
 

 

 

Styrets årsmelding for 2019 

 

Styret: 

Styret har etter årsmøte på Utstein pilegrimsgard 16. februar 2019 hatt følgende 

sammensetning: 

Leder:   Ole Hodnefjell  (Rennesøy kyrkjekor) 

Nestleder:  Arne Hadland  ( St. Svithun choralis) 

Sekretær:  Ragnhild E. Hoel (Kantor i Nærbø) 

Kasserer:  Sigmund Haaland ( Organist i Gjesdal) 

Styremedlem:  Magnhild Mo  ( Kantor i Bekkefaret) 

Styremedlem:  Leiv Rossehaug (Udlandkoret) 

Geistlig rep.  Jostein Vestbø 

 

Vararepresentanter: 

1. vara.  Ingrunn Vassbø Sørheim (Jæren Kammerkor) 
2. vara: Rolf Lunde   (Rennesøy kyrkjekor) 
3. vara:    Arnfinn Tobiassen  ( Kantor i Avaldsnes) 

Valgkomite: Harald Bjørgan leder 

  Jarle Botnen og Alf Sigmund Østreim 

Revisor: Mette Bredsten Valen Kvalevåg 

                           

Medlemskor. Ved utløper av 2019 hadde NKSF S 22 aktive medlemskor med til sammen 465 
medlemmer. I løpet av året har vi fått 4 nye medlemskor og de er: Kammerkoret Grandezza i 
Madlamark menighet, 20 medl. Keryx i Avaldsnes menighet 19. medl. Schola Utsteinensis i 
Rennesøy menighet 6. med. Og St. Svithun katolske kor med 20 medl. 

Styret har i sak 8/19 vedtatt å bevilge kr 5000 til alle nye medlemskor. 



 

Virksomheten. 

Årsmøte for 2018 ble holdt på Utstein pilegrimsgard 16. februar 2019 med 18 deltakere 
og 9 kor representert.  

Før årsmøteforhandlingene hadde vi et inspirerende foredrag av Jostein Vestbø 

Årsmøteforhandlingene ble ledet av Arne Hadland. 

Årsmøtet ble avsluttet med en tidebønn i Utstein Kloster kirke med Rennesøy kyrkjekor 
ledet av kantor i Rennesøy Arne Martin Aandstad. 

Styret har hatt 6 styremøter og behandlet 29 saker. 

Vi har fortsatt med samlingene for korledere og hatt i alt 4 samlinger på forskjellige 
steder. Vi ser det som viktig med disse samlingene som både har et sosialt og faglig 
innhold. 

22. september var vi medarrangør ved en salmekveld i Udland kirke der flere kor fra 
nordfylke deltok. Ansvarlig for arrangementet var kantor i Avaldsnes, Arnfinn Tobiassen. 

25 – 26/10 var det kurs i gregoriansk sang og ledelse i Utstein Kloster ved kantor Henrik 
Ødegaard. 

Vi har fortsatt samarbeidet med Ung kirkesang og skal samarbeide om gjennomføringen 
av en gudstjeneste i Hillevåg kirke 16. februar 2020 med både barne – og voksenkor. 

Vi har samarbeidet med kulturkonsulenten på bispedømmekontoret Ragnhild Halle og 
daglig leder I NKSF Ragnhild Hadland ved at de blir invitert til våre styremøter. 

Styret har for 2019 satt av kr.25.000 øremerket til kurs og studiereiser for korledere, jf 
årsmøtevedtak og handlingsplan (tidligere punkt 13, etter endringer i planen er det 
punkt 9).  

Ole Hodnefjell, Sigmund Haaland og Arne Hadland deltok på landsmøte til NKSF sitt 
landsmøte på Utstein pilegrimsgard 8. og 9. mars. 

Styreleder deltok også på ledermøte i Rogaland musikkråd 4.april 2019 og på vigsling av 
ny biskop i Stavanger domkirke 17. mars. 

Styret har fått generell driftsstøtte og aktivitets-støtte fra fylket gjennom Rogaland 
musikkråd og sendt søknad om tilsvarende for 2020. 

I et forsøk på mer aktiv bruk av vår hjemmeside og facebook side har Sigmund Haaland 
fått spesielt ansvar for hjemmesiden og Ragnhild E. Hoel for facebooksiden. For mer 
aktivitet på disse sidene er vi avhengige av innspill fra medlemskorene. 

 

Styre vil uttrykke stor takk til alle korsangere, styrer og korledere. Dere gjør en svært viktig 
tjeneste i menighetene, og skaper glede og bevissthet omkring kirkesangens og korsangens 
betydning i kirken. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 


