Lunde Minigpospel er en super gjeng som øver på Solhaug hver torsdag kl 17-17:45. Vi er barn i
alderen snart tre år til 1. klasse. Denne dagen som vi tok bilder på øvelsen, var det en del som ikke var til
stede, så det er enda flere som er med

Når vi kommer, møter vi Heidi og Ingvild som gir oss klistremerke på navneskiltet vårt. Når vi hører
«ringsignalet», setter vi oss i en ring på gulvet. Vi kan flere signaler som Frøydis spiller på pianoet. Vi er
ganske flinke til å huske hva de betyr også. Hvis vi marsjerer rundt på gulvet og musikken plutselig
stopper, «fryser vi til is» - og blir som is-statuer. Da må vi stå helt stille i akkurat den stillingen vi var i da
musikken stoppet, og slik må vi stå helt til musikken begynner igjen.

Så synger vi noen sanger som vi kan, og av og til lærer vi noen nye. Vi kan synge sterkt (forte) og svakt
(piano), fort og sakte. Vi kan synge mens vi gjør bevegelser, og mens vi står helt stille. Vi begynner å bli
ganske flinke. Noen ganger bruker vi mikrofoner også! Etter at vi har sunget litt, pleier vi å leke litt med
musikk. Kanskje leke at vi reiser på en tur og møter forskjellige utfordringer, og noen ganger spiller vi på
rytmeinstrumenter.

Grethe har alltid en spennende bibelhistorie på lur. Hun forteller og viser bilder fra en bok. Vi kan spørre
om alt vi lurer på, og Grethe svarer eller undrer seg sammen med oss. Til slutt synger vi
avslutningssangen vår før vi reiser hjem.
Vi har hatt noen sang-oppdrag også. Vi har sunget i Lunde kirke to ganger i høst. Vi var kjempeflinke! Da
hadde vi på oss de fine, gule korgenserne våre!
Før jul skal vi til Bjervatun og synge litt for de som bor der, og 8. januar skal vi synge på juletrefest på
Solhaug!
Vi er nå en fin gjeng på 16-18 barn i Minigospel! Er det flere som har lyst til å være med, er det bare å
møte opp på Solhaug!

«Et julehjerte til deg»

Følg med på facebook: «Trosopplæringen i Lunde og Flåbygd menighet», og menighetens hjemmeside:
www.lundekirken.no

