
 

 Referat fra styremøte 

    Dato: Mandag 14.februar 2022   

 

Sted: Kristiansand domkirke, menighetsstua 

Tid: Mandag 14.februar 2022 kl 16:30      

 

Til stede: Marianne S Misje, Siren Ringøen, Petter Hangeland, Vidar Hartveit, Bente 

Elisabeth Holmen, Tor Aurebekk, Kirsti Timenes, Elisabeth Kielland 

 

Sak 8/22 Godkjenning av innkalling og referat 

Godkjent, med noen rettelser av språklig art.  

 

Øvrige kommentarer:  

- Styret har ikke fått svar fra daglig leder ang saken om gratisbilletter. Tor 

Aurebekk følger opp videre.   

- Korets egen solist ved framføringen av Frihetens time fikk også et honorar, det 

framgår ikke av forrige referat.  

 

Sak 9/22 Jazzmesse og påskesang – generelt ang vårens program 

Jazzmesse 13.mars  

Dette blir en framføring (gudstjeneste) med «storbandfeeling» og fullt opprigg med 

lydanlegg. Oppsetningen blir kostbar, og et godt prosjekt for bruk av donasjonspenger 

som er gitt til Domkoret og til kirkemusikk i Domkirka generelt. Utgiftene fordeles mellom 

disse. 

 

Koret har ingen god ordning for rigging av trabulanter før konserter. Dette er en stor jobb 

som fordeles mellom svært få personer. Vi bør ha ei gruppe medlemmer som får 

opplæring i dette, og enda flere som kan hjelpe til. Det bør lages (og lamineres) en 

skriftlig framgangsmåte som forklarer oppstillingen. Vi satser på et Ad hoc opplegg med 

frivillige i forbindelse med Jazzmessa. Siren tar dette opp på øvelsen i morgen. Saken 

tas deretter opp på årsmøtet. Det må etableres en permanent ordning.  

 

Påskesangkveld 5.april 

Dette er Domkorets arrangement, men et samarbeid med Gaasehud. Vi ønsker gratis 

inngang, med kollekt ved utgangen. Vipps nr må komme tydelig fram. 

 

Gudstjeneste 1.påskedag 

Halve koret deltar 1.påskedag, resten 1.pinsedag.   

 

Tur til Stavanger 13-15.mai 

Domkantor i Stavanger ønsker oss velkommen til å delta på gudstjenesten i St Petri 

kirke søndag. Vi ønsker felles samling for koret begge kveldene, muligens sammen med 

Stavanger domkor på lørdag kveld. Vi skal bo på Thon Maritime hotell, like ved St Petri 

kirke. Det settes av tid til en god øvingsøkt lørdag formiddag.  

 

17.mai konsert  

Hallvard Bjørgum blir med, Kirsten B Berg har takket nei. Dette er et arrangement i regi 

av Musikk i Domkirken.  



 

Sak 10/22  Årsmøtet 15.mars 

• Årsmøtet avholdes i kirkerommet kl 2015, øvelse fram til kl 2000.  

• Alle i styret er på valg unntatt Petter og Elisabeth, de har et år igjen i styret. 

Valgkomiteen finner evt nye kandidater.  

• Innkalling sendes ut til medlemmene 4 uker på forhånd. Saker fra medlemmene 

må meldes inn 3 uker før. Saksliste deles ut 1 uke før. Siren tar ansvar for dette.  

• Siren spør Svein Hånes om å være møtets dirigent. Tor Aurebekk ønsker å 

komme med hilsen fra menighetsrådet. Bente Elisabeth skriver protokoll. Enkel 

servering, medlemmer ordner med det.  

• Siren skriver årsberetning til daglig leder i Domkirka, Elisabeth skriver for koret.  

• Styret lager innstilling til valgkomite.  

 

Sak 11/22  Eventuelt  

Domkorets mangeårige leder og «Mor Kor» Åsta Olsen er død. Elisabeth sørger for 

bestilling av en bårebukett fra koret. Koret stiller med liten gruppe i begravelsen og 

synger en av Sløgedals folketoner.  

 

Foreløpig program høsten 2022 

Allehelgenskonsert, Brahms requiem  

Konsert i forbindelse med innvielse av nytt orgel i Vågsbygd kirke 

Adventskonsert i Kilden – Messias ønskes 

 

Et ønske som kom opp på styremøte er å framføre Rutters requiem ved en senere 

anledning. 

 

Neste styremøte blir mandag 7.mars kl 1630 i menighetsstua.  

 

 

 

Elisabeth Kielland, referent 


