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Årsrapport for Mandal Soul Kids 2021 

 

1. Målsetning for arbeidet: 

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

2. Navn på lederne: 

Helene Helgestad trakterte pianoet våren 2021, og Agnar Aasland stepper inn når det treng. Fra høsten 
21, måtte Helene jobbe mange flere torsdagskvelder, så Agnar spiller mest på øvelsene. Når vi synger 
spiller oftest Helene, og Agnar er ofte med på rytme. 

Av andre ledere har vi  Nina Brådland Vatne og Annika Akselsen som gjør en kjempejobb. Maia Stensland 
er fortsatt med som hjelpeleder- fra i høst bare annenhver torsdag pga tentro. Hun er blant annet 
lekeansvarlig, og gjør en super jobb! Marianne Frivold er fortsatt dirigent 

3. Antall ledermøter: løpende på Messenger og telefon og etter korøvelser 

4. Saker tatt opp:  

program for våren 21, program for høsten 21, flere diskusjoner ang covid og hvordan vi gjør det på kor,  
og ellers organisering av korøvelser og sosiale happenings 

5. Antall medlemmer: 

For våren 2021, hadde vi 16 betalende medlemmer, og høsten 2021, 14 betalende medlemmer.  

6. Kort rapport fra arbeidet/høydepunkter: 

Vi øver fortsatt hver torsdag fra 17.30-18.30, og våren kan vel best oppsummeres i at vi aldri fikk laget 
oss noe halvårsprogram. Vi startet opp 21.januar og hadde øvelser de fleste torsdager frem til slutten av 
april. Da hadde vi vanlige øvelser, men har prøvd oss på å holde avstand. Litt ekstra sosialt pga 
covidsituasjonen. Vi hadde bl.a påskeeggjakt på Sti rett før påske. Vi rakk også akkurat å ha avslutning 
den 20.mai. Det ble ca 10 øvelser på våren, og 14 på høsten.  

Av opptredener kan nevnes opptreden på en av norkirkens gudstjenester i påska. (det eneste vi fikk til på 
våren). Høsten ble litt bedre med at vi sang på julemessa, Åpen Søndag og i Buen med Charlotte Qvale og 
Marte Wullf. Det siste var stor stas for kidsa, og de fikk masse skryt. 

7. Planer for neste arbeidsår:  

Ingen store planer, men et håp om å kunne drive mer ordinært arbeid, og slippe og tenke smitte og 
begrensninger hele tiden. Slik at vi kan gjøre et godt arbeid med  å gi Jesus til barna gjennom sangen. Og 
fokusere mere på rekruttering av nye barn 
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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.  

*Få flere med i koret 

 

         Mandal 25.01.2021 

         Marianne Frivold 

 

 

 


