
Årsmelding 2003  

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 2003. 

I tillegg har noen nye vært innom, men sluttet igjen. Koret forsøker å rekruttere flere menn, 

og startet høsten med egne korøvelser for menn, og er nå kommet opp i 6 mannsstemmer. 

Stemninga har vært god og oppmøtet ganske stabilt. 

Årsmøte   

Årsmøte ble avholdt 30. januar 2003, og vedtok følgende handlingsplan:  

Januar-april  Fane. Korets fane skal lages. Ansvarlig: Ann-Britt.  

9.-11. mai  Reise til stevne i Tana/Nesseby (avgang fredag 9. mai kl 1200).  

17. mai  Sang på Helsetun etter toget.  

23.-25. mai  Arrangere stevne i Lakselv sammen med Lakselv blandakor. Alle 

korets medlemmer deltar i ulike komiteer, og de fleste må belage seg 

på å jobbe hele fredag også.  

14. juni  Punktkonserter.  

14. juni  Sommeravslutning etter konsertene. Komite: Tenor og bass.  

26. juli  Salg av mat på bryggedansen.  

4. august  Rundvask Brennelv bygdehus. Ansvarlig: Heidi.  

28. august  Oppstart etter sommerferien.  

9. oktober  Pubkonsert i kulturuka. Ansvarlig: Asbjørn.  

11. desember  Julekonsert i Karasjok kirke.  

13. desember  Julekonsert i Lakselv kirke.  

13. desember  Julebord. Komite: Tenor og bass.  

Korets virksomhet 2003  

Årsplanen er fullført etter intensjonen, men bryggedansen ble flyttet til 19 juli. 

Fane   

I 2003 fikk Porsangerne endelig egen fane. Ann Britt har designet og sydd fanen, og Kirsti 

har montert. Etter fantastisk innsats fra jentene kunne vi stolt vise fram Finnmarks flotteste 

fane da vi dro på stevnet til Tana. Tusen takk! 

Stevne i Tana/Unjarga   

Koret hadde en flott tur til Finnmark korforbunds stevne i Tana/Nesseby. 18 kormedlemmer 



+ dirigent deltok på stevnet, og hadde opptreden på profankonsert i Varangerbotn, 

kirkekonsert i Rustefjelbma og punktkonsert på eldrehjemmet. 

Reiste med buss sammen med Lakselv blandakor, og hadde bl.a. Linedance konkurranse i 

Tanadalen. Buss/fest komiteen hadde satt sammen et variert program. De fleste 

medlemmene gikk spontant til anskaffelse av "sangerluer" før stevnet. (Lue m/ parykk fra 

Nille)! Vi bodde på skolen i Seida, og Svein Eilertsen var (som vanlig) sjåfør på bussen. 

Koret framførte følgende sanger på konsertene: I mella multebær og mygg, Å eg veit meg 

eit land, Bright Eyes, Salvum fac regem, Domine, I`d Like to Teach The World To Sing, 

Don`t be weary, traveller, Don`t get around much anymore. 

Stevne i Lakselv   

Sammen med Lakselv blandakor arrangerte vi stevne i Lakselv 23-25 mai 2003. Etter 

iherdig innsats fra hovedkomiteen og underkomiteer ble det et fantastisk stevne, vellykket 

på alle områder. All honnør til Kjell, Unn og Fred Are som hadde ansvaret i hovedkomiteen 

sammen med representanter fra Lakselv blandakor. Det var kirke konserter i Børselv, 

Kistrand, og Lakselv, profankonsert i kultursalen og en rekke punktkonserter. Festkomiteen 

ordnet flotte arrangement i Storhallen både fredag og lørdag, og storhallen ble forvandlet til 

en vakkert pyntet festsal til sangerfesten! Søndag ble det servert stor lunsj på kurssenteret, 

og også teknisk arrangement var vellykket hele veien. Et stort løft i vakkert mai-vær i 

Lakselv! 

Web-master   

Musikkfiler distribueres via e-post fra Kjell med melodiene for hver stemmegruppe. Kjell 

har oppdatert hjemmesiden på internett, og årsmeldinga vedlegges aktivitetsplanen som 

finnes på hjemmesiden vår. Utfordringen for styret er fortsatt å huske å få ut informasjon til 

de som ikke bruker internett! 

Etter valg har styret hatt følgende sammensetning:  

Heidi Stenbro Hanssen   Leder   Til 2004  

Mary-Ann Jessen Eilertsen  Kasserer  Til 2005  

Ingrid Mikkelsen  Sekretær  Til 2004  

Jan Asbjørn Hanssen  Styremedlem  Til 2005  

Cath Bøe  Styremedlem  Til 2004  

Øvrige verv:  
  

Bente Olsen  Notearkivar  Til 2004  

Kjell Johansen  Revisor  Til 2004  

Valgkomite (til 2004):  

Bjørg Masternes, Ann Britt Svane, Kjell Johansen  

Noteutvalg (til 2004):  

Jurij Kotkovitch (dirigent), Evy Beate Paulsen, Irene Fiskegård, Kjell Johansen  



   

Stemmegruppeledere (alle til 2004):  

Bente Olsen  Sopran  
 

Ann Britt Svane  Alt  
 

Kjell Johansen  Tenor/bass  
 

Nøkkelansvar:   

Toril Paulsen har trofast låst opp og igjen og kokt kaffe på øvingskveldene.  

Styrets virksomhet   

Styret har hatt 4 møter i løpet av året. Det er avholdt 4 medlemsmøter/informasjonsmøter i 

forbindelse med korøvelsene, og til sammen er det behandlet 30 saker. 

Dirigent   

Jurij Kotkovitch har dirigert koret fra august 2002, og har i 2003 jobbet med å videreutvikle 

Porsangerne. Det er en spennende utfordring for koret å møte russisk forventning, som i 

blant går på tvers av korets ønsker og spontanitet. Jurij er svært dyktig og har fått fram de 

rene tonene og gode prestasjoner i koret. Mye øving gjør at noen går litt lei, men øvingene 

bærer frukter på de konsertene koret har, noe tilbakemeldinger fra publikum også viser. 

Medlemskap i organisasjoner   

Koret er medlem i Finnmark korforbund, tilsluttet Norsk sangerforum og Norsk musikkråd, 

avdeling Finnmar. Mary-Ann deltok på Finnmark korforbunds årsmøte i Kirkenes. Vi har 

drevet opplæring i korsang etter voksenopplæringens regler og mottatt tilskudd for avholdte 

kurs. Koret er også medlem i Porsanger Sang- og musikkråd, og der er Kjell Johansen leder, 

Cath Bøe og Fred Are Hopland styremedlemmer. Mary-Ann deltok på ledermøte i 

Porsanger Sang- og musikkråd. 

   

Styret takker for seg og takker koret for vel utført jobb i 2003.  

Etter 9 år som leder har Heidi nå gitt valgkomiteen beskjed om at det må velges ny leder. 

Lakselv 30 januar 2004 

Styret v/ Heidi Stenbro Hanssen  

 


