
Lunde Minigospel 

-Aktivitetsplan høsten 2020 

Velkommen til Minigospel på Solhaug, torsdager kl 17:00-17:45!  

Her er en oversikt over hva som skjer dette halvåret. Det kan bli noen endringer, men da vil dere 

få beskjed om det via sms, og evt i Facebook-gruppen «Trosopplæringen i Lunde og Flåbygd 

menighet».  

Minigospel har korgensere som brukes på sangoppdrag😊 

 

For mer informasjon – se baksiden 

DAG HVA SKJER TIDSPUNKT 
Torsd 10. sept Øvelse Solhaug 17:00-17:45 
Torsd 17. sept  Øvelse Solhaug 17:00-17:45 
Torsd24. sept Øvelse Solhaug 17:00-17:45 
Torsd 1. okt Øvelse Solhaug 17:00-17:45 
Torsd 8. okt HØSTFERIE FRI 
Torsd 15. okt Øvelse Solhaug 17:00-17:45 
Sønd 18. okt Opptre i Lunde kirke kl 11:00 

Utdeling av 3-og 4-års bok. Høsttakkefest.  
(Etter kirkekaffen blir det årsmøte i kirken for de 
som ønsker å være med på det.) 

Oppmøte kl 
10.30! 

Torsd 22. okt Øvelse Solhaug 17:00-17:45 
Torsd 29. okt Øvelse Solhaug 17:00-17:45 
Torsd 5. nov Øvelse Solhaug 17:00-17:45 
Torsd 12. nov Øvelse Solhaug 17:00-17:45 
Torsdag 19. nov Øvelse Solhaug 17:00-17:45 
Torsd 26. nov Øvelse Solhaug 17:00-17:45 
Torsd 3. des Øvelse Solhaug 17:00-17:45 
 JULEFERIE!  
Sønd 3. jan Juletrefest Solhaug kl 16oo 

Vi opptrer med julesangene våre☺ 
Oppmøte kl 
15.30! 



 

Generell informasjon: 

GI BESKJED I GOD TID dersom dere ikke kan komme på sangoppdrag! 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, ta på genser, og til å rigge opp 

mikrofoner som trengs i forhold til de barna som kommer. ☺ 

Kontingenten er på kr 150,- i semesteret. Giro vil bli sendt med hjem på en av øvingene, eller du 

kan finne betalingsopplysninger på http://lundekirken.no under «Barn og ungdom» - «Lunde 

Minigospel». 

 

Angående Korona: 

Det skal være trygt å gå på Minigospel! Vi følger gjeldende smittevern-råd, og understreker at  

• Alle barn må følges av en foresatt som sørger for at barnet vasker hendene ved ankomst, 

og hjelper barna med å holde litt avstand til hverandre, og spesielt til andre voksne.  

• Er man syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon, skal man ikke møte opp.  

Det er også fint om du gir beskjed dersom barnet ikke kommer til en øvelse, slik at vi har 

mulighet til å avlyse øvelsen dersom det viser seg at det kommer for få barn. 😉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Medhjelper: Grethe Lona og Katrine Røimål Burmester 

Hjemmeside: www.lundekirken.no 

Facebook: Trosopplæringen i Lunde og Flåbygd menighet 
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