Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010

Vårterminen inleddes med ett kör-gemensamt gospelarrangemang på Helsingborgs konserthus,
tillsammans med flertalet andra Helsingborgskörer – lärorikt med utantillsång till takt och rörelse.
Därefter följde uppträdande med afrikanska rytmer tillsammans med Marimbagruppen Mzungo i
Adolfbergskyrkan - uppskattat och medryckande!
Traditionsenlig Valborgsång i Ramlösaparken avlöstes med rungande Valborgsfest på Ättekulla.
Vårens Spiritkonsert i GA-kyrkan var detta år kryddat med stora doser improvisation och sång med bl a
jazzsångerskan Sheila Collier – fullsatt och bejublat som alltid.
Terminens sommaravslutning ägde som vanligt rum i Adolfbergskyrkans trädgård med korvgrillning samt
uppställning för tagning av nytt körfoto – galet…men bra!
Terminens sista konsert, ”Sommarkväll” i Adolfbergskyrkan, speglade tydligt den sångarglädje som är så
utmärkande för vår kör!
Sommarträff med glada holländare hos familjen Thulin utanför Sölvesborg, där vi firade Coriens 40årsdag samt sjöng vid lille Eriks dop – tack för att vi fick vara med!
Höstterminen inleddes med flera nya, utmanande jullåtar…som vi nästan rodde iland.
Den stormiga internatresan till Bornholm förde oss ännu ett snäpp närmare varandra och hade en av sina
höjdpunkter i rundkyrkan Österlars runda mittskepp, där vi sjöng till ekot av oss själva…själva…själva.
Årets julkonsert i GA-kyrkan förgylldes med skön solosång framförd av Claes C och avslutades med
vacker ljusspridning till ”Nu tändas”. Därefter vallfärdades det till båten S/S Swea för intag av julbord
under sång, till personalens och övriga gästers stora förtjusning…
Julsång i direktsändning vid Gudstjänst i Slottshagskyrkan blev årets sista framförande.
Kören består av 49 betalande medlemmar varav 1 vilande och 2 stödmedlemmar.
Vi har under året haft 34 ordinarie repetitionstillfällen under vilka närvaron har varit mycket god.
Uppträdande 2010:
20/3
Afrikanska rytmer med gruppen Msungo i Adolfsbergskyrkan
30/4
Valborgsång i Ramlösaparken
9/5
Konsert med Spirit och Sheila i GA-kyrkan
18/6
Sommarkväll i Adolfsbegskyrkan
12/12 Julkonsert i GA-kyrkan
19/12 Julsång i Slottshagskyrkan
Övriga händelser 2010:
24/1 Gospelfest i konserthuset
30/4
Valborgsfest på Ättekulla
16/6
Sommaravslutning på Adolfsberg
1/8
Sång vid Eriks dop
22-24/10 Internatresa till Bornholm
12/12 Julavslutning på båten S/S Swea

Styrelsen
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten.
Styrelsen har bestått av:
Viveka Nordh, ordförande
Ulf Östlund, vice ordförande/ledamot
Lars Benthorn, sekreterare/ledamot
Ann-Christine Ekberg, kassör/ledamot
Mårten Palm, ledamot
Adjungerande med yttranderätt
Monica Pettersson, körledare
Övriga funktionärer
Körledare
2:Repetitör
Assisterande Rep.
Notfiskal
Revisorer
Valberedning
Krönikör
Repertoarråd
Stämchefer

Ansvarsgrupper:
- Konsertgruppen
- Festgruppen
- Rekryteringsgruppen
- Klädgruppen
- Körrese/utbytesgruppen
- Sponsorgruppen
- Internatgruppen
- Kompgruppen

Monica Pettersson
Olof Tengroth
Suzanne Johansson
Christina Hugosson
Sören Stenqvist, Barbro Romberg
Tor Johansson, Liselott Johansson
Lena Ohlsson
Olof Tengroth, Monica Pettersson, Christina Hugosson
Sopran: Inga-Lill Söderberg
Alt:
Suzanne Johansson
Tenor: Olof Tengroth
Bas:
Tor Johansson
kontaktperson: Stina Holm
kontaktperson: Sören Stenqvist
kontaktperson: Berit Lindh
kontaktperson: Ingrid Pettersson
kontaktperson: Gunnel Lovén Gussing
kontaktperson: Lennart Larsson
kontaktperson: Ulf Östlund
kontaktperson: Olof Tengroth

Tack för all hjälp…utan er hade det aldrig gått!
Medlemsmöten
Ordinarie årsmöte hölls den 10 mars under ledning av Lennart Larsson.
Styrelsen tackar för det förtroende som medlemmarna visat oss under verksamhetsåret.
Ett stort tack även till våra trogna stödmedlemmar som har hjälpt till och stöttat!
Nickan; med stor glädje och värme utmanar du oss ständigt, driver på och visar att du tror på oss – detta
för oss framåt…till oanade höjder, stort tack!
Helsingborg 2011-03-09
Viveka Nordh

Ulf Östlund

Lars Benthorn

Mårten Palm

Ann-Christine Ekberg

