
 

 

 

 

Årsberetning for Lunner kammerkor 2014 

 
Styret 

Leder:  Randi Helene Thorvaldsen 

Nestleder:  Alvhild S. Myrdal 

Sekretær:  Sissel Linvolden   

Kasserer:  Ragnhild Holmeide 

Styremedlem: Ole Jakob Aas 

Varerepr.:  Ståle Moen 

 

Dirigent Hans Petter Erstad møter på styremøtene. 

 

Styret har hatt 5 styremøter og 2 fellesmøter med Kordial i forbindelse med 

julekonsertene. Styret har behandlet 22 saker. Sakene har bestått i planlegging 

av aktiviteter og løpende saksbehandling. 

 

Medlemmer 

Koret har 34 medlemmer. Dette er samme antall som foregående år. Hans Petter 

Erstad har også i år vært dirigent som alle tidligere år. 

 

Øvelser  

I vårhalvåret var det 7 øvelser. 

I høsthalvåret var det 10 øvelser. En av dem var felles med Kordial, orkester, 

gjestesolist og solister i forbindelse med julekonsertene. 

24. – 26.10 var det øvelsesweekend på Klækken hotell. Her var øvelsene knyttet 

til julekonsertene. 

 

Sommeravslutning 

27. mai hadde koret sommeravslutning hos Jan Skjennum. Vi koste oss med god 

mat og sosialt samvær. Takk til Jan. 

 

 

 

 

 

   

 

 



Øvelsesweekend 

For tredje året på rad var øvelsesweekenden på Klækken hotell. Denne gangen 

var det stoff til julekonsertene som ble prioritert. Hans Petter hadde kontroll på 

det som skulle øves. Det ble effektive og gode øvelsesøkter. Det ble også tid til 

avslapping, turgåing, svømming og sosialt fellesskap.  

Vigdis Linnerud, Sissel Linvolden, Liv Lehre og Grethe Engeseth sto for 

praktisk tilrettelegging. Takk for innsatsen. Følgende ble utpekt til 2015 

weekend: Alvhild S. Myrdal, Karen Haakenstad, Anne Marit Johansen og 

Kirsten Heier Western. 

Øvelsesweekend oppleves som positivt og viktig for koret. 

 

Opptredener 

30.03 Oppdalen kapell 100 år 

01.04 Los 

21.04 Heimly 2. påskedag 

11.05 Lunner kirke, Trond Løberg og kor fra Mortensrud 

22.06 Lunner kirke, ordinasjonsgudstjeneste for Mari  M. Western 

24.08 Grua kirke, skaperverkets dag 

31.08 Skogstad, storsamling Normisjon Lunner 

12.10 Lunner kirke, søndag i Lunner 

02.12 Los 

20.12 Julekonserter 

21.12 Julekonserter 

 

Julekonsertene  

Også i år var det 4 julekonserter, 20. og 21. desember. Begge dager kl. 17.00 og 

20.00. Medvirkende Lunner kammerkor og Kordial m/solister og orkester. 

Kapellmester Iver Olav Erstad.  

Gjest: May Kristin Kaspersen 

Sammen med kor og egne solister ble dette svært varierte og vellykkede 

konserter av høy kvalitet. En stor takk til dirigenten, styreleder i Lunner 

kammerkor, menighetskontoret og alle som har lagt ned mye arbeid for at 

julekonsertene skal bli en suksess. Dette er en stor dugnad! En takk også til alle 

sponsorene som bidrar til at prosjektet går i overskudd. En spesiell takk til 

hovedsponsor Sparebank 1 Ringerike Hadeland. Overskuddet fra årets 

julekonserter gir ca. 20 000,- til hvert kor.  

Det ble i år solgt 836 billetter mot 765 i fjor.  

 

Takk 

Styret vil få takke dirigent og musikalsk leder Hans Petter Erstad og alle korets 

medlemmer for året som har gått. Vi opplever at Lunner kammerkor betyr mye 

for svært mange.  


