
 

Referat fra styremøte
Dato: Onsdag 17.juni 2020  

Sted: Monsoon
Tid: Onsdag 17.juni 2020 kl 19.00

Til stede: Siren Ringøen, Marianne Sødal Misje, Bente Elisabeth Holmen, Vidar Hartveit, 
Bente Buverud, Kirsti Timenes, Elisabeth Kielland

Fravær: Petter Hangeland, Bjørg Irene Samuelsen

Sak 16/20 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent

Sak 17/20 Konstituering av styret
Siren Ringøen: Leder
Petter Hangeland: Nestleder
Vidar Hartveit: Kasserer
Bente Elisabeth Holmen: PR ansvarlig
Elisabeth Kielland: Sekretær
Kirsti Timenes og Bjørg Irene Samuelsen: Vararepresentanter
Bente Buverud: Menighetsrådets representant

Sak 18/20 Evaluering av våren 2020
Koronasituasjonen har satt et sterkt preg på vårens aktiviteter. Koret har likevel fått til 
mye i denne utfordrende perioden. Kormedlemmene har stilt opp i små grupper og 
deltatt på kveldssamlinger og gudstjenester som har blitt streamet og delt med publikum 
i sosiale medier. Gode tilbakemeldinger. Det er gjort nyttige erfaringer, og dette kan med 
fordel gjentas og utvikles videre. Koret må være beredt til å møte en evt ny 
nedstengning. Det ble drøftet om vi burde hatt digitale øvelser, men det var enighet om 
at det er liten hensikt – annet enn den sosiale verdien det ville medført. Ukentlige e-
poster fra Marianne har hatt stor verdi. 

Sak 19/20 Tanker om høsten
Fidelioprosjektet er avlyst pga koronasituasjonen. Revidert semesterplan er klar og sendt 
til medlemmene. Ingen kommentarer, så vi antar at denne må være ok. Det må gjøres 
noen endringer ift gruppesammensetning pga permisjoner og medlemmer som slutter i 
koret. 

Høstens program blir i korte trekk følgende:

Norsk og tysk aftensang
Mozarts Spatzenmesse for damestemmer
Faurès requiem, i samarbeid med elever fra Vågsbygd vgs
Messsias, «Sing along» med publikum 

I tillegg kommer gruppevis deltakelse på gudstjenester.



Sak 20/20 Eventuelt
Rolf Gupta ønsker å skrive et verk basert på «Solsangen» av Frans av Assisi, se referat 
fra forrige styremøte, sak 15/20. Tidspunkt for framføring er ikke bestemt. 

Våren 2021: 
Domkoret har fått en forespørsel fra Søm kirkekor og Agder Vokalensemble om å delta 
på framføring av Missa Tango 23-25/4, 2021. Søm kirkekor vil stå økonomisk og praktisk 
ansvarlig for prosjektet. Styret stiller seg positivt til dette. 

Koret har også fått en forespørsel fra Norges Kristne Råd om et samarbeid om et 
økumenisk prosjekt; en musikal som berører temaet menneskehandel. Styret stiller seg 
også positivt til dette. 

I tillegg er det ønskelig å holde flere aftensanger. 

Høsten 2021:
Det er ønskelig at Mozarts requiem settes opp som Allehelgenskonsert. 

Elisabeth Kielland, referent


