
 

 

 

Styrets årsmelding for 2021 

Året 2021 har også vært preget av Covid 19 pandemien. Som i 2020 har det blitt oppfordret 

til minimal sosial omgang, bruk av munnbind og 1 til 2 meters avstand. Dette har blant annet 

ført til gudstjeneste med redusert deltakelse, avlyste konserter og korøvelser. Vi kan ikke 

annet enn å håpe på en mer normal tilstand i 2022. 

Årmøte for 2020 ble utsatt flere ganger, men ble endelig gjennomført på Utstein Kloster 

lørdag 25. september. I forbindelse med årsmøte ble det gjennomført et kurs der den nye 

Tidebønnboken ble presentert. Det ble innøvd en tidebønn som ble gjennomført som 

avslutning på dagen. Kursleder var Henrik Ødegård.  

Årsmøte ble gjennomført med 14 deltakere til stede. Ole Hodnefjell ble valgt til møteleder 

og Ragnhild E. Hoel til referent. 

Etter årsmøte har styre konstituert seg og har nå følgende sammensetning: 

Leder:   Ole Hodnefjell  Rennesøy kyrkjekor 

Nestleder:  Magnhild Mo  Kantor Bekkefaret 

Sekretær:  Ragnhild E.Hoel Kantor Nærbø 

Kasserer:  Sigmund Haaland Organist Gjesdal 

Styremedlem:  Leiv Rossehaug Udlandkoret 

Styremedlem:  Arnfinn Tobiassen Kantor Avaldsnes 

Geistlig rep.:  Torbjørn Hestnes Sokneprest i Sokndal 

 

Vararepresentanter: 

1. vara: Solvor Kvåle Konstali 

2. vara: Sylwia Wasilewska 

   

Valgkomite: Arne Hadland og Solvor Kvåle Konstali. 

Revisor: Mette Bredsten Valen Kvalevåg. 



Medlemskor   Ved utløpet av 2021 hadde NKSF S 25 aktive medlemskor med til sammen 432 

betalende medlemmer og en enkelt person.  

Styret har hatt 3 møter og behandlet 20 saker. 

Vi har hatt 3 samlinger i korlederforum. 11. juni var vi i Stokka kirke der Ghislain Gourvennec 

tok oss imot. 10. september var vi Domkirken og St. Petri menighetshus der Oddgeir 

Kjetilstad presenterte ideer til korstoff i adventstiden. 12. november var vi i Sola nye kirke 

der Geir Munthe Kaas viste oss den nye kirken og det nye elektroniske orgelet i kirken. Det 

ble også presentert nytt og aktuelt korstoff. 

Det har vært 1 møte i jubileumskomiteen for 90 årsjubileet i 2023. Komiteen består av: 

Ragnhild Hadland Zetterstrøm, Arfinn Tobiassen, Oddgeir Kjetilstad, Arne Hadland og Ole 

Hodnefjell. 

15. september deltok styreleder på Landsmøte på Garder kurs og konferansesenter. 

Styret har videreført stipendordningen med å sette av 25000 kr. til kurs og studiereiser for 

korledere. Det har ikke vært noen søkere. 

Styret har fått generell drift- og aktivitetsstøtte fra fylket gjennom Rogaland musikkråd og 

sendt søknad om tilsvarende for 2022. 

Styret vil rette en stor takk til alle korsangere, styrer og korledere for den viktige tjenesten 

dere gjør i menighetene. 

 


