
 

         

                        

 

                     

 

 
 

              FORBUNDSNYTT 
 

Informasjon til medlemmene             Nr. 24/Februar  2016 
 
 
HEI PÅ DERE! 
 
KORSANGFESTIVALEN 2016. 
 
Nå er det bare litt over 3 mnd. igjen til festivalen!!!, og vi gleder oss til at dere skal komme til 
Skien og Telemark. 
 
Tiden har gått meget fort siden vi startet med forberedelsene høsten 2013. 
Selv om det er mye som skal på plass, så føler vi at vi er i rute. 
 
De fleste kor har vært flinke til å sende inn påmeldingskjema, bilde og særnr. til rett tid, og vi 
takker for det. 
 
Vi mangler noen detaljer fra 3 kor, så er alt i boks. 
Det hadde vært fint om dere sender inn dette så snart som mulig. 
 
Samtidig minner vi om fristen for innbetaling av deltakeravgift som er 1.mars 2016. 
 
Dersom noen har matallergi, vennligst gi oss beskjed. 
 
I brosjyren som er sendt tidligere er det informasjon om ledsagertur på lørdag.(kr. 450,-) Vi 
kan opplyse at den nå er redusert til kr. 300,-. Dette blir en fin tur ut i skjærgården, og håper 
værgudene blir med oss.  
 
Det er noen som ønsker røykerom på hotellet. Vi har undersøkt med alle hotellene, og det er 
ingen som har røykerom.  De som må ta seg en røyk, må gå ut. 
 
 
 Korsangfestival 2019 og 2022. 
Da vi forlot hverandre etter en vellykket korsangfestival i Ålesund i 2013, var det bestemt at 
neste festival i 2016 skulle Telemark Odd Fellowkor stå som arrangører av, og i 2019 ville 
veien for korene i Odd Fellow sang og musikkforbund gå til Bodø. Nå har det seg dessverre 
slik at Odd Fellow Koret Bodø så seg nødt til å «kaste inn håndkle», og festivalstedet for 2019 
ble lyst ut på nytt.                                                                                                                      



Det har vært noen kor som har vist interesse, men det har blitt med det. I den senere tid har 
Odd Fellow Koret i Stavanger vært sitt ansvar bevist, og er villige til å ta arrangementet i 
2019, så da kan dere regne med at det blir tur til Stavanger igjen i 2019, og det er bra for der 
har de fleste av oss hyggelige minner fra tidligere.                                                                                                                             
I §9 pkt.06 i Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund heter det                                                                                                 
Fastsette tid og sted for neste representantskapsmøte og tildele de 2 neste festivaler.                                                         
I §13 Siste ledd heter det: President, sekretær og kasserer bør komme fra det kor som neste 
gang skal arrangere festival. Visepresident bør komme fra det kor som er valgt som arrangør 
av festivalen 6- seks år fram i tid. 
 
 
 
Det vil si at ønsker noen kor å arrangere korsangfestival i 2022, må det sendes til Styret i Odd 
Fellow Sang og musikkforbund så snart som mulig. Det bør iallefall være meldt før 
korsangfestivalen i 2016. Det er en jobb å gjøre, men den jobben sveiser det koret dere er å 
synger i ekstra godt sammen. Vi som er i Telemark Odd Fellowkor gleder oss meget til å ta 
imot mange sangerkolleger, og også vise dere det fine distriktet vårt.                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste hilsen fra 
 
Gro Lyngmo         Anna Augestad 
President         Sekretær 
 
 
 
 
 


