
 

 
 

 
Kristiansand Domkor holdt årsmøte 25.03.2014 i kjelleren på Peppes Pizza. 
 
Følgende ble valgt inn i styret: 
 
Leder :   Ragne Quinteros.  
Styremedlemmer: Karl Erik Langeland  (1 år) 2013 - 2015 

Kirsti Timenes  (1 år) 2013 - 2015 
Torhild Mosby  (2 år) 2013 - 2016 
Nils Erling Terjesen (2 år) 2014 - 2016 

Varamedlemmer: Marianne Horntveit (1år) 2013 - 2015 
Bente Elisabeth Holmen (1 år) 2014 - 2015 

 

 
Styrets sammensetning etter konstituering: 
 
Leder:   Ragne Quinteros 

 Nestleder:   Kirsti Timenes 
 Kasserer:   Karl Erik Langeland 
 Sekretær:   Torhild Mosby 
 Styremedlem:  Nils Erling Terjesen. 
 Varamedlemmer: Marianne Horntveit 
    Bente Elisabeth Holmen 
 Representant fra menighetsrådet: Tor Aurebekk 
  
 

Andre funksjoner og komiteer: 
 
Regnskapsfører: Bendix Gunvaldsen 
Repetitør:  Gill Wilder 
Sosialkomiteen: Bodil Swatland, Hanne Swatland 
Kappekomiteen: Britt Ådnegard, Grete Nateland 
Noteforvaltere: Gill Wilder, Ragne Quinteros 
Reisekomiteen: Britt Ådnegard, Svein Thoresen 
Konsertkomiteen: Bodil Swatland, Torhild Mosby 
Podiesjef:  Jan Aimar Sørensen 
Sermonimester: Gro Furholt, Bodil N. Laundal 
Valgkomite’:  Svein Thoresen, Siren Ringøen, Bodil N. Laundal 

      

 

ÅRSMELDING FOR 2014 

  



Styrets virksomhet. 
 
Det har vært avholdt 10 styremøter. Dirigent Andrew Wilder har deltatt i møtene.  
Styret har i 2014 behandlet til sammen 62 saker. 
Av viktige saker kan nevnes: 
- Planlegging og evaluering av ulike arrangementer. 
- Sikre inntekter for koret gjennom søknad om arrangementsstøtte bl.a fra Norsk 

kulturråd og Kristiansand kommune.  
Det har blitt drøftet ulike tiltak for å få inn fast medlemskontingent. I flere år har 
det vært et problem at kormedlemmer glemmer å betale kontingent. 
Styret har erfart markant bedring i forhold til dette. 

- Det har sammen med turkomiteen blitt drøftet ulike forslag til ny tur med koret. 
Turkomiteen har fått mandat til å utrede tur til England høsten 2015. 

- Styret har drøftet ulike tiltak for å få et godt sosialt miljø i koret. Det har spesielt 
vært fokusert på å gjøre øvelsene mer sosiale. Styret har gjennomført en 
prøveordning med noe bevertning på øvelsene i deler av november og desember. 
Dette ble vurdert som er positivt tiltak. Det har også vært drøftet tiltak for bedre 
inkludering av nye medlemmer. 

 
 

Korets virksomhet. 
 
Medlemmer. 
 
Domkoret har ved utgangen av 2014 35 medlemmer. 
Fordeling på stemmegruppene er som følger: 
11 sopraner 
13 alter 
5 basser 
6 tenorer 
I forhold til 2013 er det en nedgang i antall sopraner, men oppgang i de andre 
stemmegruppene. 
Samlet medlemstall er redusert med 2. 
 
Korets dirigent har også i 2014 vært Andrew Wilder. 
Gill Wilder har fungert som fast repetitør og organist. 
 
Det har vært en travel høst med mange ekstraprøver i forkant av konserter. Korets 
medlemmer har hatt en svært høy oppmøteprosent. Vi kan derfor konstatere at 
sangerne er lojale og dedikerte i forhold til korets virksomhet. 
 
Gudstjenester. 
 
I løpet av 2014 har koret eller deler av det, deltatt på tilsammen 13 gudstjenester i 
Kristiansand Domkirke. 
Gudstjenesten 06.04 ble radiooverført. 
På kveldsgudstjenesten (internasjonal menighet) 26.10 fremførte koret Misa Criolla. 
02.11 sang koret en egen allehelgens messe sammen med Uranienborg Vocal. 



På gudstjenesten 21.12 hadde koret et eget advents- og juleprogram sammen med 
Domkirkens guttekor. 

 
Korets egne konserter. 
 
Domkoret har arrangert to egne konserter i løpet av 2014: 
23.03. En liturgisk Markuspasjon av Trond Kvernmo med innleide og korets egne 
solister. 
17.05. Konsert på nasjonaldagen. Koret deltar med norske verk. Innleid orgelsolist. 
Konserten ble arrangert i samarbeid med Orgel Pluss 
 
Konserter som en del av orgelfestuken 25.10 – 02.11. 
 
Domkoret deltok med følgende verk: 
26.11. Misa Criolla. 
31.10. Sacred Concert, Duke Ellington. (sammen med Frikirkens kammerkor) 
02.11. Allehelgens messe (sammen med Uranienborg Vocal). 
02.11. Bruckner’s requiem    ( sammen med Kristiansand opera- og kammerkor)  
 
Konserter i regi av Kilden som koret har deltatt i. 

 
03.04. Konsert i Kilden. Ein Deutsches Requien. J.Brahms. 
28.08. Konsert i Kilden. Beethovens 9. symfoni. 
04.12. Konsert i Domkirken. Juleoriatoriet. J.S. Bach. 
 
Økonomi. 
Det er ingen bemerkninger fra revisor. Korets økonomi vurderes som god. 
Egenkapitalen har økt i 2014 bl.a som følge av overskudd i forhold til arrangementer 
og inntekter i forbindelse med deltakelse på ulike konserter som koret ikke har stått 
ansvarlig for. Økt innbetaling av medlemskontingent har også vært et viktig tilskudd 
til korets økonomi. 
 
Sosiale arrangementer. 
Koret avholdt sommeravslutning på Ernst 10.06 med god mat og drikke. 
Under øvingshelgen i Kristiansand ble de lagt vekt på å ha et hyggelig lokale, godt 
med pauser og god servering. 
Koret hadde juleavslutning på Ernst 16.12 med juletallerken og dessert. 
Det har vært god oppslutning om sosiale arrangementer. 
 
 
 
 
 
Kristiansand, 12.02.15 
 
 
Ragne Quienteros      Torhild Mosby 
Styreleder       Referent 
 
 


