Mai 2018
Til alle i Kviteseid Soul Children med foreldre/foresatte!

Hyttetur!
Soul Children har jo egentlig sommerferie, men vi avslutter som seg hør og bør med hyttetur! Vi
reiser til hytta til Maries farmor og farfar like ved skistadion på Fjågesundheia. Det er 150 m på sti
fra parkeringa til hytta. Hytta ligger rett ved et vann, så det bør være gode muligheter for badeliv.
Avreise lørdag 2. juni kl 12, hjemreise søndag 3. juni omkring kl 15. Olav henter Agnes Marie og
Katrine (+ evt Ida Tomine), Nils tar med seg sine døtre, og så møtes vi på Kvitsund ca 1215 og
henter Sofie og Malina. Søndag gjør vi det samme baklengs …
Ta med:
- Godt sommerhumør
- Drikkeflaske
- Laken og sengesett eller sovepose (Hytta har dyner og puter)
- Pysj og toalettsaker
- Klesskift etter behov
- Sko det går an å gå i skogen med (greit å kunne bevege seg litt utenfor stier)
- Badetøy
- Gjerne redningsvest hvis du har
Maten blir en kombinasjon av «ta med selv» og «Soul Children spanderer».
Ta med:
- Et pålegg
- Et brød (per familie)
- Melk/Juice/Brus etter ønske/behov. Olav har med litervis med kommunalt Kviteseidvann.

Festival!
En ting til – til høsten reiser vi på Soul Children-festival i Spektrum igjen – hold av 26.-28. oktober!
Vi kommer til å invitere med de som begynner til høsten. Jeg var med på lederhelg i Oslo i vår, og
vet at artistlista er bedre enn noen gang! I år er det også litt annerledes avslutning enn før; hele Oslo
inviteres til festgudstjeneste i Spektrum kl 15-1630 på søndag! Garantert ikke som andre
gudstjenester du har vært på. – kanskje til og med verdt turen fra Kviteseid for familie og venner?
Jeg vet også at det sannsynligvis blir tidenes siste Soul Children festival i Spektrum, fordi Spektrum
planlegger å bygge ut og prise seg vekk fra Soul Children bevegelsen. Ikke lurt å gå glipp av årets,
altså … Tidligere sov vi på gymsal i Nittedal, men i år har vi reservert et
par fancy leiligheter sentralt i Oslo. Meld gjerne fra allerede nå om du vet
du ikke blir med!
God sommer!
Hilsen styret v/Olav

