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BKSF Årsmelding 2011
Bjørgvin Kirkesangforbund er et lokalforbund i Norges Kirkesangforbund, og medlem av
Hordaland Musikkråd. Forbundet har som formål å fremme kirkesang og gudstjenesteliv i Den
norske kirke. Forbundet organiserer kor som i hovedsak har sin aktivitet knyttet til det lokale
gudstjeneste- og kulturlivet i Bjørgvin bispedømme, og forbundet har som sin oppgave å
tilettelegge tilbud som kan supplere og virke samlende både for det enkelte kor og for
fellesskapet i forbundet.

Tillitsvalgte 2011:
Styret og varamedlemmer har hatt følgende sammensetning og valgperiode:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Leder/ sekretær: Stormyr, Anne Karin (2011)
Nestleder: Øgaard, Olav (2011-2012)
Kasserer: Sagstad, Oddmund (2011-2012)
Sekretær: Sverresvold, Ulf (2011)
Musikkutval: Anthun, Gro (2011)
Styremedlem: Arvid Larsen (Valgt for 2011-2012, meldte avgang fra styret f.o.m. 1/8-11)
Styremedlem: Møster, Trygve (kom inn i styret frå 01.08.2011 og fram til årsmøtet 2012)
1.varamedlem: Møster, Trygve (2011)
2.varamedlem: Hageberg, Gunnar (2011)

Utvalgene i forbundet har hatt følgende sammensetning og valgperiode:
Musikkutvalget:
o Molde, Jostein (2011-2012)
o Taylor, Mark (2011)
o Antun, Gro (2011)
Valgkomitè:
o Madsen, Ingebjørg Dale (2011), leder av kommitéen
o Buder, Guro Rotevatn (2011)
o Sørheim, Olav (2011)
Revisor: Leversund, Helen (2011)

Medlemskor i 2011:
Bjørgvin Kirkesangforbund hadde pr. 31. desember-2011 31 medlemskor med samlet i overkant
av 600 sangere (Alversund Kammerkor, Arna Kyrkjekor, Ytre Arna Kyrkjekor, Arna Kyrkjes
Kammerkor, Askøy Kirkekor, Balsam, Bergen Domkor, Birkeland Kantori,
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Biskopshavn Forsangergruppe, Bremnes Kantori, Cantus- Skjold, Cantus-Dale i Fjaler, Con
Spirito, Fana Kyrkjekor, Førde Kyrkjekor, Jondal Grendakor, Kinn Kyrkjekor, Kvinnetetten,
Kyriaké, Lindås/Myking Kantori, Olsvik Kirkekor, Osterøy Kyrkjekor, Prima Vista, Sanctus,
Sangkompaniet, Slettebakken Motettkor, Sotra Reviderte, Stolmen Kyrkjekor, Vereide Kyrkjekor,
Voss- og Omland Kantori, Øygardskoret), 1 personleg medlem (Eilert Tøsse) og 1 æresmedlem
(Ragnar Grøm)
Utmeldt kor 2011: Maria Vocalis

Styrets arbeid i 2011
Det har vært avholdt 9 styremøter hvorav 7 har vært telefonmøter. 77 saker har vært behandlet.
I tillegg har arbeidsutvalget til RK 2012 (Anne Karin Stormyr, Olav Øgaard og Ulf Sverresvold)
hatt møter for å forberede Rikskirkesangfesten. Styret har også hatt en dugnad i forbindelse med
utsending av invitasjoner (12. august) samt et planleggingsmøte med Ragnhild Hadlandforbundssekretær NKSF (21. november).
Av saker til behandling kan nemnes årsmøtesaker, vårtreffet 2011, driftsmidler for kor i Bergen
kommune (Det viste seg at prosedyren i Bergen kommune var å legge alle våre medlemskor i
kategorien “kor med lønnet dirigent av menigheten”. Etter deres mening var ikke kirkekor
berettiget driftsmidler,- og et av korene som ikke hadde kantor som dirigent- fikk problemer med
å få ut midler de tidligere hadde fått. Dette kostet trolig BKSF et medlemskor i 2011. BKSF har
kontaktet Bergen kommune flere ganger om dette, og har fremdeles ikke fått noen
tilfredsstillende begrunnelse for slik praksis), brosjyren “Kirkemusikk i Bjørgvin”,
informasjonskoordinering- kirkekulturkalender, Landsmøtet i Bergen 2011, NMR, liturgisk
verksted, kirkemusikkplan, Brønnøysundregisteret, medlemsinfo og rekruttering. Og den saken
som BKSF arbeidet mest med i 2011 var selvfølgelig den forestående Rikskirkesangfesten i
Bergen 2012.

Arrangementer 2011
5.mars ble brosjyren “Kirkemusikk i Bjørgvin mars-september 2011” utsendt.
Lørdag 12.mars hadde Bjørgvin Kirkesangforbund årsmøte i Bergen Domkirke.
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Helgen 1.-3.april hadde BKSF 4 delegater med på Norges kirkesangforbund sitt Landsmøte 2011
som ble avholdt i Centralkirken i Bergen.
Søndag 29. mai arrangerte styret i samarbeid med lokale krefter, vårtreff for medlemskorene i
Åsane. Ca 150 deltakere var med, og vårtreffet ble avsluttet med en felleskonsert i Åsane kirke.
Et fellesnummer denne gangen var blant annet Hallelujakoret fra Händels Messias. Styret forslår
dette som fast årlig fellesnummer ved vår- eller høsttreff.
Lørdag 17.september inviterte BKSF til Liturgisk verksted i Slettebakken kirke ved Hilde
Trætteberg Serkland. 9 sangere deltok, og seminaret ble avsluttet med kveldsgudstjeneste i
Slettebakken kirke.
20-22.april 2012 er Bjørgvin Kirkesangforbund lokal arrangør av Rikskirkesangfesten i Bergen i
tett samarbeid med Norges Kirkesangforbund sentralt. Og styret ser fram til en flott
rikskirkesangfest i Bergen, med ca 350 påmeldte sangere som aktivt vil delta på gudstjenester og
konserter. Det store fellesnummeret på RK12 er “Solsongen”, skrevet av Torsyein Aagaard
Nilsen til tekst av Frans? av Asissi. “Solsongen” blir framført av felleskoret og Oster Brasss
pluss et samensatt jentekor av Førde Jentekor, Octavia, fra Biskopshavn og DUG- Domkirkens
Ungdomsgruppe under ledelse av komponisten Torstein Aagard Nilsen.
På denne rikskirkesangfesten blir det også urframføring av Svein Ellingsen og Harald Gullichsen
sitt verk “Du fornyer jordens ansikt”, framført av Bergen Domkor, Stavanger Domkantori,
Sankta Sunniva Ungdomskor, musikere og solister under ledelse av domkantor Ketil Almenning.
Dette tror vi kommer til å bli en stor kirkemusikalsk begiventhet!

Anne Karin Stormyr, leder

Ulf Sverresvold, sekretær
Sign.
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