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BKSF Årsmelding 2013
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
tilrettelegge tilbud som kan supplere og virke samlende både for det enkelte kor og for
fellesskapet i forbundet.

Tillitsvalgte 2013:
Styret og varamedlemmer har hatt følgende sammensetning og valgperiode:










Leder: Gro Anthun. Valgt som leder for 1 år. Valgt til styre for 2013/2014.
Nestleder: Jens Arne Stautland, korsanger i Sanctus, Nysæter på Stord. Valgt for 2 år
(2012/13).
Kasserer: Lena Maria Gravdal, dirigent for Prima Vista i Åsane. Valgt for 2013/2014.
Sekretær: Trygve Møster, korsanger i Sotra Reviderte. Valgt for 2013/2014.
Medlem: Ulf Sverresvold, korsanger i Slettebakken Motettkor. Valgt for 1 år (2013).
Medlem: Guro Rotevatn Buder, dirigent Cantus (Skjold). Valgt som 2. vara for 1 år
(2013) . Byttet rolle med John Olav Habbestad ved konstituering.
1.varamedlem: Anna Myklebust, korsanger, Sotra Revidert. Valgt for 1 år(2013).
2.varamedlem: John Olav Habberstad , korsanger Bremnes kantori. Valgt til styre for 2 år
(2012/13). Byttet rolle med Guro Rotevatn Buder ved konstituering.

Utvalgene i forbundet har hatt følgende sammensetning og valgperiode:
Musikkutvalg:
 Ulf Sverresvold: utvalgt av BKSF styret for (2013/2014)
 Harald Holtet: dirigent for Birkeland Kantori.(2013/2014)
 Bjarte Aadland: dirigent i Sanctus og kantor i Nysæter kyrkje, Stord. (2013/2014)
Valgnemd:
 Anne Karin Stormyr: utvalgt av BKSF styret.
 Oddmund Sagstad: korsanger Askøy kirkekor.
 Natalia Medvedeva: dirigent for Sangkompaniet i Sund.
Webansvarlig: Sølvi Ringås: korsanger i Fana kyrkjekor, gjenvalgt for 1 år(2013)
Revisor: Helen Leversund: korsanger Bremnes Kantori, gjenvalgt for 1 år (2013.)
Medlemskor i 2013:
Bjørgvin Kirkesangforbund hadde pr. 31. desember-2013, 29 medlemskor med rundt
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, 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)

Styrets arbeid i 2013

Det har vært avholdt 8 styremøter i 2013 med 64 saker. Konstituering av nytt styre ble holdt den
11. april.
Styret har hatt følgende 4 punkter som sitt viktigste arbeid i 2013:
Punkt 1: Vårtreffet i Slettebaken 26. mai. Her var fellesnummer Kyrie og Tu solus Dominus fra
Trond Kverno: Completorium . Vårtreffet var vellykket. De som var med hadde stort utbytte
av det, men det kunne absolutt vært flere deltakere . Vårtreffet var dessverre planlagt med for kort
påmeldingsfrist/annonseringstid. Det kan være en del av forklaringen på liten oppslutning.
Punkt 2 : Salmeseminar/høsttreff: «La hyllingsrop lyde for Gud, hele jorden», med Harald Holtet
i Skjold kirke den 19. oktober.
Her en anmeldelse skrevet av Gunnar. Hageberg, Lindås-Myking kantori og deltaker på kurset,
hentet fra BKSF sin hjemmeside:
«»Opplegget var noko annleis enn tidlegare år, då styret inviterte til kurs for korsongarar, dirigentar og andre interesserte. Tema var bibelske salmar. Omlag 50 personar deltok.
Kurshaldar var Harald Jacob Holtet, som til dagleg er kantor i Birkeland kirke, Bergen.
Han har nyleg gitt ut ei samling med bibelske salmar: ”La hyllingsrop lyde for Gud, hele
jorden”. (N.M.O 13238A)
Mitt første møte med Holtet sine komposisjonar var i fjor under Rikskirkesangfesten i
Bergen. Den gode opplevinga ligg framleis i minnet mitt, derfor var det viktig å få vera
med på dette kurset og å få nærare kjennskap til komposisjonane hans.
Holtet er ein inspirerande instruktør der han på ein ledig og sikker måte introduserte 4 av
hans bibelske salmar: to med enkelt omkvede og resitasjonsformel og to som er gjennomkomponerte og som har eit nært likskap med engelske anthem. I tillegg presenterte
han to Davidssalmar med norsk tekst, tonesett av engelske komponistar etter den anglikanske chants-tradisjonen.
John William Kay, kantor i Radøy kommune, var med som akkompagnatør på orgel. Han
kjenner godt den anglikanske chant-tradisjonen og er ein dyktig utøver!
Harald Jacob Holtet sine bibelske salmar er utan tvil ein viktig ressurs og inspirasjon for
våre kyrkjekor. Difor ser eg med spenning fram til utgiving av nye komposisjonar frå
han.
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Kursdagen var flott lagt til rette med inspirerande repertoar, dyktig kurshaldar, servering
av god mat og tid til sosialt fellesskap. Dagen vart avslutta med konsert. Dette opplegget
kan ein gjerne bruka vidare!
Takk til styret og musikkutvalet i Bjørgvin kirkesangforbund! «» (se for øvrig: kirkesang.no -> Bjørgvin)

Punkt 3: Planlegging av PROTS seminar i 24-26 januar i 2014 i Nysæter på Stord.
BKSF fikk kontakt med Per Oddvar Hildre før styremøte 3.juli. Det ble da bestemt at vi skulle gå
for et PROTS seminar på Stord i januar 2014. Dette jobbet styret med utover høsten med
utlysning av seminar, tilrettelegging, budsjett og detaljplanlegging. Først gikk innbydelse ut til
alle BKSF kor, og siden til andre korister. Til sammen kom vi opp i ca. 90 påmeldte sangere.
Sluttomtale av dette kommer på neste års referat.( Se kirkesang.no).

Punkt 4: Mozart Requiem: Gro Anthun har på vegne av BKSF, Førde kyrkjekor, Cantus i Dale
og Askøy kirkekor jobbet med deltakelse på en Mozart Requiem konsert i Helsingfors under
ledelse av Markus Malmgren, kantor/dirigent og professor ved Sibelius Akademiet i Helsingfors.
Der deltok BKSF sine 50 sangere sammen med 150 sangere fra Finland. Dette ble en svært
vellykket konsert. Dette har fungert som et forprosjekt til samme konserter i Førde og Sogndal i
vår (2014), og siden i Åsane og Askøy(Erdal) i høst(2014) der sangglade korister fra Bjørgvin vil
bli invitert til å delta. Konsertene i vår blir med orkester, men konsertene i høst blir med orgel.
Dette har med plassering av orgel å gjøre. Orgelet må være plassert fremme i kirken for å fungere
i verket.
Se for øvrig informasjon: vedlagt innkalling og kirkesang.no (Mozart Requiem) .
Trygve Møster sekretær
Sign.

