ÅRSBERETNING FOR LUNNER KAMMERKOR, 2018

Styret:
Leder

- Randi Helene Thorvaldsen

Nestleder

- Alvild Myrdal

Kasserer

- Ole Jakob Aas

Sekretær

- Mette Aas-Kilstad

Styremedlem - Hanne Mikkelsen
Varamedlem - Kari Haglund
Dirigent

- Hans Petter Erstad

Kammerkoret:
Tlf. Dir.: 90899833
E-post:

E-mail: randi.thorvaldsen x hebb.no
E-mail: hperstad x online.no (x - står for krøll-alpa)

Tlf. Leder:
E-post:

Styreleder tlf.: 93454730
Dirigent og musikalsk leder tlf.: 90899833

Medlemmer:
Kammerkoret har 30 aktive medlemmer. Vår dirigent og musikalske leder er Hans Petter
Erstad.

Styremøter:
Styret har hatt til sammen 8 styremøter. To av styremøtene var sammen med Koridial. Styret
hadde i tillegg et kort styremøte på Klækken.

Øvelser:
I vårsemesteret 2018, har Kammerkoret hatt 6 øvelser. Dessuten sommeravslutning, som
denne gangen var hos Stenberg 29.05. med fint sommervær. Takk til Stenberg og til alle som
bidro til at det ble en hyggelig kveld med god servering.
I høstsemesteret 2018, har kammerkoret hatt 11 øvelser. (Kammerkoret hadde tre av
øvelsene sammen med Kordial i forbindelse med julekonsertene.) I tillegg ble det en felles
gjennomkjøring med Kammerkoret/Kordial i Lunner Kirke fredag 14.12.18.

Øvelsesweekend:
I høst hadde vi i igjen vår øvelsesweeken på Klækken. Weekenden var helga 2-4 Nov.
Vi øvde til julekonsertene i Lunner Kirke som vi skulle ha sammen med Kordial.
Korweekend er viktig for at julekonsert-stoff skal sitte godt, dessuten er det
fellesskapsbyggende.
I tillegg til øvelser ble det god tid til sosialt samvær og muliheter for turgåing og
svømming/trening. Kommiteen (i år 2.sopraner) som var nedsatt for hygge og innhold på
weekenden, gjorde en god jobb. Programmet lørdag kveld inneholdt bl.a. lek og
konkurranser, vitser og annet morro. Det er gøy å få le litt 
Takk går også til de som hadde ord for dagen, alltid godt å starte dagen med noe
oppbyggelig.
Koret synes det er hyggelig at Hilde er med oss på øvelsesweekend.

Opptredner:
Kammerkoret hadde fem opptredner våren 2018, hvor «Visst skal våren komme» av S.Tveit
på Betel Harestua, og en konserten med Storsalens Minikor i Lunner kirke, som de to største.

Kammerkoret var som vanlig med på 2.Påskedagsmøte på Heimly, sammen med Kordial.
Dette har blitt en årlig og verdig avslutning av påsken. Årets taler var, Tond Løberg.
Vi har også sunget på Skaperverkets dag og LOS.
Foruten Julekonserter og Korweekend høsten 2018, sang vi i Grua Kirke ved innsettelsen av
ny sokneprest og i Nordre Oppdalen Kapell. Juleopptrednen som vi pleier å ha på LOS ble
avlyst, noe som vi synes var trist . Alltid fint å kunne bidra lokalt og særlig på sykehjemmet.

Julekonserter:
Årets julekonserter var tre stk., lør-søn 15/16 Des. I år fremførte Kammerkoret julekonsertprogram sammen med Kordial. Som alltid er det høy kvalitet på konsertene, kanskje beste
noen gang. Vi har internt i korene mange dyktige sangere og med gode musikere, lyd og lys
er av høy kvalitet, ble det kvalitet i alle ledd.
Årets gjest var: Paradise Mountain Boys. Et annerledes og morsomt innslag. Dessuten gjorde
Kjetil Bjerkestrand en god jobb på tagenter, når Iver Olav Erstad ikke kunne stille.
I år delte Hans Petter og Harald Andre` på å dirigere korene. Takk for utmerket jobb.
Ingen kan klage på kvalitet og engasjement, dessuten var tilbakemeldingene fra publikum
særdels bra. Litt skuffende var det at konsertene ble dårlig dekket av lokalavisen, det skulle
vi gjerne gjort noe med!
Siden det i år bare var tre konserter, var Lunner kirke så si full under alle konsertene, og med
god økonomisk støtte og bra billettsalg, går julekonsertene i år godt i pluss.
Det kan synes som årets konsept både i innhold og lengde fungerte godt.
Det må også nevnes at det fungerte bra å legge billettsalget ut på nett, på Chekkin.
Styret vil få rette en stor takk til alle som har gjort en en frivillig innsats i forbindelse med
julekonsertene. Det er en felles dugnad som må til for at alt skal fungere optimalt.
Vi vil også rette en STOR TAKK til alle våre sponsorer, speiselt til hovedsponsor, Sparebank 1
Ringerike Hadeland og Sparebankstiftelsen Ringerike/Hadeland. Uten sponsorer vil slike
store arangement lett gå i minus.

Takk:
Stryet vil for 2018 rette en spesiell takk til Hans Petter og alt han bidrar med for å gjøre
Kammerkoret best mulig. Takk for at du er flink til å finne sanger som passer og med et
evangelisk innhold.
En stor takk må rettes til vår flinke leder Randi, du står på og gir av deg selv. En takk til
resten av styrest er også på sin plass.
Styret takker 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:
Mette Aas-Kilstad, (Sekretær)

