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Årsmelding	2019	–	Mandal	Soul	Kids	
 
 

1. Målsetting for arbeidet: 
 
Lage et godt, kristent tilbud for sangglade gutter og jenter i aldersgruppen 5 år -4. Klasse. 

 
2. Navn på medlemmer i styret/ledelsen eller navn på medlemmer i gruppen: 

 
Agnar Aasland har vært fast mann på tangenter, men takket for seg da vi sluttet av for 
sommeren i år. Tusen hjertelig takk for super jobb. Fra høsten av har Helene Helgestad tatt seg 
av pianoet, og det er vi veldig takknemlige for. Velkommen! I tillegg er som oftest Helene Ro 
Nilsen med på bass. Dette er veldig bra for koret, og det blir enda gøyere å synge. Harald Jarl 
Kige har også vært litt med på djembe, og det håper vi kan fortsette! 

Av andre ledere har vi Nina Brådland Vatne som gjør en kjempejobb.  Marianne Frivold er 
fortsatt dirigent innimellom permisjoner og langtidsfravær. Tusen hjertelig takk til Kjell Vidar 
Nilsen som har troppet inn og tatt dirigentansvar både fra mars og ut mai, og i oktober og 
november. Han har gjort en kjempejobb, og savnes av ungene! 

 
3. Antall styremøter/ møter:  

 
Løpende på Messenger og telefon 

 
4. Saker behandlet: 

 
Program for våren 19, program for høsten 19, og ellers organisering av korøvelser og sosiale 
happenings 
 

 
5. Antall medlemmer: 

 
For våren 2019, hadde vi 14 betalende medlemmer, og høsten 2019, 27 betalende medlemmer.  

 
 

6. Kort rapport fra arbeidet/høydepunkter: 
 
Vi øver hver torsdag fra 17.30-18.30, og hadde 16 øvelser på våren, og 16 på høsten. Ingen store 
endringer i opplegget, men 2 sosialøvelser har vi hvert semester, og da legger vi vekt på å bli 
kjent. Enten bli-kjent-leker i grupper, bingo, kort film eller annet vi måtte komme på. 

Av opptredener kan nevnes, Åpen Søndag, familiegudstjenester, basar, julemesse og julekonsert. 
Vi sang også jula inn på Alti.  3 opptredener på våren, og 6 på høsten.  
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Tilbudet om middag før øvelsene første torsdag i måneden, er blitt ett godt innarbeidet tilbud, 
og har spesielt i høst tatt seg opp igjen. Det kommer flere folk, også da flere familier fra Soul 
Kids. 

Ellers er jo den store endringen i høst at vi er blitt en del av Soul-familien, og det gleder vi oss 
over. Skjønt så veldig stor endring er det nok ikke i praksis. Men aldersgrensa er senket til 5 år, 
og vi har fått oss nye t-skjorter! 

 
7. Planer for neste arbeidsår? Konkrete mål? Bønneemner? 

 
Ingen store planer, men mål om å fortsette et jevnt godt arbeid med å gi Jesus til barna gjennom 
sangen.  
 

8. Bønneemner 

At alle som kommer innom koret blir sett og inkludert. At vi kan peke på og fortelle om Jesus til 
oss selv og andre gjennom arbeidet og sangen. At Mandal Soul Kids er et attraktivt tilbud til barn 
fra både kristne og ikke-kristne hjem, og kan være med å bryte ned terskelen til kristne 
sammenhenger og være med på å lede folk til Jesus. 

 
 
 
 
 
12.01.2020 
 
Marianne Frivold 
 
 


