
Årsrapport for Mandal Soul Children 2020 
 
Målsetning for arbeidet: 
Lage et godt, kristent tilbud for sangglade gutter og jenter i aldersgruppen 5. Klasse og oppover som 
legger vekt på godt sosialt miljø, bra musikalsk opplæring på de unges premisser og godt åndelig 
miljø 
 
Navn på lederne: 
Marianne Lundevik Landsnes og Sissel Beate Frigstad er med som voksenledere. I tillegg har Marte 
Frivold vært med som leder, men sluttet i høst da hun reiste bort for å gå på BiG. Marianne Frigstad 
Bondevik er med innimellom, bl.a med fokus på solister og formidling. 
 
Marianne Frivold er fortsatt dirigent.  
 
Antall ledermøter:  
3 
 
Saker tatt opp:  
Program for våren og høsten 2020. Turer. Sosialt og åndelig miljø. Teensarbeid og covid-19 
problematikk 
 
Antall medlemmer: 
Våren 2020 - 32 betalende medlemmer.  
Høsten 2020 - 26 betalende medlemmer  
 
Kort rapport fra arbeidet/høydepunkter: 
Vi øver hver torsdag fra 18.45-20.15. 7 i vår, og 16 i høst. 
 
Av opptredener kan nevnes familiegudstjeneste i Mandal kirke og Åpen Søndag før landet stengte 
ned. I tillegg har vi hatt et par digitale opptredener. Innspilling av en sang hjemmefra (alle som ville 
sendte opptak av seg selv, så mikset vi det sammen). Dette ble brukt på en Åpen Søndag da det kun 
var lov til å ha 50 deltakere. Og vi spilte inn et bidrag til Norkirken Mandals digitale julekonsert. 
 
Ellers under lock-down i vår, hadde vi fokus på å holde kontakt med kormedlemmene via sms (siden 
ikke alle er gamle nok for sosiale medier). Sendte bibelvers og oppmuntringer, og gratulasjoner når 
noen hadde bursdag. Vi prøvde oss også på 2-3 digitale korøvelser på zoom. Fungerte sånn passe. 
Heldigvis fikk vi til en avslutning i mai i Skriverhaven. 
 
I høst skulle vi jo ha vært på tur til Oslo på Soul Children Festival, men den ble avlyst allerede i vår. 
Derfor reiste vi på tur til Vigmostadhytta isteden. Ikke helt det samme, men kanskje vel så bra for 
samholdet i koret. Vi koste oss i hvert fall max på tur. Høsten har ellers forløpt tilnærmet normalt 
(hvis man ser bort fra smitteregimet). Men de fleste sangoppdrag er jo falt bort. 
 
En ting vi fikk med oss i høst, var en regional soul teens samling. Vi var med i arrangementskomiteen, 
og hadde den hos oss i Mandal. Der var vi samlet teens fra ulike kor i Agder, og deres ledere. Hadde 
også besøk fra Oslo og ansatte der. Det var kjempegøy og gav virkelig mersmak. 
 
Ellers legger vi fortsatt stor vekt på at tweensa skal lære å kjenne Jesus - så vi ber sammen hver gang 
og leser fra andaktsbok/snakker sammen. 
 



Ca en øvelse i måneden har vi fortsatt øvelse med Soultime. Da øver vi mindre, og bruker resten av 
tida på andakt med Sissel Beate - og noe enkel mat å kose oss med. 
 
Soulfredag er også noe vi fortsetter med. Julebord, sommerfest og ellers en helt vanlig fredag ifbm 
en helg vi allerede synger. Kormedlemmene er ofte med og planlegger litt, og det er stor stas, og 
kveldene går så altfor fort. De fleste av disse kveldene ble avlyst pga covid i år, men en fikk vi avholdt. 
 
Annet:  
Etter initiativ fra Mandal menighet er nå korsamarbeidet som har vart i flere ti-år, nå avsluttet. Så fra 
01.01.21 driver Norkirken Mandal Soul Children alene. 
 
Planer for neste arbeidsår:  
Ikke noen helt store planer utenom at planene alltid å bli et stadig bedre kor som tweensa får lyst til 
å bli med i når de hører oss synge, og som klarer å hjelpe de til å utvikle forholdet sitt til Jesus. Vi har 
så vidt begynt å satse litt mere konkret på lederopplæring. I fjor hadde vi 2 i koret som er 10.kl eller 
eldre som har litt ekstra ansvar ifht leker i pausene, oppmøteregistrering mm.  I år er det tre stykker.  
 
Soul Teens, som nettopp bl.a er lederopplæring for de fra 10.kl og oppover, er noe vi stadig vil jobbe 
videre med. De vil bli utfordret på oppgaver som de kan tenke seg. Det være seg leker og registrering 
som nevnt tidligere, koreografi, små andakter/deling av bibelvers, dirigering, planlegging av sosiale 
happenings mm. I år har de bl.a vært med å planlegge turen vi hadde. 
 
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 Children er et attraktivt tilbud til tweens 
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. 
 
At vi må være der Gud vil ha oss. 
 
         Mandal 26.01.2021 
         Marianne Frivold 


