
 

 

Styret:  

Leder               - Randi Helene Thorvaldsen 

Nestleder        - Ole Jakob Aas 

Kasserer          - Ragnhild Holmeide 

Sekretær         - Mette Aas-Kilstad 

Styremedlem  - Alvhild Myrdal 

Varamedlem   - Kari Haglund 

Dirigent          - Hans Petter Erstad 

Medlemmer: 

Kammerkoret har 31 aktive medlemmer. Vår dirigent og musikalske leder er fortsatt Hans 

Petter Erstad. 

 

 

 



Øvelser: 

I vårsemesteret 2016, har Kammerkoret hatt 7 øvelser. Dessuten sommeravslutning, som 

denne gangen var hos Reidun og Ned. Takk for at dere stilte hus og hage til disposisjon. Det 

er alltid hyggelig å ha en samling før vi går i sommerferie. Takk til alle som bidro til at det ble 

en hyggelig kveld med god servering. 

I høstsemesteret 2016, har Kammerkoret hatt 8 øvelser. I tillegg ble det 1-2 fellesøvelser 

med Kordial og musikere før våre julekonserter. 

 

Øvelsesweekend: 

Denne høsten hadde vi vår øvelsesweekend på Sundvolden. Weekenden var helga 28-30 okt. 

Vi øvde på aktuelt og nytt stoff til våre julekonserter i Lunner kirke. Øvelse trengs når en skal 

få nytt stoff til å sitte. Hans Petter er dyktig til å få med både gode gamle/kjente sanger og 

fornye programmet vårt. Kammerkoret trenger denne intensive øvingen for å bli trygge på 

stoffet! 

I tillegg til øvelser ble det god tid til sosialt samvær, turgåing, handling på høstmarked og vi 

stemte og jublet over seier for stjernekamp deltager Knut Anders Sørum. 

Kommiteen (Cato, Ole Jakob, Grethe og Hanne) som var nedsatt for hygge og innhold på 

weekenden, gjorde en god jobb. Programmet lørdag kveld inneholdt bl.a. "Min Sang", hvor 

tre av korets medlemmer delte tanker og tro ut i fra sitt sangvalg. Dette var bra! Dessuten er 

det alltid fint både med snop og konkurranser Takk går også til de som hadde ord for 

dagen, alltid godt å starte dagen med noe oppbyggelig. Koret synes også det er hyggelig at 

Hilde er med på øvelsesweekend. Neste års komité blir ledet av Oddmund. 

 

Opptredener: 

Kammerkoret hadde tre opptredener våren 2016, pluss at deler av koret sang på 

fødselsdagsfeiring til Per Egil og Ole Andre.                                                                              

Kammerkoret var som vanlig med på 2.påskedagsmøte på Heimly, sammen med Kordial.  

Det var mye folk og taler for kvelden var Jens Petter Jørgensen. Dette er alltid en flott 

opplevelse. Sangen - "Han Lever, Han lever, Han lever"(Hans Inge Fagervik) har blitt et 

kjennemerke for denne kvelden. 

Det var både en høytidlig dag og litt vemodig, å delta på avskjedsgudstjeneste 03.04. for 

sogneprest Trygve Johansen. Mange i koret var med på en hyggelig avskjedsfest på Heimly 

etterpå. Dessuten savnes Anne Marit i sopranrekka. 



24.04 hadde Kammerkoret hele ansvaret for Gudstjenesten i Harestua Kapell. Oddmund 

ledet på en fin måte som alltid og Mette hadde søndagens tale. Kammerkoret sang bra! 

Vi startet opp høstsemesteret i slutten av August. 

Det ble mye øving denne høsten. Vi hadde bare en opptreden i løpet av høsten, foruten 

øvelsesweekend. 

06.12. hadde vi en "minijulekonsert" på LOS. Det er alltid hyggelig få lov til å synge på 

sykehjemmet. Vi sang mange kjente julesanger bl.a "O Helga Natt", som berører oss alle. 

Solveig ledet og Mette holdt andakt.  

 

Julekonserter: 

Tradisjonen tro ble det fire julekonserter siste helgen før jul. Kammerkoret opplevde seg 

godt forberedt, takket være korweekend. Som alltid er det høy kvalitet på konsertene. Vi har 

meget dyktige musikere, også lyd og lys er av høy kvalitet. Ingen kan klage på kvalitet og 

engasjement. I år var Soul Children og Soul Teens med som gjester, noe som var med å gi et 

spesielt løft. Gjesteartisten May Kristin Kaspersen ble syk og ble dermed ikke med på 

konsertene, men med så mange egne og dyktige solister, stod ikke åres konsert tilbake for 

noen tidligere.                                                                                                                                                  

Det ble gitt gode tilbakemeldinger fra besøkende og fra pressen.                                                    

I år var det noe mindre besøkende, men i lys av at det nå er veldig mange som holder 

konserter til jul, er vi godt fornøyd. 601 billetter ble solgt i år.                                                                                                                 

Styret vil også rette en stor takk til alle som har gjort en en frivillig jobb i forbindelse med 

julekonsertene. Det er en stor dugnad, som ikke vil fungere uten felles innsats. En spesiell 

takk til vår leder i Kammerkoret Randi.                                                                                             

Det er også  viktig å rette en STOR TAKK til alle våre sponsorer, speiselt til hovedsponsor 

Sparebank 1 Ringerike Hadeland. Overskuddet fra konsertene vil bli delt mellom 

Kammerkoret og Kordial, dessuten vil det bli gitt et beløp Soul Childern/Soul Teens. Når 

denne årsrapportens skrives, er ikke overskuddet klart, men det blir mindre enn tidligere år. 

 

Takk: 

Styret vil rette en spesiell takk til Hans Petter og alt han bidrar med for å gjøre koret 

syngbart. Takk for at du er flink til å finne sanger som passer, med gode evangeliske tekster. 

Vi vil også rette en takk til Hilde som lar oss få låne Hans Petter og hans talenter, derfor takk 

også til deg Hilde.                                                                                                                                                         

En takk må også rettes til vår gode leder Randi, du står på og er til å stole på. En takk til 



resten av styret er også på sin plass.                                                                                                              

En stor takk til alle medlemmer fordi dere er med å skape et godt miljø, hvor vi bryr oss om 

hverandre. Til sist en takk til vår Herre Jesus Kristus som legger sin ånd og glede til vår sang. 

 

For Kammerkoret 

v/Mette Aas-Kilstad                                                                                                                                        

sekretær. 

   

 

 

 

 

 

 

 


