
Årsrapport for Mandal Soul Kids 2020 
 
Målsetning for arbeidet: 
Lage et godt, kristent tilbud for sangglade gutter og jenter i aldersgruppen 5 år -4. Klasse 
 
Navn på lederne: 
Helene Helgestad har tatt seg av pianoet, og det er veldig bra. I og med at hun jobber turnus, trengs 
det med jevne mellomrom en vikar. Da stepper Agnar Aasland inn. Det er vi veldig takknemlige for. I 
tillegg er som oftest Helene Ro Nilsen med på bass. Dette er veldig bra for koret, og det blir enda 
gøyere å synge. De få gangene vi har fått sunget i år har ofte Agnar vært med på trommer. 
Kjempebra 
 
Av andre ledere har vi Nina Brådland Vatne som gjør en kjempejobb, og Annika Akselsen som blir 
mer og mer fast med. I høst fikk vi også med oss Maia Stensland som hjelpeleder. Det er helt supert. 
Marianne Frivold er fortsatt dirigent 
 
Antall ledermøter:  
Løpende på Messenger og telefon 
 
Saker tatt opp:  
Program for våren 20, program for høsten 20, flere diskusjoner ang covid og hvordan vi gjør det på 
kor, og ellers organisering av korøvelser og sosiale happenings 
 
Antall medlemmer: 
For våren 2020, hadde vi 22 betalende medlemmer, og høsten 2020, 21 betalende medlemmer.  
 
Kort rapport fra arbeidet/høydepunkter: 
Vi øver hver torsdag fra 17.30-18.30, og hadde 8 øvelser på våren, og 15 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 og familiemøte på Lyngdal bedehus. Det var det vi rakk før 
landet gikk i lockdown. Vi startet opp som vanlig på høsten med stort fokus på smitteregime. Spriting 
av hender, og sitte med god avstand. Vi rakk en opptreden på Åpen Søndag. Ellers ble de 
arrangementene vi skulle ha sunget på, avlyst. Vi deltok også med bidrag inn på den digitale 
julekonserten til Norkirken Mandal. 
 
Tilbudet om middag før øvelsene første torsdag i måneden, har vi måtte kutte ut i covid-perioden. 
Satser på å komme sterkere tilbake. 
 
Da lock-down kom i mars, ønsket vi å opprettholde litt kor-input for barna, så det ble laget en del 
vidoer som ble delt på facebooksiden til koret, og som foreldrene da kunne vise til barna sine. Det 
begynte med musikkbingo-der de fikk sunget gjennom sangene de allerede kunne fra koret+ at 
Marianne og slangen Snirkus pratet litt om Jesus. I begynnelsen (da vi trodde at dette ikke ble så 
langvarig) kom det ut ca 2-3 ganger pr uke, men etter påske kom det ut 1 hver uke. Vi lærte oss 
faktisk også 2 helt nye sanger på denne måten. Vi hadde jo håpet på å kunne hatt en avslutning før 
sommeren, men landet på at det ville bli for lite gøy med alle restriksjoner som var. Vi endte derfor 
opp med å gi alle medlemmene i koret en sommergave (Bok om Øystein og Chris). 
 
 
 



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 Kids alene 
  
Planer for neste arbeidsår:  
Ingen store planer, men mål om å fortsette et jevnt godt arbeid med å gi Jesus til barna gjennom 
sangen.  
 
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. 
 
         
 

 Mandal 26.01.2021 
         Marianne Frivold 

 
 


