
 

 Innkalling til styremøte 

    Dato: Mandag 29. november 2021   

 

Sted: Kristiansand domkirke, menighetsstua 
Tid: Mandag 29. november 2021 kl 16:30      

 
Til stede: Marianne S Misje, Siren Ringøen, Petter Hangeland, Vidar Hartveit, Bente 
Elisabeth Holmen, Elisabeth Kielland 
 
Fravær: Tor Aurebekk, ny representant fra menighetsrådet 
 
Sak 37/21 Godkjenning av innkalling og referat  
Godkjent 
 
Sak 38/21 Messias, juleavslutning og 1.juledag 
Messiaskonserten: Vi venter beskjed fra Kilden ang tidspunkt for ekstra øvelser i 
konsertuka, vi antar det blir kl 17-21. Koret har ikke ansvar for annet enn å delta som 
sangere.  
Juleavslutning 14.des.: Ernst hotell er kontaktet, men bekreftelse er ikke mottatt. 
Alternativt sted undersøkes, tenorgruppa tar ansvar.  
1.juledag: De som ikke er bortreist i jula, skal delta på gudstjenesten. Siren sender ut 
epost til medlemmene med diverse informasjon. De som er bortreist, må sende beskjed 
til Marianne.   
 
Sak 39/21  Gratisbilletter og kompensasjon fra menighetsrådet    
Ordningen med at mange kirkelig ansatte og medlemmer fra menighetsrådet får 
gratisbilletter til våre konserter er igangsatt igjen. Menighetsrådet har antydet at koret bør 
holde oversikt over omfanget av gratisbilletter til konsertene, og at tapte inntekter kan 
kompenseres. Styret setter pris på velvilligheten, men mener dette er en tungvint og lite 
tilfredsstillende ordning. Det er viktig å finne en praktisk ordning som sikrer korets 
inntekter, samtidig som det gode samarbeidsforholdet til Domkirka og menighetsrådet 
ivaretas.  
 
Konklusjon: Styret v/Vidar Hartveit sender faktura til daglig leder i Domkirka angående 
tapte inntekter ved Mozart konserten. Kopi sendes til kirkeverge og personalsjef. 
Estimert antall gratisbilletter baseres på kirketjeners angivelse av antall tilhørere totalt, 
sett i forhold til totale inntekter. 
 
Hva som gjøres i forhold til en permanent ordning drøftes deretter. Et forslag er at 
medlemmer i menighetsrådet og domprostiets organister fortsatt tildeles gratisbilletter fra 
koret, men at koret kompenseres for dette.  
 
Sak 40/21 Kortur 
Det er for få påmeldte til Rigaturen, og årsakene er mange – og gode (jobb, 
koronasmitte, miljø, pris). Styret avgjør at turen avlyses. Det er ønskelig med en kortreist 



tur på et annet tidspunkt til våren. Usikkerheten rundt korona blir ikke bedre framover, og 
en tur i mindre målestokk kan være fornuftig uansett.  Forslag er Stavanger eller Bergen, 
reise med buss eller tog. Samarbeid med andre kor kan være en idé, og Marianne 
kontakter aktuelle samarbeidspartnere. Takk til reisekomiteen som har gjort et godt 
forarbeid!  
 
Sak 41/21 Eventuelt   
 

• Tor Aurebekk er menighetsrådets nye representant til styret.  

• Det er fortsatt sykemelding i staben, noe som vil vare en stund framover i 
vårsemesteret. Korets påskesatsning er avhengig av full deltakelse fra alle 
involverte, og prosjektet må derfor utsettes til et annet år.  

 
Plan for våren er nesten klar (men koronasituasjonen er fortsatt avgjørende): 

• Frihetens time mandag 7/2-22 

• Gudstjenesten med jazzmesse søndag 13/3-22, ekstra øvelse dagen før 

• Påskesangkveld tirsdag 5/4-22, samarbeid med koret Gaasehud 

• 17. mai konsert med musikere, foreløpig uvisst hvem 
 
Det ble drøftet hvorvidt dette var for lite program for våren i og med at det ikke er 
planlagt noen store konserter. Styret synes dette er bra, og Marianne sender styret en 
semesterplan til gjennomsyn før den sendes til kormedlemmene.  
 
Høsten 2022:  

• Mendelssohns Elias var ønskelig som innledning til Kirkemusikkuka 2022. Mange 
musikere fra Symfoniorkesteret er antakelig engasjert ved Kulturskolens 
storsatsning på omtrent sammen tidspunkt. Framføring av dette verket bør derfor 
utsettes.   

• Skruk er forespurt til å holde konsert ved avslutning av Kirkemusikkuka, men de 
har takket nei. Domkoret bør derfor ha en egen konsert Allehelgenssøndag. 
Brahms requiem er en mulighet. 

 
 
Neste styremøte blir 10.januar 2022, kl 16:30  
 
 
 
Elisabeth Kielland, referent 
   

 
 
 
 
Ny informasjon i det referatet skrives: Kilden har avlyst Messias konserten pga økt 
smittespredning. Hva som ellers skjer med korets julebord og deltakelse 1.juledag 
avgjøres senere.  
 


