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Innledningsvis takker dirigenten koristene for den gode innsatsen gjennom 2022. Takk til de 
tillitsvalgte i styret og ulike utvalg for godt arbeid og målrettet samarbeid.  En særlig takk til 
Tarjei for alltid trygg og god musikalsk bistand, og sist men ikke minst, til Grete som loset oss 
trygt gjennom det store «RETRO»-prosjektet.  Det er inspirerende å være dirigent i Fjellkoret. 
 
Året 2022 ble et relativt 
innholdsrikt år.  Det begynte litt 
trått, med nedstenging og utsatt 
nyttårskonsert i regi av NKH.  
Men når vi så kom i gang igjen, 
ble det en grei konsertopplevelse 
i GRIEGHALLENS FOAJÉ (27.3.), og 
sommeravslutning sammen med 
lokale kor i KULTURSALEN (12.6.).  
Høstkonserten i HÅKONSHALLEN 
(17.9.) ble en spesiell og god 
opplevelse, og «RETRO»  ble en  
ubetinget suksess.  Seminarhelgen i ØYSTESE (Hardangefjord hotell – 11.-13. nov.) ble også 
et høydepunkt, da først og fremst sosialt – men akk så viktig for korets indre liv og samhold.  
To julekonserter (11.12.) i FOLDNES KIRKE gikk også bra.  I høst har ca. 1500 betalende 
tilhørere besøkt våre konsertprosjekter (Retro+jul).  Lokalavisen VestNytt har gitt oss mye 
og viktig omtale, og mange nye medlemmer har kommet til koret.  Dette lover godt! 

 
 
Styret har nå utarbeidet sitt utkast til Handlingsplan for 2023-2025 – se vedlegg.  Denne 
skal drøftes på medlemsmøtet mandag 16. januar 2023.  Gjør dine tanker og refleksjoner, vær 
konstruktiv og fremoverlent, slik at korets årsmøte (20.2.2023) kan vedta et godt og førende 
dokument for de kommende årene, som vi kan enes om å effektuere - sammen. 
 
Dirigenten har lagt ut en kort medlemsundersøkelse (frivillig og anonymt) for litt drodling 
omkring tiden som kommer, og håper koristene responderer i løpet av romjulen (kan svares 
på flere ganger): https://forms.gle/DnTz8jcU2cscrFk86 
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Året 2023 blir et noe roligere år, og et år jeg musikalsk vil 
gjennomgående bruke til å konsolidere og kalibrere koret inn 
mot de store oppgavene som kommer i 2024 og 2025.  Dette 
betyr å videreutvikle korets allerede sterke sider i et forsøk på å 
videreutvikle det musikalske (gjøre klang og uttrykk enda bedre 
og mer solid), samt søke å forene de nye og de mer erfarne 
koristene til én velklingende, dynamisk og stabil enhet.    
Årets høydepunkt blir nok julekonsertene i desember, som jeg håper vi kan videreutvikle til 
et årlig ‘must’ for vårt publikum i Øygarden.  Idéen om å lage en egen FKs julekalender i 
2023 er kanskje verd å forfølge?  Har du innspill – så meld tilbake (i medlemsundersøkelsen). 
 

 

I forrige uke hadde styreleder og dirigent møte med 
hypokonderlegen (Ingvard Wilhelmsen) og fruen (Rhoda), og 
konserten søndag 19. mars tegner til å bli en fin seanse.  Mer 
info rundt dette kommer i romjulen.  Ingvard og Rhoda var også 
på vår julekonsert (11.12. kl. 2030), som de ga svært så positiv 
respons på.  Rhoda vil gjerne ha Fjellkoret til Kenya 😊.  

 
 
Første semester i 2023 ser ut til å bli slik: 
 

 
 
 

Da gjenstår det bare for meg å takke for året som har gått, og ønske dere alle en riktig 

 

GOD JUL! 
 
 

22.12.2022 – JLJ 


