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Årsmelding 2018 

Årsmøtet 2017 for Porsangerne ble avholdt tirsdag 23. januar 2018. 

 

Følgende ble valgt til styret, komiteer og utvalg: 

Styret: 

Hege Håkonsen   -Styreleder  Til 2020  

Ingrid Golten   -Nestleder  Til 2019  

Gunnhild S. Engstad  -Kasserer  Til 2020  

Per Ole Gjøvik   -Styremedlem  Til juni 2018 

Toril Paulsen   -Varamedlem  Til juni 2018  

    -Fast medlem   Fra august 2018 

Aril Paulsen   -Varamedlem  Til 2020  

 

Dirigent: 

Jens Lühr 

 

Revisor: 

Ved en inkurie ble det ikke valgt revisor for 2018 på årsmøtet. 

 

Valg komiteen: 

Mary Ann J. Eilertsen      Til 2019  

Irene Fiskergård     Til 2019  
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Noteutvalg: 

Jens Lühr 

Arild Vikene      Til 2020  

Unn Martinsen (til oktober)    Til oktober 2018  

Mariell Frantzen     Til oktober 2018 

Linn Amalie Estensen     Fra oktober 2018 

 

Ingrid Golten      Fra oktober 2018 

 

Notearkivar: 

Bente Olsen      Til 2019  

 

Nøkkel- og kaffeansvarlig: 

Ann- Britt Svane     Til 2019   

 

Web-master: 

Kjell Johansen      Til 2018   

 

Dugnadskomite for rundkjøringa: 

Bente Olsen, Hildur Pedersen    Til 2020  

Randi Josefsen      Til 2019   

 

Stemmegruppeledere: 

Sopran: ikke besatt     Til 2020  

Alt: Unn Marthinsen (Ann-Britt er vikar)  Til 2019  

Tenor/bass: Kjell Johansen    Til 2019   

 

Eldregruppa: 

Randi Josefsen      Til 2020 

Mary-Ann J. Eilertsen     Til 2020 

Toril Paulsen      Til 2020 
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Medlemskap og representasjon: 

Porsangerne er tilsluttet Norsk Sangerforum og Finnmark Sangerforum, Finnmark Musikkråd, Norsk 

Musikkråd, Musikkens Studieforbund og Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Finnmark. 

Det ble avholdt årsmøte i Finnmark Sangerforum i Lakselv dette året. Korets delegater var Ingrid 

Golten og Gunnhild S. Engstad.  

Hege Håkonsen er leder i styret i Finnmark Sangerforum. Gunnhild S Engstad er leder i valgkomiteen i 

Finnmark Musikkråd. 

 

Medlemstall i 2018: 

Porsangerne hadde 23 betalende medlemmer i vårsemesteret og 20 medlemmer i høstsemesteret i 

2018. 
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Aktivitetsoversikt: 

Dag Dato Aktivitet 

Tirsdag  16. januar Oppstart korøving og medlemsmøte, dirigentsituasjon. 

 20. januar Porsangerne er arrangør for Nyttårskonsert med Scene 
Finnmark  

Tirsdag 23. januar Årsmøte i Porsangerne, 9 medlemmer 

   

Fredag og lørdag 4. og 5. mai Helgeøving med dirigent Akvile Kryževičienė 

Onsdag 6. juni Jubileumskonsert i Lakselv kirke med Honningsvåg 
blandakor som gjester. 

Fredag – søndag 15.-17.juni Konsert i Honningsvåg, kinosalen og blåtur til Sarnes. 

   

 Juni – august Sommerferie og dugnad rundkjøring 

   

Tirsdag  28. august Oppstart korøving 

Tirsdag 11. september Medlemsmøte 

Lørdag og søndag 13. og 14. oktober Modul kurs 2, opplæring for dirigenter. Porsangerne har 
vært øvingskor for dirigentene. Karasjok 

Torsdag 15. november Øving med mentor Jon Fylling 

Fredag 30. november Adventskonsert i Kistrand Kirke 

Lørdag 1. desember Adventskonsert i Børselv kirke, Lebesby kirke og Kunes 
kapell. 

   

Lørdag  8. desember Julekonsert i Lakselv kirke to unge solister og et 
sammensatt band. 
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Korets aktivitet 2018: 

Våren 2018 har vært litt hektisk og utfordrende for koret da vi uten forvarsel i januar ble uten 

dirigent. I mangel på dirigent besluttet koret seg for å leie inn Jens Lühr for å øve inn sanger samt 

bistå med oppvarming første halvår. 

Koret ble forespurt og tok på seg oppgaven med å være medarrangør på Scene Finnmark sin 

nyttårskonsert. Det var morsomt å jobbe sammen med Scene Finnmark og vi fikk provisjon av 

billettinntektene og salg av diverse drikkevarer så ble det en flott inntekt til koret. Koret hadde stor 

oppslutning av medlemmer som hjalp til som dugnad. 

Koret var 30 år i 2018 og det ble bestemt at koret skulle satse på å ha en jubileumskonsert i Lakselv 

Kirke. Samtidig ble det også bestemt å ha et samarbeid med Honningsvåg blandakor. Samarbeidet 

gikk ut på å ha Honningsvåg blandakor som gjester på vår kirkekonsert i Lakselv. Porsangerne skulle 

da gjengjelde tjenesten ved å delta på konserten til Honningsvåg blandakor under 

Nordkappfestivalen. I forkant av konserten leide vi inn Honningsvåg blandakor sin dirigent Akvile 

Kryževičienė til å hjelpe oss med innøving og dirigering på begge konsertene. Konserten i 

Honningsvåg ble et stort prosjekt som også inkluderte Hammerfest Blandede kor, 3 kor i Nord   

Konserten i Lakselv kirke gikk med overskudd, men dette på grunn av tilskudd som ble søkt i forkant 

av konserten. Konsertene ble avholdt 6. juni i Lakselv med 64 publikummere og 15. juni i 

Honningsvåg, antall her har vi ikke men den nye kinosalen var fullsatt. 

 

Koret hadde jubileumstur dette året i Honningsvåg. Sosiale aktiviteter var teater i Honningsvåg 

lørdag på Perleporten og båttur og middag samt overnatting på Sarnes. En flott tur som var med på å 

styrke de sosiale båndene blant medlemmene i koret.  

Aktiviteten i vårhalvåret inspirerte Jens til å påta seg rollen som dirigent for koret fra høsten av, dette 

til stor glede for korets medlemmer. For å styrke og utdanne vår dirigent deltar Jens på to 

dirigentopplæringer som er i regi av Finnmark Musikkråd og Koralliansen. 

 

Koret har også denne høsten fått tilbud om å delta i et til kurs for dirigenter, denne gangen med en 

mentor, mentorordningen. Dette prosjektet er ledet av Koralliansen og det går ut på at en utdannet 

og erfaren dirigent lærer opp og støtter dirigenten sammen med koret under øvelser. Mentor Jon 

Fylling som er tildelt denne rollen i Finnmark var i Lakselv 15. november og hadde møte med styret 

og dirigent. Etterpå hadde koret øving med mentor til stede som kom med konstruktive og nyttige 

tilbakemelding. 

 

Koret hadde et oppdrag i oktober for Finnmark Musikkråd og Norsk Sangerforum hvor vi var et 

øvingskor under et kurs for dirigenter i Karasjok i oktober. Dette var morsomt å delta på, utviklende 

for sangerne og oppdraget var av betalende art som gav koret en god ekstra inntekt. 

 

Den kulturelle spaserstokken ble ikke tildelt vårhalvåret 2018 men koret fikk tildelt midler til høst 

halvåret. Denne tildelingen kom så sent at koret har besluttet å ta noen sangstunder på våren 2019, i 

tillegg hadde vi adventskonsert i Kistrand og Børselv. 
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Eldrerådet har også dette året vært med på å sponse/gi tilskudd på billetten til julekonserten som ble 

avholdt i desember. Midler fra den kulturelle spaserstokken ble sponset med kr. 100 pr billett for alle 

over 60 år. Dermed ble det gratis for alle over 60 å delta på vår julekonsert. 

 

Koret har i år avholdt 4 adventkonserter. Under disse konsertene fikk koret en fin gjennomkjøring og 

fikk testet ut sanger vi var litt usikre på.  

 

Alle konsertene ble avholdt 1. helga i advent. 

30. november var vi i Kistrand kirke med 21 publikum.  

1. desember dro vi på turne til Børselv kirke med 37 publikum 

og videre til Lebesby kirke med 31 publikum 

før vi avsluttet i Kunes kapell med 22 besøkende på et sted med 20 innbyggere. 

Bjørg Mastenes tok imot koret med mat og drikke og gjorde det til en ekstra hyggelig førjulsstund for 

koret.  

 

Koret hadde sin tradisjonelle julekonsert for 21 gang, i Lakselv kirke den 8. desember. Det var 234 

tilskuere, hvor av 134 var forhåndsolgt. Biblioteket har stått for forhåndssalg av billetter. I tillegg har 

to av korets medlemmer solgte billetter fredagen før konsertdagen. Under julekonserten hadde 

koret leid inn musikere til å spille, det sammensatte bandet bestod av Daniel Rasmussen, Sigbjørn 

Sarre, Atle Michael Hove og Svanhild T. H. Jakobsen. Koret hadde også unge talentfulle solister, 

Christian Johansen og Simone Berg Pettersen som sang to sanger for publikum. 

 

Koret har hatt to unge hospitanter fra oktober og ut året, Christian Johansen (tenor) og Elias Ravn 

(bass). Dette har gitt oss inspirasjon og mannsrekka en ny giv. 

 

Årets julebord ble arrangert av mannsrekka. De holdt et flott julebord i peisestua på PIAS. Koret 

spanderte pizza og drikke på hospitantene. 

 

 

Korets økonomi: 

Porsangerne har i år hatt et meget aktivt år hvor vi har fått særdeles mye tilskudd og ekstraordinære 

inntekter som har gitt stor økonomisk vekst. Korets kasserer har vært aktiv i å søke midler og støtte 

til konsertene våre noe som har gitt koret godt handlingsrom for konsertene. Korets leder har søkt 

om sponsorstøtte som også ble tildelt og som også gav koret mulighet til flere aktiviteter. 

Koret hadde inntjening av loddsalg under de fleste øvinger. 

 

Koret har kr 95 000,- i faste kostnader som må dekkes inn via kontingent, tilskudd, dugnad og andre 

inntektsbringende aktiviteter. 

Det var budsjettert med underskudd (forbruk av tidligere års oppsparte midler) for å markere 

jubileum og styrke båndene innad i koret. Regnskapet for 2018 viser et overskudd på kr 70.267 og 

koret har totalt kr. 244.601 i midler (egenkapital). Totalt sett har koret god økonomi.  

 



 

7 
 

 

Styrets virksomhet: 

 

Styret har avholdt 9 møter i 2018 og har behandlet 52 saker. Styret har i tillegg hatt kontakt pr e-

post, sms og på facebook. Styret har avholdt to medlemsmøter. Styret har fortsatt å jobbe med 

struktur og skriftliggjøring av styrets arbeid.  

Nestleder har rapportert og søkt VO – Midler for 2018 og 2019. 

 

 

Noteutvalget: 

Noteutvalget har hatt flere møter for å sette sammen repertoar i forkant av jubileums konserter og 

julekonsertene.  

Dirigent har i hovedsak tatt ut sanger til konsert i Kistrand, Kunes, Børselv, Lebesby og Lakselv. 

 

 

Dugnadskomiteen: 

Komiteen har igjennom en årrekke lagt ned en enorm innsats for å holde kostnadene nede 

ved å dyrke blomstene selv. De som har hatt hovedansvaret for å få alle til å stille opp med å 

luke og vanne blomstene har gjort en formidabel innsats. Koret retter en stor takk til 

komiteens enorme arbeid. 

 

 

Avslutning: 

En stor takk rettes til alle som har jobbet dugnad, organisert dugnader og som har stilt opp på diverse 

arrangement i koret det være seg opptredener og andre dugnader. Uten denne dugnadsånden og 

deltakelse hadde det ikke vært mulig å drive dette flotte koret.  

Tusen takk til alle som påtar seg verv i koret. Vervene og dugnaden er avgjørende for et godt driftet 

kor. 

 

For styret 

Hege Håkonsen 

Leder 


