
 

 Referat fra styremøte 

    Tirsdag 2.mai 2022 

 

Sted: Kristiansand domkirke, menighetshuset 

Tid: Mandag 2.mai 2022 kl 16:30       
 

Til stede: Marianne S Misje, Siren Ringøen, Petter Hangeland, Bente E Holmen, Bjørg 

Irene Samuelsen, Kirsti Timenes, Elisabeth Kielland 

 
Sak 19/22 Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjent. Referat fra konstituering av styret må også skrives. Dette skal sendes til 
Brønnøysundregisteret.  
 
Sak 20/22 Kortur til Stavanger    
Programmet er for det meste klart. Turkomitéen sender ut et infoskriv til medlemmene. 
Det blir korøvelse i menighetshuset kl 10-16 på lørdag, inkl en lunsjpause. Vi bestiller en 
enkel lunsj som leveres ved øvingslokalet, påsmurt sandwich eller liknende. På søndag 
deltar vi sammen med Stavanger domkor på gudstjenesten i St.Petri kirke.  
 
Sak 21/22  17.mai-konsert  
Konserten er «Musikk i Domkirken» sitt arrangement. Koret stiller i 17.mai antrekk: 
Bunad eller annet festantrekk.  
 
Sak 22/23 Sommeravslutning  
Tirsdag 7.juni. Øvelse kl 18-20 (Brahms requiem), deretter en sosial sammenkomst.  
 
Sak 23/22 Høsten 2022/våren 2023 
Det er igjen mulighet for å søke Kirkerådet om «Domkormidler». Koret fikk ingen tildeling 
sist det ble søkt, så vi prøver igjen. Midlene er tiltenkt avgrensede prosjekter hvor kor 
kan knytte til seg profesjonelle sangere. 
Det foreslås å søke midler til følgende prosjekter:  
Brahms requiem 
To gudstjenester med egen liturgi, hvor kormedlemmene kan velge å delta på en av 
disse.  
Profesjonelle sangere blir med på alle tre framføringene, og det er tenkt at de får egne 
oppgaver på gudstjenestene.  
Øvrig program for høsten er snart klart. Marianne sender det ut til medlemmene når alle 
detaljer er på plass.  
Det er fremdeles et ønske å framføre en scenisk versjon av Mendelssohns Elias. Dette 
kan muligens realiseres våren 2023 sammen med Operakoret.  
 
Sak 24/22  Eventuelt 
Sangpedagogene Benedicte Ribe og Nils Harald Sødal er engasjert for å ta hånd om en 
korøvelse i mai. Sangteknikk står da på programmet.  
Styret har ennå ikke mottatt noe formelt svar ang refusjon av tapte billettinntekter ved 
gratis adgang for kirkelige ansatte. Vi har fått et muntlig tilsagn om kr 10000,-. Siren 
kontakter daglig leder på nytt, sender kopi av brevet som ble sendt tidligere og ber om et 
møte. Det må gjøres en permanent avtale i god tid før høstens konserter.  
Styret samles til et arbeidsmøte i forkant av turen til Stavanger. Neste ordinære 
styremøte blir ved semesterstart til høsten, dato avtales senere.   
 

Elisabeth Kielland, referent 


