Årsmelding 2001
Innledning
Porsangerne ble stiftet i 1988. Koret er et blandet kor der målet er å fremme sang- og
musikkglede i Porsanger.
Medlemmer
Koret hadde 24 betalende medlemmer 1. halvår og 25 betalende medlemmer 2. halvår 2001.
I tillegg har noen nye vært innom, men sluttet igjen. Koret forsøker å rekruttere flere menn.
Stemninga har vært god og oppmøtet stabilt.
Årsmøte
Årsmøte ble avholdt 1 mars 2001, og vedtok en handlingsplan med sang før filmen "Heftig
og begeistret", Beatleskonsert i samarbeid med korps og band, sangstevne i Berlevåg,
Julekonsert, dugnad og kurs i sangteknikk. Årsplanen er fullført etter intensjonen, men kurs i
sangteknikk (arrangert av Lakselv blandakor) ble avlyst på grunn av få påmeldte.
Etter valg har styret hatt følgende sammensetning:
Heidi Stenbro Hanssen
Leder
Til 2002
Mary-Ann Jessen Eilertsen Kasserer
Til 2003
Til 2002 (Mary-Ann overtok da Bjarne dro i
Bjarne Lein
Sekretær
nov)
Toril Paulsen
Styremedlem Til 2002
Jan Asbjørn Hanssen
Styremedlem Til 2003
Øvrige verv:
Bente Olsen
Notearkivar
Til 2003
Gunn Berith Solheim
Revisor
Til 2002
Valgkomite: Bjørg Masternes, Ann Britt Svane og Kjell Johansen (Til 2002)
Noteutvalg: Kristel Paulsen, Ann Britt Svane, Barbro Johansen, Gunn-Berith Solheim og
Bjørg Masternes (Til 2002)
Stemmegruppeledere (alle til 2002)
Sopran:
Ingrid Mikkelsen
Alt:
Lillian Albrigtsen
Tenor/Bass:
Kjell Johansen
Styrets virksomhet
Styret har hatt 6 møter i løpet av året. Det er avholdt 6 medlemsmøter/informasjonsmøter i
forbindelse med korøvelsene, og til sammen er det behandlet 27 saker.
Dirigent
Kristel Paulsen har vært vår trofaste dirigent også i 2001. Hun inspirerer og videreutvikler
koret, og vi kan ikke tenke oss Porsangerne uten henne! Kristel er ansatt og lønnet av koret
etter inngått arbeidsavtale.

Medlemskap i organisasjoner
Koret har også i 2001 vært medlem i Finnmark korforbund. Heidi og Toril deltok på
årsmøtet i Alta. Vi har drevet opplæring i korsang etter voksenopplæringens regler og
mottatt tilskudd for avholdte kurs.
I november 2001 valgte Porsangerne sammen med 21 av medlemskorene i Finnmark
korforbund å melde seg ut av Norges korforbund, med virkning fra 1 jan 2002.
Finnmark korforbunds utmeldelse fra Norges korforbund ble vedtatt på ekstraordinært
årsmøte, og de fleste korene i Finnmark valgte å følge Finnmark korforbund.
Finnmark korforbund står tilsluttet i Norsk sangforum, med fortsatt tilslutning til Norsk
musikkråd avdeling Finnmark.
Virksomheten
Koret har hatt et svært aktivt år med både korstevne i Berlevåg og Beatleskonserter i Lakselv
og Karasjok. Vi har også hatt en trivelig avslutningsfest på Riggen før sommerferien, med
bad taste antrekk og good taste bevertning. Julebordet ble arrangert på Porsanger vertshus
sammen med Helsetun etter julekonserten 9 desember. Julekonserten ble en suksess med
fullsatt kirke og god stemning. Dugnadsånden har vært stor, med både rundvask og matsalg
på programmet.
Vi bruker fortsatt moderne teknologi med musikkfiler distribuert via e-post fra Kjell med
melodiene for hver stemmegruppe. Bjarne har laget en svært oppdatert hjemmeside på
internett (sak 7/2001), og årsmeldinga vedlegges et utdrag av aktivitetsplanen som finnes på
hjemmesiden vår. Kjell har overtatt ansvaret for Websider, og styret benytter anledningen til
å takke guttene fantastisk jobb med dette! Utfordringen for styret er huske å få ut
informasjon til de som ikke bruker internett.
19. desember, onsdag
Sang på Lakselv hotell. Tilstelning Lakselv videregående skole.
8. desember, lørdag:
Opptreden på DnB-senteret, Julekonsert i Lakselv kirke, Julebord på Porsanger Vertshus.
6. desember, torsdag:
Julekonsert i Karasjok kirke.
1. desember, lørdag:
Lakselv Blandakor. Adventkafé på Lorry's. Vi deltok med 4 sanger.
10. november, lørdag:
Beatleskonsert i Karasjok kulturhus.
9. november, fredag:
Generalprøve på Beatleskonserten - Karasjok kulturhus.
26. oktober, fredag:
Beatlesøving i Karasjok. Porsangerne sang ”Barndomsminner fra Nordland” kl. 1756
utenfor Karasjok kulturhus i forbindelse med lanseringa av video, DVD og bok om
Berlevåg mannsangforening
18. oktober, torsdag:
Opptrenden på Den Siste Rein under kulturdagene avlyst på grunn av sykdom.
3. september, mandag:
Porsangerne hadde rundvask på Brennelv bygdehus. Godt oppmøte, og etter noen timer var
det rent som en hvit tornado, selv om det meste går i rent vann og mikrofiber i disse
moderne tider. Inntekt kr 8.000,-.
23. august, torsdag:
Så var vi i gang igjen etter sommerferien.

28. juli, lørdag:
Matservering på midnattsrocken, kl. 1800 - 0600.
27. juli, fredag:
Opptreden på torget i Lakselv, kl. 16.50. Grunnet øsende regn ble arrangementet avlyst,
men vi framførte vårt bidrag likevel. Stor applaus fra et lite, men tappert publikum.
21. juli, lørdag:
Matservering på bryggedansen i Hamnbukt.
9. juni, lørdag:
Semesteravslutningsfest på Riggen. Antrekk: Bad taste... ”Fyrrig og frampå – igjen”
9. juni, lørdag:
Beatleskonsert i kultursalen.
8. juni, fredag:
Generalprøve for Beatles i kultursalen.
28. mai, mandag:
Ekstraøving for Beatles kl. 17.30, i kultursalen. Merk tiden!
24. - 27. mai, torsdag - søndag:
Korstevne i Berlevåg. 18 sangere deltok på stevnet. Vi dro med buss sammen med Lakselv
blandakor. Buss fra Nordtrafikk med Svein Eilertsen som vår faste sjåfør. Avreise torsdag
24. mai kl 11.00. Retur fra Berlevåg søndag 27. mai kl 1100.
Underveis til Berlevåg sang vi ”I midnattssolen” midt på Ifjordfjellet i snøstorm.
Stevnet i Berlevåg ble en trivelig og kald fornøyelse. Masse sang, masse gøy, lite søvn,
flatseng i klasserom, fest i naborommet, opptredener og øvinger ”Fyrrig og frampå”…
Vi framførte ”Skål for Finnmark”, ”Ellinors vise”, ”Tis the old ship” og ”Ave Maria”
17. mai, torsdag:
Vi sang på Helsetun etter at toget har gått videre, på samme måte som i fjor og årene før...
12. mai, lørdag:
Porsangerne sang i Lakselv kirke i forbindelse med Selma Paulsens gravferd.
3. mai, torsdag:
Vi sang på Rema i forbindelse med åpningen av butikken. Inntekt kr 1000,-.
April:
Rundvask på Rema-bygget. Vi tjente kr 12.000,- på 3 ettermiddager. Dette gikk i sin
helhet til korstevnet.
Arbeidskomiteer / arrangementsansvarlige 2001
Korstevnet i Berlevåg: Heidi og Mary-Ann.
Rundvask Rema: Bjørg
Midnattsrocken: Unn, Mary-Ann, Heidi
Bryggedans i Hamnbukt: Toril, Asbjørn, Bente, Keth.
Salgsbod (bygging): Kjetil og Bengt
Rundvask bygdehuset: Heidi, Irene, Lillian, Marion.
Beatleskonsert i juni: Kjell, Kristel
Sommeravslutningsfest: Gunvor, Bjørg, Barbro, Evy.
Julebord i desember: Heidi, Asbjørn, Bjørg
Kirkebenker: Asbjørn
Styret takker for seg og ønsker lykke til videre!
Lakselv, 14. februar 2002
Heidi Stenbro Hanssen og Mary-Ann Jessen Eilertsen

