Vårsemesteret: 
 Koret skal bidra på en Konferanse i regi av UiA tirsdag 9/2, honorar utbetales. 
 I anledning «En by for alle», medio februar: Koret oppfører et verk som 

omhandler Menneskehandel, tekster av Sindre Skeie. 
 Søndag 14/3: Jazzgudstjeneste, koret har fått økonomisk bidrag til å engasjere et 

band. Dette blir alternativ til påskekonsert. 
 23-25/4: Missa Tango. Øvelser og konsert. 

Neste styremøte mandag 16/11 kl 1630.

Elisabeth Kielland, referent 


