
Bislett Guttekors Hovedkor 
 

AÅ rsberetning 2021 
 

Styret: 
Styret består av: 

• Joacim Lund (Styreleder) 
• Martin Henrik Andresen (nestleder) 
• Thyra Kirknes (Økonomiansvarlig) 
• Helene Ytterborg (Styremedlem – dugnad) 
• Lars Husberg (Styremedlem - aspiranter) 
• Anders Molander (Styremedlem) 
• Astrid Tafjord (Styremeldem) 
• Elisabeth Carlsen (Styremedlem) 

 

Styret har siden forrige årsmøte hatt månedlige møter, samt hatt jevnlig kontakt per e-post og 
telefon. Marius Astrup Thoresen har vært engasjerte som korets dirigenter hele perioden. I tillegg 
har Marianne E. Andersen har bistått Marius.  

Martin Andresen har fungert som daglig leder, og i tillegg som økonomiansvarlig i første kvaral.  

Utvalg 
Det har i perioden ikke vært satt ned utvalg utover selve styret. Det sittende styret kan til enhver tid 
vurdere opprettelse av utvalg.   

Medlemskap andre organisasjoner 
Koret er medlem av Ung i Kor og Oslo Barne- og Ungdomskorforbund. Vi mottar årlige offentlige 
driftstilskudd gjennom disse medlemskapene, se årsregnskap for detaljer.  

Medlemmer 
Koret hadde 63 medlemmer høsten 2021. Aspirantdelen av koret ble opprettet som eget kor i 2018 
og er selvstendig medlem av Ung i Kor. Styret for Bislett Guttekor er også styre for Bislett Guttekors 
Aspiranter.  

 

Øvelser 
Koret har hatt ukentlige øvelser i Fagerborg Kirke, samt øvelser på zoom når fysiske øvelser ikke har 
vært tillatt. Øvelsene i Fagerborg kirke har vært inndelt i kohorter grunnet smittevern. 



 

Musikalsk Virksomhet / Opptredener 
Grunnet pandemien har konsertvirksomheten vært begrenset. Koret har i perioden hatt opptredener 
i perioden, blant annet: 

• 17. mai på Slottsplassen foran Kongefamilien og NRK 
• Konsert på Roseslottet 12. juni 
• Oslo guttekorfestival 24. og 25. september 
• Mozarts Requiem i Bodø 12. – 14. november 
• Julekveldkonsert med Sølvguttene Universitetsaulaen (1. desember) 
• Julekonsert med Herborg Kråkevik i Oslo Konserthus 4. desember 

Koret medvirket også på julaften utenfor Fagerborg kirke. 

 

Seminarer og reisevirksomhet 
Koret var på tur til Tusenfryd 4. september. Det har ikke vært arrangert Nordmarka-tur eller 
utenlandstur, på grunn av gjeldende restriksjoner.  

 

Økonomi 
Kontingenten ble på årsmøtet satt til 950 kroner per termin, med mulighet til å søke om unntak. 
Styret har fått tilslag på flere søknader om støtte, og koret har i dag en god økonomi.  

 

Oslo / Bislett 17. februar 2022 

 

Joacim Lund  Thyra Kirknes   Martin H. Andresen 

Styreleder  Økonomiansvarlig  Styrets nestleder / daglig leder 

 

 

Anders Molander Elisabeth Carlsen          Astrid Marie Tafjord Lars Husberg 

Styremedlem  Styremedlem                Styremedlem  Styremedlem 

 

  



Bislett Guttekors Aspiranter 
 

AÅ rsberetning 2021 
 

Styret: 
Styret består av: 

• Joacim Lund (Styreleder) 
• Martin Henrik Andresen (nestleder) 
• Thyra Kirknes (Økonomiansvarlig) 
• Helene Ytterborg (Styremedlem – dugnad) 
• Lars Husberg (Styremedlem - aspiranter) 
• Anders Molander (Styremedlem) 
• Astrid Tafjord (Styremeldem) 
• Elisabeth Carlsen (Styremedlem) 

 

Styret har siden forrige årsmøte hatt månedlige møter, samt hatt jevnlig kontakt per e-post og 
telefon. Marius Astrup Thoresen har vært engasjerte som korets dirigenter hele perioden. I tillegg 
har Marianne E. Andersen har bistått Marius.  

Martin Andresen har fungert som daglig leder, og i tillegg som økonomiansvarlig i første kvaral.  

Utvalg 
Det har i perioden ikke vært satt ned utvalg utover selve styret. Det sittende styret kan til enhver tid 
vurdere opprettelse av utvalg.   

Medlemskap andre organisasjoner 
Koret er medlem av Ung i Kor og Oslo Barne- og Ungdomskorforbund. Vi mottar årlige offentlige 
driftstilskudd gjennom disse medlemskapene, se årsregnskap for detaljer.  

Medlemmer 
Koret hadde 23 medlemmer høsten 2021. Aspirantdelen av koret ble opprettet som eget kor i 2018 
og er selvstendig medlem av Ung i Kor. Styret for Bislett Guttekor er også styre for Bislett Guttekors 
Aspiranter.  

Øvelser 
Koret har hatt ukentlige øvelser i Fagerborg Kirke, samt øvelser på zoom når fysiske øvelser ikke har 
vært tillatt. Øvelsene i Fagerborg kirke har vært inndelt i kohorter grunnet smittevern. 

 



Musikalsk Virksomhet / Opptredener 
Grunnet pandemien har konsertvirksomheten vært begrenset. Koret har i perioden hatt opptredener 
i perioden, blant annet: 

• Konsert på Roseslottet 12. juni 
• Oslo guttekorfestival 24. og 25. september 

Koret medvirket også på julaften utenfor Fagerborg kirke. 

 

Seminarer og reisevirksomhet 
Koret var på tur til Tusenfryd 4. september. Det har ikke vært arrangert Nordmarka-tur eller 
utenlandstur, på grunn av gjeldende restriksjoner.  

 

Økonomi 
Kontingenten ble på årsmøtet satt til 750 kroner per termin, med mulighet til å søke om unntak. 
Styret har fått tilslag på flere søknader om støtte, og koret har i dag en god økonomi.  

 

Oslo / Bislett 17. februar 2022 

 

Joacim Lund  Thyra Kirknes   Martin H. Andresen 

Styreleder  Økonomiansvarlig  Styrets nestleder / daglig leder 

 

 

Anders Molander Elisabeth Carlsen          Astrid Marie Tafjord Lars Husberg 

Styremedlem  Styremedlem                Styremedlem  Styremedlem 
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