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Av Silvana Di Sansimone Sørensen, silvana.sorensen@sfjbb.net 
 
 

 

Se her da! 
Sliter Distriktsforbundet eller koret ditt med å få medlemmer til å ta verv i styret 

og stell? Da er kanskje hjelpen nærmere enn du tror  

 

NSF tilbyr nemlig et ganske så uformelt organisasjonskurs hvor vi tar for oss og 

prøver å ufarliggjøre verv 

som leder, sekretær og kasserer. Vi snakker også generelt om det å ta et tillitsverv. 

 

NSF stiller med kursholdere og betaler reise og opphold for disse. Dere må stille 

med egnet lokale, kaffe og noe å bite i.   

 

Kom igjen – Ta kontakt og vi kommer! 

 

Forretningsutvalget 

Mail: norsk@sangerforbund.no 

Tlf.: 905 34953 

 

mailto:silvana.sorensen@sfjbb.net
mailto:norsk@sangerforbund.no


   
Kjære sangervenner! 
 

Så er det snart jul igjen…. Utrolig hvor fort tiden går. 

Snart ligger et nytt, ubrukt år foran oss, som vi kan fylle med hva 

vi vil.  Jeg vet at de fleste av oss vil fylle det med mye omtanke og 

kjærlighet til familie og venner, kanskje noen spennende reiser 

eller andre opplevelser.  Men en ting er jeg mer sikker på enn andre 

– de fleste av oss vil samles på Notodden og Rjukan og delta på et 

fantastisk landsangerstevne hvor jeg er overbevist om at opplevelsene vil stå i kø 2. – 

5.juni 2016. 

Året som har gått, har vært spennende det også – litt for spennende til tider – men 

alt i alt har det vært et godt sangerår.  Det skjer mye i korverdenen for tiden, og i 

2015 har vi bl.a. opplevd at et nytt samarbeidsorgan har sett dagens lys etter flere 

års forhandlinger – Koralliansen.  Jeg er overbevist om at dette er bra for kor-Norge 

og for Norsk Sangerforbund.  Vil dere vite mer, kan dere enten lese om den på 

Facebook-siden til Koralliansen eller Norsk Sangerforbund eller ta kontakt med 

kontoret. 

Det har også vært landsmøte (Musikkting) i Norsk Musikkråd – denne gangen på 

Hamar.  I år fikk vi bl.a. ny leder – Eline Moe Melgalvis, som jeg er sikker på vil gjøre 

en flott jobb. 

Jeg føler at jeg er priviligert som får lov til å være leder for dere og være med på å 

påvirke det som skjer i kor-Norge.  Alt jeg gjør, gjør jeg for sangerne i Norsk 

Sangerforbund – det jeg mener er best for dere.   

Takk for at dere har tillitt til meg! 

 

Mitt nyttårsønske er at Norge fortsatt vil være et fredelig og fritt land å bo i.  Jeg 

vil ønske hver og en av dere en riktig god jul og et fredelig og godt nytt år! 

 

 

 

Juleklem fra Tove 

 
 
 
 
 

FRA LEDER’N 



FRA KASSERER’N 

 
Nå er snart tiden inne for å føre regnskapet for 2015. Da er det lurt å påse at dere 

har fått med alle kostnadene som har vært for koret dette året. De må være med 

slik at dere får igjen mest mulig når vi søker om moms kompensasjon for 2015. 

Vil minne om: Har dere hatt kakelotteri hvor medlemmene har kommet med kaker som 

er betalt av hver enkelt, kan dette føres i regnskapet. Lag et bilag som gir et riktig 

bilde av hva kaken koster. Eks. ca. kr. 100,-. Hvis dere har 10 kaker eller flere føres 

dette som en inntekt og en kostnad. Dette gir et null i resultatregnskapet men viser 

kostnaden.  

 

Det samme gjelder hvis dere har andre lignende oppdrag. Ta med alt som har med 

festdeltakelse eller reiser. Også egne arrangement hvor dere lager mat/kaker for 

salg. Eller julemesser. Alt må med. 

 

Hvis noen lurer på dette jeg skriver og ikke forstår det helt er jeg behjelpelig på 

telefon 63 84 30 83 eller send meg en mail på adr.: laila.sather@getmail.no. Så vil jeg 

svare dere. 

 

Jeg vil også ønske alle en God Jul og håpe at alle sender inn årsregnskapet til meg når 

jeg ber om dette. Da blir det litt penger i kassen i desember 2016. 

 

 

 

Med hilsen 

Laila 
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JULESTJERNA 
 

Når julestjerna lyser i mørke vinterland. 

Da kommer stille glede og gjester gammel mann. 

Han blir igjen det barnet som satte stjerna på. 

Så treet stod og funklet så alle kunne sjå. 

 

 

Den gang da snøen dalte og det var fred på jord. 

Og verden var en stue og ingen store ord. 

Da veien var et skispor og vinterdagen kald. 

De gamle de fortalte om krybbe og om stall. 

 

 

Den gamle mannen minnes så vel ifra den gang. 

Da jula var en voksduk og malingslukt med sang. 

Og treet som var pyntet med kjente kjære ting. 

Den gamle engel hang der så blid med brukket ving. 

 

 

Den store stjerna lyser på hytte og på slott. 

Den blinker og forteller om gaven vi har fått. 

Men gamlefar har sovnet fra glitter og fra spir, 

Og lever om igjen som barn, mot julefred det lir. 

 

 

Willy Roel. 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

‘ 

 

 



EN MØRK KVELD 
 

Det var vinter over byen, bekmørk kveld i januar. Med en tomsekk på en kjelke, gikk 

jeg ut med bestefar. For han viste om et nybygg, i en fornem fin ale. Og på tomta 

bakom bygget, lå det fliser og plankeved. 

 

Alt var mørkt. De hvite stjerner stirret kaldt ned mot jord. Der hvor bestefar gikk 

foran løp jeg etter i hans spor. 

 

Her var tomta – fjernt fra hørte vi en kirkeklokke slå. Og vi bøyde oss og sanket all 

den gode ved vi så.Og jeg så den gamle kroken – med den slitte gamle kropp. Nesten 

smilte som i glede når han tok et vedfang opp. 

 

Frosten bet i våre kinner – våre never var som is. Og vi sanket taust og stille både 

spon og høvelflis. Her var ved som kunne varme – og vi fylte sekken bra. Men en 

stemme ropte mot oss som vi nettopp skulle dra. 

«Hei du gamle og vesle vedtjuv! Det er best du stanser litt. Det du drar på der i 

sekken, hører meg til – det er mitt. 

 

Jeg så noen komme mot oss, jeg så ikke hvem det var. For jeg klamret meg i redsel – 

inntil gamle bestefar.  Men den fremmede tok sekken og han tømte den og sa: Her er 

tomsekken din rakker – se å kom deg her i fra. 

 

Halvt i ørske dro vi unna – som to skadeskutte dyr. Tung var veien som vi vandret, 

hjem til bestemors komfyr. Det er mange vintre siden, men i alle disse år. Har jeg 

båret dypt i sinnet – på et åpent blodig sår. 

 

Og jeg vet jeg glemmer aldri, denne kveld med snø og sno. Da en tomsekk på en kjelke 

– var den tunge last vi dro. 

 

Arne Paaske Aasen. 

 

 

 

 

 

 



FRA MUSIKKRÅDET 

 
INVITASJON TIL SEMINAR FOR SANGERNE   

05.03 – 06.03 2016 
I BERGEN 

 
Temaet er: KOMPLETT SANGTEKNIKK (complete vocal technique) 

(sangteknikk for ulike sjangre) 

 

Instruktør blir Marie Pihlstrøm Frostlid. 

Marie Pihlstrøm Frostlid er fra Halden. Hun er utdannet fra blant annet 

Complete Vocal Institute i København, og er autorisert sangpedagog i  

Komplett Sangteknikk fra den danske stemmeforskeren Cathrine Sadolin. 

Hun jobber som frilanser, og holder masterclass og privatundervisning 

for amatører og profesjonelle. 

 

Musikkrådet i Norsk Sangerforbund inviterer sangerne til seminar  

05.03 – 06.03 2016 i Bergen 

 

Vi har plass til 50 deltakere. Fort dere å meld dere på. 

Seminaret starter lørdag kl. 1000 og avslutter kl. 1600. 

Søndag kl. 1000 - 1400 

Nærmere timeplan i Bergen vil bli sendt senere. 

 

Kurset vil bli holdt i Nordnes bydelshus, Klosteret 2 

Vi koker kaffe/te. Ta med matpakke. 

Ta gjerne med noe å notere på også. 

 

Egenandel for hver sanger blir kr. 500,- for kurset. 

Er det behov for overnatting, er vi behjelpelig med det. 

Reise og opphold må deltakerne betale selv 

 

BINDENDE PÅMELDING INNEN INNEN 10. februar 2016.   

 

Korene sender påmeldingen samlet, og den må inneholde navn,kjønn og fødelsår. 

 

Påmeldingen sendes til Evy I. Sypriansen, Kjelsåsveien 6A, 0488 Oslo 

e-mail: resypria@online.no  mobil 906 72 028 

mailto:resypria@online.no


SYNLIGGJØRING 
 

Det kom et ønske fra Trøndelag og Nord-Norge Sangerforbund om Musikkrådet 

kunne delta på deres stevne i Bodø 5/6-7/6-2015 for at sangerne skulle bli kjent med 

oss. Jeg var den heldige som fikk reise.  

 

Det var utrolig flott å få være deltager på dette stevne hvor distriktsstyret hadde 

våget å prøve noe nytt. De avholdt stevnet i en by hvor sangerforbundet ikke har 

medlemskor. Det ble et strålende arrangement, og Bodø vet nå at det finnes noe som 

heter Norsk Sangerforbund. All ære og honnør til dere for at dere våget! 

 

For meg ble det en lærerrik helg. Først og fremst var det en ”aha-opplevelse” å møte 

så mange sangere som ikke engang visste at det finnes noe sånt som et Musikkråd i 

forbundet vårt. Flott da at det på fellessamlingen søndag  var satt av tid hvor jeg 

fikk presentere Musikkrådet og informere om hva som er våre oppgaver. Det var også 

iløpet av helgen satt av tid til ett eget dirigentmøte. Veldig hyggelig å få møte alle 

dirigentene, nyttig å høre hvordan de jobber og ikke minst: det kom ønsker og innspill 

til saker de ville Musikkrådet skal jobbe med.   

 

Jeg reiste hjem med den erfaringen at dere har rett dere som mener at synliggjøring 

er viktig. For meg var det veldig nyttig få høre korene under flotte konserter, å få 

møte hver enkelt sanger, å få snakke sammen ansikt til ansikt.   

 

Takk til Trøndelag og Nord-Norge Sangerforbund for invitasjonen 

Eli-Anne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSKELISTE gjennom et sangerår 

 

Frist: 31.mars Innbetaling av kontingent til NSF (kr. 100.- pr. medlem) 

Frist:  31.mars Innbetaling av forsikringspremie (kr. 40.- pr. medlem – IF). Frivillig. 

Frist: 1.juni  Søknad om tilskudd til sangfaglig aktivitet (søknadsskjema finnes på 

www.norsksangerforbund.com) 

Frist: 30.juni  Moms kompensasjon (skjema sendes ut til kora fra NSF`s kasserer i god 

tid hvert år) 
 

Melde inn alle endringer vedr. korets/distriktets tillitsvalgte fortløpende. 

Bestille utmerkelser/hederstegn fra NSF (skjema finnes på www.norsksangerforbund.com) 

Sende til kontoret alle program etter egne arrangerte konserter (jfr. TONO avtalen) 

All felles informasjon/referat sendt til ledere av kor og distrikt  
må videreformidles til medlemmene. 

 

VIKTIG: Overhold frister som NSF setter på påmeldinger, skjemaer osv. 

  

http://www.norsksangerforbund.com/


Musikkrådet har i år arrangert 2 korseminar med tittel: 

 

KOMPLETT SANGTEKNIKK. 

28.02. – 01.03 2015 var vi i Sandefjord. Foredragsholder var Marie Pihlstrøm 

Frostlid. 43 sangere var veldig fornøyd med kurset. Og Musikkrådet fikk mye energi 

til å fortsette. 

 

Vi takker Silvana for hjelpen vi fikk til å skaffe lokalet. 

 

17.10 – 18.10 2015 dro vi til Tromsø. Marie skulle også være med, men hun mistet sin 

mann i den tiden så hun måtte avlyse kurset. Marie og hennes lille datter har vår 

dypeste medfølelse. Vi synes dette var veldig trist. Men Marie er meget profesjonell, 

så hun skaffet vikar. Hellen Thonhaugen fløy opp til Tromsø. Marie og Hellen har 

samme utdannelse, og hun var langt fra noe dårlig vikar. Det var 40 sangere som var 

meget fornøyd. Men de synes seminaret var for kort. 

 

Musikkrådet vil gjerne «favne» hele landet, så vi er veldig glad for at Tromsø tok så 

godt imot oss. 

 

Vi takker Jørn for hjelpen vi fikk til å skaffe lokalet. 

 

Nå er vi i full gang med å forberede seminar i Bergen. Etter planen vil det være 5.03 

– 06.03 2016. Musikkrådet vil så gjerne nå så mange som mulig. Det har vist seg at 

det er interesse for denne typen kurs. Men vi er avhengig av hjelp fra det lokale 

styret til hjelp til å finne egnet lokal. Har vi fått det på plass, så ordner Musikkrådet 

det meste. 

 

Vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at fristen for søknad vedr. sangfaglig tiltak er 

01.juni 2016. 

 

Musikkrådet ønsker alle våre sangervenner og dirigenter en fin og god jul og ett 

kjempeflott sanger år i 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LANDSSANGERSTEVNE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landssangerstevnet 2016    

 
 

Her kommer en hilsen fra oss i hovedkomiteen. 

Vi er pr dato i god rute for vårt første 

Landssangerstevnet i Telemark! 

 

Våre komiteer er i gang med sitt arbeid og vi går nå inn i en 

periode fylt med flere detaljer. 

 

Påmelding fra de enkelte kor er bra, men vi skulle  

ønske oss noen flere.  

 

Med dette vil vi ønske dere alle en  

fredfull jul og et godt nytt sanger-år! 
 

 



FRA KORENE/DISTRIKTENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Telemark Sangerforbund 

vil takke for et flott sanger-år! 

 

Vi ønsker alle våre 

sangervenner en riktig 

god jul og et godt nytt år! 

 

JULEHILSEN MED 

ØNSKE OM EN 

RIKTIG GOD JUL 

OG ET GODT NYTT 

SANGERÅR FRA 

 

Sandefjord 
Damekor 



FRA TROMSØ 
 
 
Musikkrådet i forbundet har spennende ting på gang. I høst ble det arrangert 

sangseminar i Tromsø med en ny innfallsvinkel – «Komplett sangteknikk» 

Det ble en helg fylt av sang på en ny og spennende måte. Det lille ekstra som åpnet 

for den store "aha" opplevelsen. Nye begreper som «Twang» og utvidet brystkasse 

var midt i blinken både for jenter og gutter! Vår eminente sangpedagog, Hellen 

Thonhaugen, engasjerte deltakerne fra første stund med sin sprudlende og positive 

formidlingsevne. Tilbakemeldingene etter kurset var ubetinget positive. Det eneste 

klagepunktet var at det ble for kort og deltakerne ønsket mer av det samme. Ei 

nyttig og flott helg selv om kursdagene konkurrerte med Knølhval og Spekkhoggere på 

spektakulær oppvisning i fjærsteinan rundt Tromsø ….kanskje det var korsangen de 

danset etter? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FRA SANGKORET SAMKLANG 
 

Sangkoret Samklang (Skien) og Dalen Blanda Kor 

(Brevik), med sin dyktige felles dirigent Cedomir 

Popadic, hadde slått seg sammen til ett kor og avholdt 

24. april sin konsert "Toner under kirketårn" i en velfylt 

Borgestad kirke. 

  

4 dyktige strykere (fiolin, cello og bratsj) hadde reist 

fra Kraljevo i Serbia - dirigentens fødeby - til Skien for 

å være med oss.  

I tillegg hadde vi med 2 flotte solister; Anette 

Øvretveit sopran og Per Helge Bergan tenor, som i 

tillegg også trakterte 

både piano og munnspill. 

På piano og orgel spilte også Hildegun Haukenæs. 

  

Over 1 times konsert bød på et stort spennvidde 

i repertoaret; fra vakre salmer, klassiske velkjente 

toner med bl.a. "Allegro" fra "Våren" i Vivaldis årstider, 

negro spirituals som "Walk in the Light" med 

tenorsolist, akkompagnert med både piano og 

munnspill, til popklassikeren "You raise me up". 

 

Høydepunktet var den første utgaven av "Ave Maria", 

vakkert fremført av vår sopransolist, med koret i 

bakgrunnen og med nydelig strengemusikk i vokal fin samklang. 

  

Vi fikk 

strålende 

omtale i en av 

våre lokalaviser 

etter konserten. 

  

 
 



FRA TROMSØ MANNSKOR 
Siden forrige årsmøte har Tromsø Mannskor (heretter TM) avholdt 30 øvelser, 7 

styremøter og 1 kormøte. Etter fjorårets årsmøte møttes hele koret på restauranten 

Skarven. Anledningen var utdeling av æresbevisninger til noen av korets medlemmer. 

Vi hadde et meget hyggelig samvær med god mat og drikke. 
 

I begynnelsen av mars ønsker dirigenten å ha en konsert på eldresenteret Heracleum 

og 18 sangere stiller opp der. Dette er siste opptreden før TM setter kursen til 

Narvik for å delta ved Nordnorsk korfestival der. Festivalen er en del av den årlige 

vinterfestuka i Narvik. En fin opplevelse hvor vi deltar både ved kirkekonsert og 

verdslig konsert. 
 

På vårparten i fjor fikk TM invitasjon til å delta ved en konsert ute på Andenes i 

Vesterålen. På grunn av 

upassende tidspunkt måtte 

vi dessverre takke nei til 

invitasjonen. 
 

På styremøte den 27. august 

søker leder Tore Sørensen 

om permisjon fra videre 

styredeltagelse, noe resten 

av styret bifaller. Jan 

Rickardsen har fungert som 

leder siden da. 
 

Den 7. sept. sang vi atter en 

gang på torget i Tromsø for å markere Sjømennenes minnedag. Vi deltok også i 

Elverhøy kirke og ved markeringene på kirkegården og ved Tromsø maritime skole. 

Senere samme dag deltok TM ved en konsert i Karmelittklosteret. En meget hektisk 

dag. 

Etter ganske intens øving utover høsten, nærmet vi oss en travel periode for TM. Vi 

hadde ekstraøvelse sammen med Borgtun skolekorps, før vi den 6.des. trakk nesten 

fullt hus til julekonserten i Grønnåsen kirke. 
 

Selv med få tilhørere hadde vi også en meget vellykket julekonsert i gamle ærverdige 

Brendsholmen kirke ute på Sommarøya. En hektisk førjulstid ble avsluttet med 

konsert i foajeen på UNN (Universitetssykehuset i Nordnorge) den 14.des. 

TM har dessverre også i år mistet en sangerbror. Etter en tids sykdom gikk Sverre 

Holm bort den 28.jan.2015. TM deltok selvsagt ved Sverres begravelse fra Elverhøy 

kirke, hvor vi sang «My Lord», «Vi synger titt» og «Lovsang». 



 

På styremøte den 4.febr. ble det besluttet at fungerende leder Jan Rickardsen skulle 

representere TM til årsmøtet i Trondhjem, 6.-8.mars 2015. 

TM skal selvsagt også delta på distriktstevnet, som denne gang arrangeres for første 

gang i Bodø, 5.-7.juni. 
 

Pr. dd har TM 23 aktive medlemmer. Vi ønsker alle sangerbrødre og søstre en fin vår 

og sommer. 
 

 
 

                       

 

 

FRA MANNSKORET MAS 
 

120 års Jubileumskonsert 11.april 

2015. 

11.april 2015 var vi samlet til 

jubileumskonsert på Arena i Moss. Vi 

skulle hylle oss selv, preget av stunden 

med 120 års historie i ryggen.  

Vår dirigent gjennom de siste 5 år, Dyveke Kuløy, hadde lagt opp til et ganske så 

ambisiøst og varier program fordelt på 2 avdelinger. Derimellom var det eminente 

acapella koret Bellmann 12-13 invitert til å framføre en egen avdeling med sanger. 

 

Etter at korets leder Trond Nilsen hadde ønsket ca. 100 tilhørere en fin konsert og 

gitt ordet videre til konferansier Ketil Lundem-Meisler var vi i gang. Åpningen av 

første avdeling var mektig med Norges fjelde. Så fulgte Tis the Old Ship of Sion 

vakkert åpnet av vår egen solist 

Thv. Kjell Andreassen og 

standarden var satt. Fra da av nøt 

vi som framførte det bekreftende 

utrykket fra et publikum som var 

tilfreds tilstede. Konserten 

fortsatte med en publikumsfanger, 

He ain´t heavy og den spenstige og 

for oss ganske nye sangen 

Ångbåtsong før vi avsluttet første 



avdeling med vakre Halelujah av Leonard Cohen. 

 

Våre venner i acapallakoret Bellmann 12-13 startet frimodig uten sin faste dirigent 

men med lett taktering av bass Torbjørn Næsse. De framførte Bellmannsangene Nå e 
nu alla, Er jeg fødd, Merk hur vår skugga..med klangfull selvfølgelighet og sikkerhet. 

Videre i repertoaret hadde de Molly Malone, The Foggy Dew og When the 
summertime is coming, de to sistnevnte arrangert av Bellmann 12-13 ´s forrige 

dirigent E.Rasten. Koret framsto som meget homogent og med en kraftfull og 

framragende balansert solist i Frode Næsse. 

 

Som et rent verbalt humorinnslag leste Torbjørn Næsse  festlige og underfundige 

anekdoter fra korets «Hakkspetten»; nedskrevne historier fra hendelser og uttaler i 

korsammenheng, gjerne festelige. 

 

Andre avdeling var prøvelsens avdeling for vår del. Her var et par av våre skikkelig 

gamle sanger og flere av de nyere 

sangene våre. Om våren var helt 

nødvendig å ha med både for tiden 

vi er i og fra våre tidligere tider.  

 

Drunken sailor morsom sang med 

tragisk innhold og usedvanlig 

hickbar. Vakre Liten fuggel av 

Vamp og om mulig enda vakrere 

Kristallen den fina.  Alt sammen 

framført som samlet i en Caravan 
of Love. 

 

Hyggelig besøk fra ØSF v/leder Lise Jacobsen og NSF v/leder Tove Gjerde 

honorerte vår stødige kormedlemmer Sten-Ivar Berg med ØSF 10 års medalje, Reidar 

Halvorsen og Ian Mathias Holstad med ØSF 20 års medalje og Ole M.Bakke med NSF 

25 års merke. 

 

Skulle dette kunne toppes måtte det bli med en Jubileumsmiddag, og det ble det på 

Moment´s. 

 

Gratulerer med dagen Mannskoret MAS 

 

 
 

 



FRA ARBEIDERKORET SAMKLANG 
 

Arbeiderkoret Samklang avholdt et internt sangseminar på Park Inn hotell 

i Stavanger den 14 mars.Vi øvde på sanger til 1 mai og annet. 

 

Vi øvde på "Frihetens forpost","At jorden er en stjerne", "Hvite roser","Din tanke er 

fri" og "Nocturne" 

 

Dirigent Pål Espen Nielsen var seminarlærer. 

 

Samme kveld hadde vi middag og utdeling av 25 

års merke til Eva Kristin Vikshåland, som er 

kasserer og nestleder i 

koret. 

 

Haldis Lie har også 25 år,men var forhildret fra å møte, og 

får da merket senere. 

 

Koret består av 10 medlemmer, men vi jobber aktivt for å 

bli flere. 

 
 

 

FRA DAMEKORET TONEVELD 
 

Damekoret Toneveld har levd i beste velgående siden starten 13.01. 1946. 

Vi holder til i Bergen, i disse tider på Laksevågsiden, over Puddefjordsbroen, og har 

vår ukentlige øvelse der. 

Vi begynte etter hvert å bli litt redd for korets framtid, snittalderen hadde gått 

oppover, og bestemte oss for, høsten 2014, at vi ville «avertere» etter nye 

medlemmer. Noen i koret prøvde på Facebook, men fikk ingen respons. Men så satte vi 

inn en enkel annonse i Bergens Tidende: «ingen for liten – ingen for stor- kom syng 

deg glad i vårt kor» 

Vi fikk STOR respons- og har nå fått 10 nye damer i våre kor-rekker. Så det hjelper 

faktisk å sette annonse i avisen- selv i våre «sosiale-medier–tider». 



Dirigenten vi hadde i 34 år, Olaug K. Borge, takket for seg sommeren 2013 - så 

høsten det året startet vi opp med ny dirigent. Han er fra Canada og heter Trent 

Bruner – og er dirigent for flere kor i Hordaland. 

Fremmøteprosenten og trivselen er veldig bra i koret, og «gamle» og «nye» har fin 

harmoni. Det kreves selvsagt litt ekstra fra alle når vi har så mange nye, men med 

kortreff i sikte i mars 2015, i Sandefjord, meldte nesten samtlige av de nye seg på 

turen, og innsatsen på å lære seg alt det nye har gått veldig bra. Vi støtter 

hverandre, repeterer gammelt stoff, lærer oss nytt og gleder oss over å ha fått 

«nytt blod». 

 

Siden koret nå har økt i størrelse, blir våre øvelser flyttet til nye, større lokaler 

etter påske - til Menighetssalen i St.Markus kirke – det også på Laksevågsiden. 

Vi nærmer oss også jubileum, og 

har i tankene at det kan være kjekt 

å være jubilant når det er 

Landssangerstevne på Rjukan 2016. 

Men mer om det – vil bare tiden 

vise. 

Vi hilser til alle kor i forbundet, 

spesielt til de som hører til i 

Vestlandsregionene, men selvsagt 

til alle dem som vil ha en hilsen fra 

oss:) 

 

 

 

 

 

 

 

Bildene er fra medaljeutdelingen på årsfesten i januar, en vanlig korøvelse, dirigenten 

vår Trent Bruner og lederen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



FRA HORTEN DAMEKOR 
 

Horten damekor – byens beste damekor. 

I Horten er vi mange som driver med sang og musikk! Veldig mange av oss 26 tusen 

synger i kor. Horten damekor teller nå 21 medlemmer, og vår musikalske leder Geir 

Kvalsvik sier at han er både overveldet og stolt over hvor flott sang som presteres 

alle oss damene i vår beste alder! 

Nå er vi allerede godt i gang med 2015, og vi har deltatt på sangertreff på Notodden 

i regi av Brage helt i slutten av januar. Kjempevellykket! Kirkekonsert og flott, nydelig 

og imponerende festmiddag med dans etterpå! (Hvem kan overgå dere Brage? 

Supergutta!) 

 Og enda vi kun var ni – 9 – sangere som kunne delta, klarte vi det veldig bra; å fylle 

Notodden kirke med sang fra hjertet. Blant annet sang vi «You’ve got a Friend» av 

Carol King. Det er virkelig ikke vanskelig å synge denne sangen og mene det sammen 

med så mange flotte sangervenner. 

Men det jeg skulle 

fortelle om var 

vår store 

konsertsøndag 16. 

november 2014. 

I nesten to år har 

koret øvd inn et 

repertoar til en 

konsert med to 

avdelinger. Holtan 

ungdomsskoles aula var stedet med kafe og loddsalg i pausen for et godt oppmøte av 

publikum. 

Vi sang første avdeling med akkompagnement og andre avdeling akustisk, i alt 17 

sanger. 

Petter Røstad og Geir Kvalsvik bistod med lys og musikalsk arrangement. Vi koste oss 

veldig og konserten gikk bra. Geir var veldig fornøyd, og nå kjenner vi absolutt at 

Horten damekor har medvind. 

Etter nyttår har vi fått to nye medlemmer og på sist øvelse var vi nitten damer. 

Musikkrommet på Holtan blir snart for trangt. Det gjør ikke noe. 



For øvrig hadde vi årsmøte 23. januar 2015. «Hele styret» var på valg og Eva Røstad 

ble valgt til ny leder etter Karin Iversen som takket av som leder det året hun har 

vært med i Horten damekor i 20 år. 

Selv overtok jeg sekretærvervet etter Åse-Karin Pedersen, og både Eva og jeg føler 

oss nok litt som «han etter Wirkola», men gleder oss til å bli bedre kjent med 

sangermiljøet. 

Leder: Eva Røstad (2 år), kasserer: Inger Moe (1 år), sekretær: Elisabeth Bjerva (2 

år), styremedlem: Kari Sogn, 1. varamedlem: Åse-Karin Pedersen, 2. varamedlem: Rakel 

Linnom. 

Vedlagte bilde er fra vår konsert i Holtanaulaen søndag 16. november 2014. Horten 

damekor under ledelse av Geir Kvalsvik. 

 
 

FRA AGITATO 
 

 

Agitato har startet opp igjen etter en sommeravslutning litt utenom det vanlige. 

Siden vi i år ikke hadde muligheten til å være med på eget fylkesstevne I Telemark så 

reiste vi til Bodø og ble med på Trøndelag og Nord-Norges Sangerforbund sitt 

distrikts stevne.  

 

 

Vi reiste med buss til 

Gardemoen etter jobb på 

torsdag og hadde både 

quiz og utdeling av tur-

rekvisitter på bussen. 

Det skaper stemning og 

gjør samholdet enda 

bedre. 

 

 

 

 

 

 

Vi kjenner hverandre godt  



 

Vi kom opp torsdagskveld til sludd, men med topp humør. 

Vi hadde i alle fall utstyret i orden til både regn og 

sludd, så det gjorde ingenting. 

 

Fredag ble innledet med en god times øvelse før vi 

brukte dagen på sightseeing, shopping og gjorde oss 

kjent i Bodø. Fredagskveld var det «bli-kjent» -fest på 

hotellet og det er alltid koselig med nye bekjentskap. 

Lørdag stod vi opp til strålende sol og det ble en flott 

dag med oppmarsj, konsert i Bodø Domkirke og 

sangerfest på hotellet.  

 

Og tilslutt fikk vi endelig se midnattssola! 

 
 

Søndag var det konsert på hotellet før vi måtte løpe av gårde for å rekke fly tilbake 

til Gardemoen. En glad og fornøyd gjeng kunne ta en velfortjent sommerferie med 

mange nye gode minner i kofferten. 

 

Takk til Trøndelag og Nord-Norge for ett supert stevne i vakre omgivelser! 



Minneord 

Arild Stein Rattner er død  

Det var med stor sorg vi i Strømmen Korforening fikk vite at 

Arild var gått bort torsdag 15. oktober 2015, 77 år gammel. 

Han ble innlagt på Rikshospitalet for en planlagt operasjon den 

22. september. Denne gikk greit, men det viste seg at han måtte 

gjennom en ny operasjon. Da var han så svekket at han ikke greide påkjenningen, og 

sovnet stille inn med sin niese, nevø og korets leder Arne Stake Paulsen ved sin side. 

 

For Arild var korsang i all år en stor del av livet og han ivret og glødet for korsang 

som få andre. Utallige er de sommerkurser han var med på både på Toneheim og andre 

steder der det var mulig å få med seg noe å lære om sang og dirigering. Og dette 

førte også til at han gjennom årene fikk et stort kontaktnett av sangere og kor over 

hele landet.  

 

En stund var han med i fire kor samtidig, men selv for ham ble det litt for mye av det 

gode. De siste årene var det Sangkoret Vox i Oslo og oss i Strømmen Korforening som 

fikk gleden av å ha med Arild. Hos oss i Korforeningen var han med i to omganger. 

Først fram til 1983 og så fra 1988 og fram til han gikk bort. 

I Korforeningen var han ikke bare en god og solid sanger, men også en sekretær av 

ypperste klasse. Han holdt oss ajour med terminlister, repertoarvalg, adresselister, 

referater og alt som hadde med korets drift å gjøre. I tillegg bidro han sterkt med å 

komme med forslag til sanger som kunne passe til koret.  

 

Han var også vår «reservedirigent» og 1. juledag i fjor ble veldig spesiell for både 

Arild og oss i Korforeningen. Koret har i over 60 år stilt til juleottesang i Strømmen 

Kirke. Oppmøte kl. 07.00 og gudstjeneste som startet kl. 08.00. Denne gang måtte 

vår dirigent på kort varsel melde forfall, og Arild tok utfordringen på strak arm. Han 

var nok like usikker som oss andre på hvordan dette skulle gå, men helt uten grunn. 

Han loste oss trygt og sikkert gjennom sangene og fikk oss 

velberget gjennom ottesangen. 

 

Lørdag 24. oktober markert Romerike Arbeidersangerforbund 

sitt 65 års jubileum med konsert i Strømmen Kirke. Dette var en 

konsert Arild gledet seg til å være med på. Der skulle vi bl.a. 

framføre «Velsignelse», en av de siste sangene Arild hadde med 

til koret. For å hedre minnet om Arild ble derfor jubileumskonserten tilegnet ham og 

innledet med ett minutts stillhet. 

 

Vi lyser fred over Arild Stein Rattners minne. 

Korvenner i Strømmen Korforening. 



Minneord medlemmer av Borgen Sangkor 

 

Det var på sangøvelsen den 22. oktober 2014, BORGEN SANGKOR fikk beskjed at en 

sangvenninne gjennom 40 år, var gått bort. Marit Bråthe ble 62 år. Marit har de siste 

6 år vært syk og mye borte fra  sangøvelsene hun var en god og glad jente som var 

godt likt blant venner, det ble sagt i begravelsen at sangen var hennes gledeshobby. 

Det var helt fullt  i  Hafslund kirke både av nåværende og tidligere sangere da hun 

ble gravlagt den 24. oktober 2014. Vi lyser fred over hennes minne. 

 

Det var  på sangøvelsen den 22. oktober 2014, BORGEN SANGKOR også fikk beskjed 

om at Arne Skrøder var gått bort, Arne var en gammel sangveteran hele 65 år har 

han vært sanger, Arne var også æresmedlem i koret. Arne har vært syk i flere år, så 

han var ikke aktiv lenger, vi vil huske han som en blid og omgjengelig mann, og når han 

var med skoftet han ikke en eneste sangøvelse eller konsert. Arne ble 87 år gammel, 

ble gravlagt  ved Hafslund kirke den 31. oktober 2014,  og vi lyser fred over hans 

minne. 

 

Det var på sangøvelsen den 3. desember 2014, BORGEN SANGKOR  fikk beskjed  at  

Anne-Elin var gått bort bare 42 år gammel,  Anne-Elin har vært syk ett par år, hun 

var på sangøvelse helt til det siste, hun var veldig glad i sangen, hun begynte å synge i 

barnekor og har 30 år innen sang, Anne-Elin skoftet aldri en sangøvelse eller noe som 

hadde med sangen å gjøre, hun var blid og hyggelig og godt likt! 

Anne-Elin Torp ble gravlagt fra Tune kapell den 12. desember 2014. Alle medlemmene 

var til stede, vår forhenværende dirigent  med mann. Vår nåværende  dirigent  

Sunnniva Berg sang i begravelsen Synd at så unge går bort,. 

Vi lyser fred over Anne-Elins minne. 

 

 
 

På sangøvelsen den 28. januar får vi beskjed om nok ett dødsfall. Borgen Sangkor har 

mistet ennå ett av sine æresmedlemmer Arne Harlem har gått bort 84. år gammel. 

Arne har brent for sangen og «lokalet « i mange år. Han begynte i daværende Arb. 

Mannskor Borgen i 1975 og var med og stiftet Borgen Sangkor i 1990, da mannskoret 

og damekoret slo seg sammen.  Også han har vært en av de ivrige, var bygginstruktør 

da lokalet skulle oppusses og viste mye kunnskap og kom med  gode råd. Arne har 

vært syk en tid, så han ikke vært aktiv i det siste. Arne Harlem ble gravlagt ved 

Hafslund kirke den 29. januar, og vi lyser fred over hans minne. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode tanker for det nye året 

nå når det gamle farer avgårde. 

La det bli fylt av latter og sang 

La gleden oss fylle gang på gang 
 


