
LUNDE BARNEGOSPEL 

AKTIVITETSPLAN HØSTEN 2017 

  

Velkommen til Barnegospel! Her er en oversikt over hva som skjer dette halvåret. Det kan bli noen 

endringer, men da vil dere få beskjed om det. Kontingenten er på kr 150,- i semesteret. Giro vil bli 

sendt med hjem på en av øvingene. Barnegospel skal kjøpe inn korgensere (t-skjorter) som skal 

brukes på sangoppdrag. 

Det blir «Familietorsdag» tre torsdager dette semesteret (se egen info). Familietorsdag er da i stedet 

for vanlig øvelse, og vi ønsker at barna kommer med foreldre og gjerne andre i familien disse dagene.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom dere ikke kan komme på sangoppdrag, ber vi om at dere gir beskjed i god tid. Det er også 

viktig at dere møter opp min. 30 min før arrangement-start når vi skal opptre (slik det kommer frem 

av planen). Disse minuttene bruker vi til å synge oss litt sammen, og til å rigge opp mikrofoner som 

trengs i forhold til de barna som kommer.  

 

 

Torsd 7. sept Øvelse Solhaug 15.30-16.30 

Torsd 14. sept  Familietorsdag Solhaug 
Middag for hele familien kl 17-17.30. 
Samling og aktiviteter 17.30-18.30 

17-18.30 

Sønd 17. sept Familiegudstjeneste i Flåbygd kirke kl 
11.00. 
Denne dagen blir det felles barnekor for alle barn som 
møter opp fra Minigospel, Barnegospel, Supertorsdag, 
inviterte 6-åringer og evt andre barn. Siden vi har hatt så 
få øvelser, blir dette ikke et offisielt sangoppdrag. Alle 
velkommen! 

11.00 

Torsd 21. sept Øvelse Solhaug 15.30-16.30 

Torsd 28. sept Øvelse Solhaug 15.30-16.30 

Torsd 5. okt Øvelse Solhaug 15.30-16.30 

Torsd 12. okt HØSTFERIE FRI 

Torsd 19. okt Familietorsdag Solhaug 
Middag for hele familien kl 17-17.30. 
Samling og aktiviteter 17.30-18.30 

17-18.30 

Sønd 22. okt Synge i Lunde kirke kl 11oo Oppmøte kl 10.30! 

Torsd 26. okt FRI FRI 

Torsd 2. nov Øvelse Solhaug 15.30-16.30 

Torsd 9. nov Øvelse Solhaug 15.30-16.30 

Torsd 16. nov Øvelse Solhaug 15.30-16.30 

Torsd 23. nov Familietorsdag Solhaug 
Middag for hele familien kl 17-17.30. 
Samling og aktiviteter 17.30-18.30 

17-18.30 

Sønd 26. nov Synge i Lunde kirke kl 11oo Oppmøte kl 10.30! 

Torsd 30. nov Synge på Bjervatun? Vi avslutter året 
med en liten konsert 

17-17.45 

GOD JUL! 

Sønd 7. jan Juletrefest Solhaug kl 16oo Oppmøte kl 15.30! 

Dirigent:  Frøydis Bøe Holte (froydis@nome.kirken.no , tlf.: 950 27 282) 

Medhjelpere: Ingvild Kyrkjebø, Ragnhild Halden 

Hjemmeside: www.lundekirken.no 

Facebook: Trosopplæringen i Lunde og Flåbygd menighet 

mailto:froydis@nome.kirken.no
http://www.lundekirken.no/

