Norges Kirkesangforbund – Stavanger

Styrets årsmelding for 2018

Styret:
Styret har etter årsmøte i Udland kirke 10. mars 2018 hatt følgende
sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Geistlig rep.

Ole Hodnefjell
Arne Hadland
Leiv Rossehaug
Sigmund Haaland
Oddbjørg Rimstad
Magnhild Mo
Jostein Vestbø

Vararepresentanter:
1.vara: Ragnhild E. Hoel
2. vara: Ingrunn Vassbø Særheim
3. vara: Arnfinn Tobiassen
Medlemskor
Ved utløpet av 2018 hadde NKSF 19 medlems kor med til sammen 397
medlemmer.
Virksomheten
Årsmøte for 2017 ble holdt i Udland kirke lørdag 10. mars.
Til stede var 16 representanter fra 8 medlems kor.
Før selve årsmøteforhandlingene hadde Arne Hadland et inspirerende innlegg
om menighetssangens betydning.
Etter årsmøte var det en kort korkonsert ved Udlandkoret og en liturgisk
avslutning ledet av Jarle Botnen.
Styret har hatt 6 møter og behandlet 26 saker.
Av arrangement vi har fått i stand vil vi først nevne «Samling for korledere».

Vi er av den oppfatning at kirkens korledere har behov for samlinger med faglig
og sosialt tilsnitt. Vi kaller disse samlingene for Korlederforum. Vi ønsker at
disse samlingene skal ha en uformell form med utvekling av ideer, notetips osv.
Vi har hatt to slike sist høst, 7/9 i Vardeneset kirke og 16/11 i Sola kirke. Neste
blir i Bekkefaret kirke 8/2.
Vi ønsker nærmere kontakt med Ung kirkesang. Vi inviterte derfor daglig leder
Tuva Ystad Gederø til styremøte 22/8 for å samtale om muligheter for
samarbeid og felles arrangement.
Vi har og hatt møte med daglig leder i Nkf, Ragnhild Hadland for å se på
mulighetene for å arrangere felles kurs.
Stiftsledermøte ble i 2018 arrangert i Stavanger 14- 15/9. Arne Hadland møtte
fra oss.
Et særdeles vellykket seminar med folketoner fra Rogaland ble arrangert på
Utstein pilegrimsgard 19. – 20/10. Arne Hadland var leder og det var 12
deltakere.
Ad hoc komiteen som ble nedsatt i 2017 la fram sin rapport 22/1. Det er et
nyttig styringsredskap i tillegg til handlingsplanen.
Styret har fått generell driftstøtte og aktivitets-støtte fra fylke gjennom
Rogaland musikkråd, og sendt søknad om tilsvarende for 2019.
Arrangement som styre vil arbeide for å gjennomføre inneværende år:
Fortsette med samlingene i Korlederforum. 2 samlinger i semesteret.
Salmekveld i nordfylke
Opprettholde kontakten med Ung Kirkesang.
Arrangere kurs i rytmisk korsang.
Gudstjenesteseminar sammen med pilegrimsutvalget 21/9.
Til slutt en stor takk til alle korsangere, styrer og korledere. Dere gjør en svært
viktig tjeneste i menighetene. Kirkesangen er med på å styrke gudstjenestelivet
og er viktig for at kirken skal beholde sin plass som folkekirke.

