
STAVANGER KIRKESANGFORBUND (SKSF) 
 

 
Styrets beretning for 2015  

 

1. Styret:  
Styret har etter årsmøtet i Nærbø kirke, lørdag 21.mars  2015 hatt følgende sammensetning: 
Leder:  Harald Bjørgan (Chorus – Høyland) 
Styremedlemmer:  
1. Nestleder:  Leiv Rossehaug (Kantor og dir. Udlandkoret ) 
2. Kasserer:   Sigmund Haaland ( Ålgård kirkekor )   
3. Sekretær:  Kjell Svanæs (dirigent Jæren kammerkor) 
4. Arne Hadland (dirigent St. Svithun Choralis)   
5. Asbjørn Salthe (geistlig repr.) 
6. Arild Thorsen, Jæren kammerkor    

   
Vararepresentantar:  
1. Turid Landås (Udland- Nord-Rogaland) 
2. Anne Mundal (Jæren kammerkor) 
3. Ingrunn Vassbø Særheim (Jæren kammerkor) 

 
Styret har hatt 4 styremøter i 2015 : 6. januar, 12. mai, 1.september, 17. november og 
behandlet  18 saker.  
 

2. Medlemskor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ved utløpet av 2015 hadde SKSF 25  aktive medlemskor med til sammen 471 
medlemmer. 
Nye medlemskor er Lund menighetskor (18 medl.) og Credo (28 medl.) på Avaldsnes og 
Bekkefaret kirkes mannskor (17 medl.) og St. Svithun Choralis (12 medl.)  
Sandnes kirkekor har ikke vært aktive i 2015 og korgruppe i Vardeneset er ikke i funksjon. 
 

3. Virksomhet. 
Forbundet har hatt/medvirket i følgende aktiviteter: 
 

- Årsmøte 21. mars hadde 18 delegater, og 8 kor var representert. 
 

- I forbindelse med årsmøtet deltok korsangere fra en rekke medlemskor ved framføring av 
Hovlands Pilegrimsmesse i forbindelse med  10-årsjubileum for Nærbø kirke. 
 

- Det er arbeidet aktivt med å få ajourført medlemslistene og få flere medlemskor. 
 

- Styret har innledet nærmere samarbeid med Bispedømmets kulturrådgiver, med sikte på 
fremme av kirkesangen og få flere medlemskor i SKSF.  
 

- En samling for kantorer/organister  ble gjennomført på Solborg Folkehøgskole den 9. juni 
2015 for alle kantorer/organister i Bispedømmet. 

 



- Styret har startet forberedelse til felleskonserter i både nord- og sørfylket i 2016 med 
nyutgitte korarrangement basert på folketoner fra både nord- og sør-fylket. 

 
- Vi gjennomførte 12. november 2015 i samarbeid med bispedømmekontoret et eget 

kordirigentseminar ved Høyland menighetshus under ledelse av Arne Hadland. Han hadde 
tilrettelagt stoff basert på ”Korboka” og viste eksempler på hvordan boka kan benyttes for 
både voksne og barne-kor. I samarbeid med Cantando kunne vi tilby ”Korboka” til 
spesialpris på kr 100 pr stk for alle medlemskor. 

 
- Det ble også gjennomført et korseminar i Nord-fylket  den 6. desember i regi av  

Udlandkoret og dirigent Leiv Rossehaug.  I denne forbindelse ble det også gjennomført et 
todagers seminar 30.11. -1.12. Medvirkende var Cantus Vitale i tillegg til Udlandkoret. 
 

- Korene er oppfordret til mer aktiv bruk av vår hjemmeside, særlig med innrapportering av 
konserter m.m. Det er registrert en liten økning i bruken av hjemmesida som nå har 19 
personer som abonnerer på meldingstjenesten. Men fortsatt har vi registrert at våre 
medlemskor har hatt mange konserter som ikke er meldt til hjemmesida. 
 

- Styret har fått generell driftsstøtte og aktivitets-støtte fra fylket gjennom Rogaland 
Musikkråd og sendt søknad om tilsvarende for 2016. 
 

- I løpet av 2015 ble det arbeidet videre med utgivelse av nye komposisjoner/arrangement 
basert på folketoner fra hele fylket. Ansvarlig for dette arbeidet har vært Arne Hadland og 
Kjell Svanæs. Dette er et langsiktig arbeid og vi tar sikte på utgivelse og presentasjon ved 
konserter i både sør- og nordfylket i løpet av høsten 2016 - våren 2017. 

- Vi har planlagt en oppfølging av det vellykkede ”Salmeboka fra minutt til minutt”. 
Medlemskorene oppfordres til å ta initiativ til salmekvelder lokalt der en inviterer alle typer 
kor og korgrupper til å synge selvvalgte salmer.  

 
4. Vurdering. 

Medlemskorene gjør en svært viktig tjeneste i menighetene, og skaper glede og bevissthet 
omkring kirkesangens og korsangens betydning i kirken.  
 
Styret ser at det fortsatt er en stor utfordring å komme i kontakt med de mange kor og 
korgrupper i bispedømmet som ikke er medlemmer i SKSF.  
Sjøl om enkelte kor sliter med oppslutningen så er det gledelig at antall medlemskor er 
relativt stabilt. 
 
Styret har fortsatt arbeidet med å oppfordre medlemskorene til å ta initiativ til opptredener i 
menigheter uten eget kor innen sitt prosti. 
 


