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Forslag til

Styrets beretning for 2016
1. styret:
Styret har etter årmøtet i Udland kirke lørdag 5. mars 2016, hatt følgende sammensetning:
Leder: Harald Bjørgan ( Høyland)
Nestleder: . Ole Hodnefjell (Kantor og dir. Rennesøy kirkekor)
Styremedlemmer:
1. Kasserer: Sigmund Haaland (Ålgård kirkekor)
2. Sekretær: Kjell B. Svanæs (kantor - Jæren Kammerkor)
3. Arne Hadland (kantor og dir. St. Svithun Choralis)
4. Leiv Rossehaug ( kantor og dir. Udlandkoret)
5. Geistlig representantr: Øyvind Tjelle (prest Gausel kirke)
Vararepresentanter:
1. vara: Odd Jan Hagen (Madlamark kirkekor)
2. vara: Anne Mundal (Jæren Kammerkor)
3. vara: Ingrunn Vassbø Særheim (Jæren Kammerkor)
Styret har hatt 4 styremøter i 2016 og behandlet 26 saker

2. Medlemskor:
Ved utløpet av 2016 hadde SKSF 22 aktive medlemskor med til sammen 428 medlemmer.
Utmeldte kor: Chorus og Ålgård kirkekor som begge er nedlagt.

3. Virksomhet

Forbundet har hatt / medvirket i følgende aktiviteter:
- årsmøte lørdag 5. mars 2016 i Udland kirke, Haugesund
Til stede: 19 representanter fra 8 medlemskor
- kort korseminar og aftensang i forb. med årsmøtet
- Oppfordring til våre medlemskor om å arrangere salmekvelder, "På kryss og tvers i
salmeboka."
- Deltagelse på NKSF-s ledersamling. Ole Hodnefjell deltok fra oss.
- Planlegging og gjennomføring av korseminar om religiøse folketoner i Lund lørdag 18.
november. Seminaret samlet 24 sangere. Det startet kl. 10.30, og ble avsluttet med
konsert i Lund kirke kl. 18.00.
- I samarbeid med Ung Kirkesang: Utgivelse av korbok med folketoner fra Sør-Rogaland,
arrangert av Kjell B. Svanæs.
- Løpende kontakt med bispedømmets kulturrådgiver
NKSF—Stavanger, e-post: harald.bjorgan@lyse.net mobil: 913 72 674
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Oppfordring til våre medlemskor om å arrangere salmerkvelder, Salmeboka på kryss og
tvers. Slike kvelder har blitt arrangert på Hjelmeland, Nærbø, Hjelmeland og Gand.
Ajourføring av våre hjemmesider - Våre medlemskor har blitt oppfordret til å bruke våre
hjemmesider, og det er gledelig at mange gjør det.
Planlegging av seminar på Hjelmeland 12. / 13. februar 2017
Planlegging av korsamling i St. Petri kirke 11. - 12. mars 2017
Forberedelse av årsmøte i St. Petri kirke 11. mars 2017
Planlegging av felles styremøte med Ung Kirkesang
Styret har fått generell driftsstøtte og aktivitets-støtte fra fylket gjennom Rogaland
Musikkråd, og sendt søknad om tilsvarende for 2017.

4. Vurdering
Medlemskorene gjør en svært viktig tjeneste i menighetene, og er med på å styrke
gudstjenestelivet. Kirkesangen er viktig for at kirken skal kunne beholde sin plass som
folkekirke.
Sjølv om enkelte kor sliter med oppslutningen, er det gledelig at antall medlemskor er relativt
stabilt.
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