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Årsrapport for Mandal Soul Children 2021 

1. 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 

2. Navn på lederne: 

Marianne Lundevik Landsnes og Sissel Beate Frigstad er med som voksenledere. I tillegg drar vi med de 
som er soul Teens til å være hjelpeledere. (Fra 10.klasse og oppover) I vår var det 3 stykk, i høst er det 9 

 Marianne Frivold er fortsatt dirigent.  

3. Antall ledermøter: 4 

4. Saker tatt opp:  

program for våren og høsten 2021. Turer. Sosialt og åndelig miljø. Teensarbeid og covid-19 problematikk 

5. Antall medlemmer: 

Våren 2021-21 betalende medlemmer. Høsten 2021- 25 betalende medlemmer  

6. Kort rapport fra arbeidet/høydepunkter: 

Vi øver hver torsdag fra 18.45-20.30. 12 ganger i vår, og 13 i høst. 

Det ble dårlig med opptredener i vår pga covid- og julebordet ble til junibord-men vi hadde det veldig 
koselig da også. Planen var også en tur i juni, men valgte å utsette den til august, og da fikk vi dratt på 
Jærgårds. En festival på Jæren med masse konserter, og så var det også lagt inn en soul Children 
gathering for lokale kor i Rogaland(der vi fikk sneket oss med) Søndagen avsluttet vi med en tur i 
Kongeparken! En kjempeflott helg, og super oppstart på høsten. I høst ble det synging på Åpen Søndag, 
Smått og stort i misjonssalen og julemessa til Frelsesarmeen. Julemesseopptreden på bedehuset og 
julekonsert ble covidavlyst. Julebordet ble også i år utsatt, men vi satser alt på at det blir lenge før juni!! 

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. I 2021 ble det junibord. Resten covid-avlyst 

7. Planer for neste arbeidsår:  

Ikke noen helt store planer utenom at planene alltid er 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. 
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Vi fortsetter fokuset på lederopplæring. Begynte med 2 i koret som var 10.kl eller eldre som hadde litt 
ekstra ansvar ifht leker i pausene, oppmøteregistrering mm.  I fjor var det tre stykker, og i høst er det 8 
Soul Teens. Det er bl.a lederopplæring (for de fra 10.kl og oppover), og er noe vi stadig vil jobbe videre 
med. De blir 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 tur og vi har hatt ei samling der de skulle komme med innspill på 
hvordan vi utvikler koret videre, og hvordan vi vil ha det på øvelsene 

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 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 25.01.2021 

         Marianne Frivold 

 

 

 


