
 
 

           September 2017 

 

Informasjon til alle i Kviteseid Soul Children med foreldre/foresatte!  

 

Velkommen til en ny høst med Kviteseid Soul Children! 

 

Takk for en flott helg i Skien! Helga ble som kjent ikke noen stor suksess når det gjaldt å rekruttere 

nye medlemmer, men vi som var der opplevde et flott program. Vi ble også mere kjent med soul 

childrenere fra hele Telemark. Vi er mange! 

 

Vår gruppe i Kviteseid er nå vel halvert siden i fjor høst. Det er jo en overgang for oss. Samtidig 

opplevde vi at det faktisk var flest korgrupper på «vår» størrelse på samlingen! Soul Children kan 

man ha enten man er 6 eller 60. En del ting og tang kan jo til og med være lettere å organisere når 

man er få. Men fler er alltid velkomne, særlig fra 7. klasse, og kanskje særlig barn som ikke møter 

det kristne budskapet så mye ellers. 

 

Flott om en foresatt per familie kan møte på foreldremøte tirsdag 3. oktober kl 18-19. Her vil vi 

snakke om aktiviteten vår og dele eventuelle tanker, ideer og innspill til virksomheten videre. Jeg 

har også satt stor pris på at det velges foreldrekontakt(er) til litt mere løpende kommunikasjon og 

hjelp. 

 

Program for høsten (Så langt): 

Tirsdag 12. september: Øvelse 

Tirsdag 26. september: Øvelse 

Tirsdag 3. oktober: Foreldremøte kl 18 

Tirsdag 17. oktober: Øvelse 

Søndag 22. oktober: Opptre på sundagstreff på Betel kl 17. Oppmøte/lydprøve kl 16.  

Tirsdag 7. november: Øvelse 

Tirsdag 21. november: Øvelse 

Tirsdag 5. desember: Øvelse 

Tirsdag 12. desember: Øvelse 

Søndag 17. desember: Delta på felles julekonsert i Kviteseid Kyrkje kl 18.  

 

Klokkeslett for øvelsene er 18-1930 om det ikke står noe annet. 

 

November/Desember har vi plass til en ekstra opptreden, eventuelt andre prosjekt. I tillegg blir det 

en eller annen sosial aktivitet i løpet av høsten. Følg med! 

 

Hold dessuten av helga 9.-11. februar! Da planlegger vi et konsertprosjekt sammen med Tinn Soul 

Children med flere, med besøk av gospelartister fra USA! 

 

Medlemskontigenten vår er på 100 kr per barn per kalenderår. Kontigenten frigjør ulike former for 

økonomisk støtte, og er derfor viktig for oss. Betal til: Kviteseid Soul Children v/Olav Holm, 

Lauvstadvegen 3, 3850 Kviteseid. Kontonummer: 2801.32.40886. Merk betalingen: 

Medlemskontigent 2017 

 

 

Vennlig hilsen styret: Ingrid, Katrine, Malina og Olav 


