
Årsmelding 2005 

Årsmøte  
Årsmøtet i Porsangerne ble avholdt 10. februar 2005. Etter årsmøtet var det pizza på Same 

Same. 

Følgende verv ble vedtatt på årsmøtet: 

Ingrid Golten  Leder  Til 2006 

Mona Johannessen Kasserer Til 2007 

Ingrid Mikkelsen Sekretær Til 2006 

Trond Kjetil Holst Styremedlem Til 2007 

Cath Bodil Bø Styremedlem Til 2006 (Permisjon siste år) 

Øvrige verv: 

Bente Olsen Notearkivar Til 2007 

Kjell Johansen Revisor Til 2006 

Valgkomite, til 2006: 
Leder Ann-Britt Svare, medlem Marion Sørensen, medlem Hildur Pedersen. 

Noteutvalg, til 2006: 
Jurij Kotkovitch (dirigent), Kjell Johansen, Unn Martinsen, Ingrid Golten, Trine Dybedahl 

(kun vår 2005). 

Stemmegruppeledere, alle til 2006: 
Bente Olsen - Sopran 

Unn Martinsen - Alt 

Kjell Johansen - Tenor/Bass 

Aktivitet 
Handlingsplanen for 2005 er fulgt etter intensjonen med en del endringer/tilføyinger 

underveis ut fra nye aktiviteter og invitasjoner. Totalt sett har koret hatt mange og varierte 

aktiviteter i løpet av dette året. Koret jobbet frem mot korstevne i vårsemesteret og 

Julekonsert i desember. Planlagt sangkafè ble utsatt til 21. mai da koret også opptrådte i 

forbindelse med visning av filmen ”Så som i himmelen”. Opptreden i forbindelse med 

innvielse av nytt kirkeorgel var 1. oktober og Barents Rescue 3. og 6. september. Følgende 

aktiviteter i planen ble ikke gjennomført; sang på Helsetun 17. mai, punktkonsert 18. juni, 

rundvask på bygdehuset og konsert i forbindelse med kulturdagene. Korets aktivitetsoversikt 

for 2005 finnes på eget vedlegg til årsmelding. 

Medlemmer 
Koret hadde 21 betalende medlemmer 1. halvår og 22 betalende medlemmer 2. halvår 2005.  

Det kom til noen få nye sangere i 2005, og flere av de gamle falt fra. Koret hadde i 2005 

særlig mange sopraner og slet også i 2005 med at det er få mannstemmer. Høsten 2005 var det 

svært mangelfullt på tenorrekken. Stemninga i koret har vært god og oppmøtet ganske stabilt. 

En sliter imidlertid no med at medlemmene er sene til øvelsene. 



Styrets virksomhet 
Styret har hatt 7 møter i løpet av året og til sammen er det behandlet 44 saker. I tillegg er det 

avholdt informasjonsmøter i forbindelse med korøvelsene. 

Korets økonomi 
Koret har hatt stram økonomi i 2005. Det er kutt i voksenopplæringsmidler og mindre 

interesse og mulighet for dugnad. Det ble blant annet ikke noe av rundvasken på Bygdehuset i 

2005. Dette har ført til økte egenandeler på våre turer og aktiviteter. 

Dirigent , noteutvalg og repertoar 
Jurij Kotkovitch har dirigert koret hele 2005, engasjert via kulturskolen. Han har gjort et svært 

godt arbeid med koret og koret har hatt en merkbar musikalsk utvikling i løpet av året. I 

vårsemesteret jobbet koret med sanger til stevnet i Honningsvåg. Repertoaret var variert med 

nordnorske viser, Bourree av Bach og engelske slagere med snert i. Til julekonsertene øvde 

koret inn 7! nye sanger, blant annet flere nokså ukjente julesanger med engelsk tekst.  

Julekonsert 
Korets tradisjonelle julekonserten i Lakselv kirke ble arrangert 10. desember. I år var det 

atskillig færre betalende gjester en det har brukt å være. Tilbakemeldingene fra tilhørerne var 

positiv. Som gjestevokalist hadde vi med oss Mariel Nilsen på en sang og søstrene Hilja og 

Agnete Masternes Hanssen var forsangere på de to allsangene. Cath Bø var konferansier. 

Aslak Janitz styrte lyd, John Erik Nyberg lys og Roy Arthur Myrheim filmet konserten. Kjell 

Johansen har senere redigert og gitt ut DVD av julekonserten. Takk til alle for vel utført jobb. 

Svært mange gjestemusikere var forespurt om å delta, men ingen kunne i år.    

Tradisjonen tro hadde vi også julekonsert i Karasjok kirke torsdag. Vi reiste med buss som 

Karasjok kommune betalte for oss. I Karasjok deltok Vidar Aslaksen på gitar med to sanger. 

Julebord 
Altene arrangerte årets julebord på Riggen. Det deltok 39 personer. Arrangementet var svært 

vellykket.  

Korstevne i Honningsvåg 10.-12. juni  
Koret valgte å reise til korstevent i Honningsvåg 10.-12. juni. Stevne ble arrangert av 

Honningsvåg damekor og vært slo til fra sin alle beste side. Porsangeren reiste til stevnet i 

buss sammen med Lakselv blandakor. Vi holdt punktkonsert på Corner kafe (utendørs) lørdag 

kl 13. Fullt av folk og stor stemning. På kvelden var det profankonsert i idrettshallen og 

søndag kl 12.30 konsert i Gjesvær kirke.  

Asbjørn Hanssen hadde laget egen stevnesang til koret og Kjell Johansen laget sangmapper 

med de aktuelle sangene. Kjempefine tiltak. 

Korets hjemmesider 
Porsangerne er svært glade for å ha egen hjemmeside, som drives av Kjell Johansen . Han 

lager musikkfiler med melodiene for hver stemmegruppe og legger dette ut på korets 

internettsider. Han lager også egne utgaver av sangnotene tilpasset koret. Dette er et 

omfattende arbeid som vi er svært takknemlig for. 



Annet 
Toril Paulsen har låst opp og igjen og kokt kaffe på øvingskveldene, og Bente Olsen har 

forsynt oss med nye noter.  

Kjell Johansen har tatt et stort ansvar i forbindelse med gjennomføringen av julekonserten, 

blant annet med rigging av lydanlegg og produksjon av DVD fra konserten i Lakselv. 

Koret retter en takk til andre som har bidratt gjennom året til at koret har fått gjennomført sine 

aktiviteter og opptredener. 

Medlemskap i organisasjoner 
Porsangerne er tilsluttet Norsk sangerforum og Finnmark korforbund. Kjell Johansen deltok 

på Finnmark korforbunds årsmøte i Vadsø.  

Koret har drevet opplæring i korsang etter voksenopplæringens regler og mottatt tilskudd for 

avholdte kurs. 

Avslutning 
Styret takker for seg og takker koret for godt utført jobb i 2005. 

Styret ønsker å rette en ekstra takk til Kjell for arbeidet han legger ned for korets beste 

gjennom blant annet korets hjemmesider, rigging og DVD produksjon av julekonserten.  

Lakselv 2. februar 2006 

Styret 


