
 

 Referat fra styremøte 

    Torsdag 12.september 2022 

 

 

Sted: Kristiansand domkirke menighetshus 

Tid: Mandag 12.september 2022 kl 16:30 

 

Til stede:  

Siren Ringøen, Marianne S Misje, Petter Hangeland, Vidar Hartveit, Bente E Holmen, 

Tor Aurebekk, Kirsti Timenes, Elisabeth Kielland 

 
 

Sak 26/22 Godkjenning av innkalling og referat fra 2.mai og 12.mai 

Godkjent 

 

Sak 27/22 Menighetens gratisbilletter og veien videre  

Svar fra daglig leder er nå mottatt. Fellesrådet ønsker at ordningen 

opprettholdes. Ordningen med opptelling av gratisbilletter ved inngangen kan 

gjøres enkelt, men det kan likevel oppleves hektisk når det er lang kø. Styret 

mener prinsipielt at det ikke er korets ansvar å organisere en ordning som er et 

velferdsgode for andre (utenom domkirkas ansatte). Fellesrådet bør organisere 

ordningen selv, evt dele ut et antall gratisbilletter på forhånd. Tor Aurebekk tar 

saken opp igjen i menighetsrådet. En avtale må være på plass i god tid før neste 

konsert.  

 

Sak 28/22 Tilskudd fra kirkerådet 

Koret har fått innvilget søknad om tilskudd, kr 48000,-. Dette skal brukes til 

vokalpedagogisk arbeid med sangpedagog, ikke som støtte til konkrete 

prosjekter. Marianne har utarbeidet en plan for dette arbeidet, og tilskuddet må 

brukes høsten -22. Rapport skal leveres Kirkerådet i etterkant. Et innspill fra 

styret at det engasjeres pedagoger som underviser i det stemmefaget som 

passer for den enkelte stemmegruppe, gjerne en mezzosopran og en mannlig 

pedagog.  

 

Sak 29/22 Høymesser med Haydn, Ramirez og Bach. Er det behov for 

program med tekst til messeleddene? 

Tekstene foreligger allerede på norsk i gudstjenesteprogrammet. Det bør 

opplyses om dette i starten av gudstjenesten. Bach er en kantate, da er det 

behov for egne tekster.  

 

Ellers: Vi trenger podiet under Ramirez-helga. Det skal foregå en vielse midt i 

økta på lørdag, så det legges inn en pause mens denne pågår. Podiet rigges 

først etter pausen. Petter avtaler dette med podiekomitéen.  



Sak 30/23 Konsert Brahms Requiem 

Ekstra herrestemmer er hyret inn som støtte. Billetter legges ut på Ticketmaster, 

kr 300,-/150,-. Det settes inn felles annonse i Fevennen for kirkemusikkdagene, 

men vi ønsker en egen annonse for Brahms konserten. I tillegg til Domkoret 

deltar Frikirkas kammerkor og Domkirkas guttekor. Musikere fra 

Symfoniorkesteret. Markedsføring på sosiale medier; Facebook og Instagram. 

Bente Elisabeth tar ansvar for dette.  

 

Sak 31/22 Podieregler og profesjonalitet på gudstjenester og konserter 

Et forslag legges fram for medlemmene, dette gjelder antrekk, «atferd» 

(småsnakk, blafring med noter, vannflasker etc). Det legges fortsatt opp til at 

kapper skal brukes to ganger i året (Allehelgensdag og 1.juledag). Det er enighet 

om at kappene er klare for utskiftning.  

 

Kappekomitéen bes om å undersøke saken. Det bør undersøkes praksis i andre 

domkor, samt pris, design etc. Nye kapper vil medføre en stor utgift, og det kan 

derfor være aktuelt å be om støtte fra domkirka og lokale sponsorer.  

 

Sak 32/22 Eventuelt 

Ingen saker 

 

 

 

Neste styremøte: Mandag 24/10-22 kl 1630. 
 

 

 

Elisabeth Kielland, referent 


