Norheim barnegospel og
Norheim kor og lek
Denne våren vil vi prøve hvordan det er å
ha samlingene annen hver uke
(partallsuker).
Blir det for sjelden, eller fungerer det bra for flere?
Vi har en liten rundspørring hos dere foreldre rett før
påske for å vurdere om vi gjør dette også til høsten…
Torsdag 10. jan.
Torsdag 24. jan.
Lørdag 2. febr.

Samling / øvelse
Samling / øvelse
Kula og Myggen treff, Norheim
kirke
Torsdag 7.febr.
Supertorsdag / Øvelse
Torsdag 21.febr.
Samling / øvelse
Torsdag 7.mars
Samling / øvelse
Søndag 17.mars.
11.00 Kor og lek/Barnegospel
synge på gudstjeneste m/ «Min
kirkebok» møt 10.40
Torsdag 21. mars
Samling / øvelse
Torsdag 4.april
Supertorsdag
m/avslutningskonsert
Barnegospel: Dirigent: Inger Synnøve Stange
957 58 957
inger.synnove.stange@karmoykirken.no
Pianist: Arne Kristian Netland,
Kor og lek:
Dirigent: Ida Helland
99417644 / ida.helland@karmoykirken.no
Pianist: Harald Helland
Øvelsene er i Norheim kirke på torsdager
Barnegospel øver i menighetssalen kl. 17.00 – 17.45
Kor og lek er i peisestua kl.17.00-ca.17.45 + skive /
vann i menighetssalen etterpå.
Alle som er/blir 5 år (født i 2014) og går i Kor og lek
kan prøve/velge selv å være med i barnegospel fra
våren av.

Vår 2019
Til nye medlemmer
Husk å melde barna inn via:
www:norheimkirke.no / påmeldinger / «Kor og lek» eller
«Barnegospel».

Kula og Myggen treff 2. februar
Norheim kirke lørdag 2.februar
kl. 13.30/14.00-ca.16.45 for 4-8 år (født: 2015-2011)
kl.11.00/11.30 -16.45 for 3.-7.kl
+ «Tweensparty» 5.-7.kl.17.00-21.00
Felleskor-aktiviteter-foreldrekafe-konsert
Egen infolapp / info på facebook. Påmelding på nettet.

Supertorsdag 7. februar
«Vanlig» samling/øving for Kor og Lek / barnegospel fra
17.00-17.45
Pizzabuffet fra kl.16.00-16.50
70,- pr. voksen/40,- pr. barn (under 12 år)
Påmelding innen 14.00 samme dag tlf. 957 58 957.

Synge på gudstjeneste 17. mars kl.11.00
(Utdeling av bok til 4-åringer):
Kor og lek er med Norheim barnegospel og synger i egen
kordel før preken. Møt kl. 10.40 til kort øving før start.
Etter gudstjenesten er det kirkekaffe.

Supertorsdag m/ avslutningskonsert 4. april
Konsert i kirken kl.17.00 der barnegospel og kor og lek
viser hva de har lært/jobbet med dette året.
Husk å invitere storfamilien, venner, besteforeldre,
faddere osv. (de kan og inviteres med på pizzabuffet).
Pizzabuffet fra kl.16.00-16.50
70,- pr. voksen / 40,- pr. barn (under 12 år)
Påmelding innen 12.00 samme dag tlf. 957 58 957.

Norheim barnegospel / kor og lek er tilknyttet Norges KFUK-KFUM og medlemskap hos oss innebærer et
medlemskap i Norges KFUK-KFUM. KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon tilknyttet den
verdensvide YMCA og YWCA-bevegelsen.
Kontingent er kr.200,- Søskenmoderasjon: 30%. Giro for høst/vår blir sendt ut i januar. Vi får statsstøtte tilbake til
barnegospel/kor og lek for hvert medlem vi registrerer, men det er mulig å reservere seg fra det. (Meld fra om
dere ikke vil at vi skal registrere dem i listene til KFUK-KFUM.)
Følg oss også på facebook:
Norheim barnegospel – kor og lek
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