
 
 
           September 2018 
 
Informasjon til alle i Kviteseid Soul Children med foreldre/foresatte!  
 
Velkommen til gamle og nye medlemmer! Vi er veldig glade for at akkurat du er med! 
 
Flott om en foresatt per familie kan møte på foreldremøte tirsdag 25. september kl 18-19. Her vil 
det bli informasjon om det vi skal gjøre i høst, spesielt Osloturen. Det velges også en 
foreldrekontakt. 
 
Høstens program: 
Tirsdag 18. september: Øving 
Tirsdag 25. september: Foreldremøte kl 18 
Tirsdag 2. oktober: Øving 
Tirsdag 16. oktober: Øving 
Fredag 26.- søndag 28. oktober: Festival i Oslo Spektrum. Avreise fredag ca kl 9, tilbake  

søndag ca kl 21 
Tirsdag 6. november: Øving 
Søndag 11. november: Opptre på sundagstreff på Betel kl 17. Oppmøte/lydprøve kl 16. 
Tirsdag 20. november: Øving 
Tirsdag 4. desember: Øving 
Søndag 16. desember: Opptre på julekonsert i Kviteseid Kyrkje kl 18 
 
Klokkeslett for øvelsene er 18-1930 om det ikke står noe annet. 
 
Et viktig høydepunkt i høst er Soul Children-Festivalen i Oslo Spektrum! En fantastisk opplevelse 
hver gang vi deltar. Vi reiser med tog tidlig på fredag (skolefri J), og rekker å se oss litt om og leke 
oss litt før festivalen braker løs fredag kveld.  
 
Stort sett hele festivalprogrammet vil foregå i Spektrum. Unntaket er lørdag: da vil over 2000 
deltagere marsjere opp Karl Johan i et gedigent festivaltog. Målet er Universitetsplassen, der vi vil 
ha en friluftskonsert. På søndag avsluttes det hele med en gedigen konsertgudstjeneste i Oslo 
Spektrum kl 15. Den er verdt et besøk! 
 
Mer informasjon kommer på foreldremøtet, men det går an å lese litt på 
http://soulchildren.no/festivalen. Vi sover i et par utleieleiligheter nær sentrum. 
 
Medlemskontigenten vår er 100 kr per barn per kalenderår, og betales til Vipps #102914 eller 
konto 2801.32.40886 i løpet av høsten. NB! Merk betalingen: Medlemskontigent 2018 og navn 
på medlem. 
 
 
Vennlig hilsen styret: Anna Amalie, Malina, Marie og Olav 
 


