
 

 Referat fra styremøte 

    Torsdag 24.oktober 2022 

 

 

Sted: Kristiansand domkirke menighetshus 

Tid: Mandag 24.oktober 2022 kl 16:30 

 

Til stede:  

Siren Ringøen, Marianne S Misje, Vidar Hartveit, Bente E Holmen, Elisabeth Kielland 

 
 

Sak 33/22 Godkjenning av innkalling og referat 

Godkjent 

 

Sak 34/22 Oppfølging av saker fra sist styremøte (gratisbilletter, 

sangpedagoger og nye kapper) 

 

Gratisbilletter: 

Det er ikke gjort noen endringer iht opprinnelig forslag. Konsertkomiteen selger 

billetter og holder oversikt over hvor mange gratisbilletter som er brukt. 

Gratisbilletter kan ikke gis til ledsagere. Styret venter fremdeles svar fra 

Menighetsrådet.  Vi høster erfaringer fra Brahms konserten og tar dette opp igjen 

på neste styremøte.  

 

Sangpedagoger: 

Birte Myhrstad, Nils Harald Sødal og Charlotte Wilhelmsen har takket ja til 

oppdraget. Dette settes i gang i november for alter og herrestemmer, sopraner 

blir etter jul. Sangpedagogene tilbyr 20 min individuell opplæring eller 40 min hvis 

to sangere går sammen.  

 

Nye kapper:  

Kappekomiteen er kontaktet. Hvis det bare skal brukes kapper 2 g/år bør vi klare 

oss med de gamle kappene, etter de er reparert. Ved hyppigere bruk må det 

vurderes innkjøp av nye kapper. Det vil bli en stor kostnad. Styret inviterer 

kappekomiteen til neste styremøte. Det bør da legges fram et prisoverslag. Det er 

ønskelig at komiteen utvides med en mannlig deltaker.  

 

Sak 35/22 Konsertforberedelser, Brahms «Ein deutsches requiem» 

Vi ønsker to store annonser i Fevennen, tirsdag og lørdag, i tillegg til den felles 

annonsen som gjelder for hele uka. Det trengs bilder av kor og begge solistene. 

Vidar og Bente Elisabeth ordner dette.  

 

Blomster ordnes av konsertkomiteen, Siren gir beskjed.  



Det blir et stort orkester denne gang, og det trengs fire personer per gang til opp- 

og nedrigging av podier for kor og orkester, notestativ, lys etc. Siren tar dette opp 

på øvelsen i morgen. Kammerkoret kan også bidra. Det tilbys gratisbilletter til 

Håvard Rem konsert fredag for de som stiller.  

 

Kormedlemmene må sørge for markedsføring i sine nettverk. Vidar opplyser om 

dette på øvelsen i morgen.  

 

Sak 36/22 Konsertforberedelser, Händels «Messias» 

Dette er en Kildenproduksjon, og det er derfor ikke noe praktisk arbeid å gjøre for 

koret – annet enn å delta med sangere. Kilden sender faktura for honorar. Det blir 

ingen Sing along øvelse på forhånd, noter til Hallelujakoret deles ut ved 

inngangen. Det trengs flere herrestemmer, men det er Kildes ansvar. 

 

Sak 37/22 Bruk av iPad /nettbrett til noter 

Dyr programvare trengs, og det er ikke aktuelt for koret å investere i dette. 

Medlemmer kan bruke det hvis de vil, men må selv ta ansvar for skanning av 

noter. Marianne kan skanne enkeltnoter, men ikke store partiturer.  Da bruker alle 

utdelte partiturer.   

 

Sak 38/22 Eventuelt 

Bente E legger ut gudstjenestemateriell på korets hjemmeside – noter for 

allmenn serie, festtidene etc. 

 

Følgende program er foreløpig planlagt videre: 

 

Vår-23:  

• To eveningsongs på tirsdager: Mariamusikk (Anders Øhrwall) og f.eks. 

Stanford 

• Samarbeid med Runar Nørsett salmer/improvisasjon 

• Deltakelse 1.påskedag og 17.mai.  

 

Høst-23: 

• Mendelsohns Elias, avtaler med solister er snart på plass. Mindre roller 

fordeles på kormedlemmer 

• Julekonsert neste år: Mulig en felleskonsert med flere kor i stedet for 

Messias. 

 

Vår- 24:  

• Mulig Hymns from Qumran – Sløgedal. Samarbeid med Jon Kleveland. 

 

Annet: 

Koret kan søke om driftsstøtte hos Aktivitetsmidler for kor. Vi har tidligere bare 

søkt om konsertstøtte. Nye retningslinjer foreligger, og dette er en omfattende 

prosess. Det må bl a legges ved lydfiler til søknaden. Støtten gis for et års drift, 

og gjelder semiprofesjonelle kor. Søknadsfrist 15.nov. Dette blir vanskelig å rekke 

i år, men kan være et mål for neste år. Hvis opptaket fra Salmekvelden i 

Vågsbygd er bra, kan vi vurdere å søke allerede i år.  

 



Sosialkomiteen kontaktes ang juleavslutning for koret tirsdag 20/12.  

 

Neste styremøte: mandag 9.januar kl 1630.  
 

 

 

Elisabeth Kielland, referent 


