
 
  

Velkommen til   

Soul Children Gathering Agder 

12. Mars 2022 
 

Da prøver vi oss igjen, og er glade for å kunne invitere til Soul Children 

Gathering i Agder, 12. mars. Gathering’en foregår i Arendal Kulturhus. Der skal 

vi ha øvelser i Mass Choir på dagen og holde vår egen konsert i Arendal 

Kulturhus på kvelden. Vi har med oss dyktige instruktører og musikere som vil 

sørge for at dette blir et ordentlig høydepunkt denne våren.  
  

Aldersgrenser 

Soul Children Gathering er for Soul Children (5.-10. klasse) og Soul Teens (10. klasse-VG3). 

Gathering’en er åpen for både kor som er meldt inn i Soul Children-bevegelsen og andre kor 

som har sangere innenfor i aldersspennet 5. klasse til VG3.  

 

Deltakeravgift 

Deltakeravgiften er 500,- pr. deltaker. Den samme avgiften gjelder også voksne som følger 

koret. Det er mulig for korene å bruke frifondmidler til å dekke hele eller deler av 

deltakeravgiften. Hvis noen i koret har problemer med å være med på grunn av økonomi, 

kan en søke leirstøtte via Acta Region Agder. Se info om dette her: 

https://acta.no/lokallag/drift-av-lokallag/leirstotte/  

 

https://acta.no/lokallag/drift-av-lokallag/leirstotte/


Påmeldingsfrist 

Påmeldingsfristen er 20. februar. Alle deltakere må meldes på av sine korledere. Fakturaen 

sendes ut to dager etter påmeldingen sendes inn.  Ved avmelding etter 20. februar, vil 

avmeldingen bli belastet med 200 kr i avbestillingsgebyr pr. avmeldt deltaker. Ved avmelding 

senere enn 3 dager før arrangementet starter gis det ingen refusjon. Dette gjelder ikke hvis 

avmelding skyldes sykdom, karantene e.l. 

 

Lenke til påmelding  

https://www.checkin.no/event/39026/soul-children-gathering-agder-arendal   

 

Ledere og dugnad 

Hvert kor stiller selv med voksne ledere som har ansvar for korets medlemmer underveis i 

Gathering’en. De voksne som følger koret må også regne med å få noen enkle 

dugnadsoppgaver under Gathering’en.  

 

 
 

 

Soul Teens 

Det blir et eget opplegg for Soul Teens. Soul Teens får egen øvelse under en av Mass Choir-

øvelsene, og en egen øvelse uken i forkant av Gathering’en. Mer info kommer. 

 

Koronasituasjonen  

Vi vil være i tett kontakt med de lokale smittevernmyndighetene frem mot Gathering’en, slik 

at vi kan sørge for å gjennomføre Gathering’en med et forsvarlig smittevern. Dersom de 

gjeldende smittevernstiltakene ikke gjør det mulig å gjennomføre arrangementet vil det bli 

avlyst. Ved en eventuell avlysning vil korene få refundert hele deltakeravgiften.  

 

  

 

Program 
 

09.30.-10.15. Oppmøte og registrering 

10.30. KickOff 

11.00. Øvelse Mass Choir 

12.30. Lunsj 

13.30. (?) Friluftskonsert: Arendal Sentrum 

14.30. Øvelse Mass Choir 

16.00. Lydprøver konsert 

17.00. Middag  

19.00. Konsert: Arendal Kulturhus 

20.30. Slutt 

 

 

https://www.checkin.no/event/39026/soul-children-gathering-agder-arendal


Repertoar  

Mass Choir: 

 

 Preludium   (Oslo Soul Children, «Soul Church One”) 

 Soul Children   (Oslo Soul Children, “Headlights”) 

 Hope   (Oslo Soul Children, “Love”) 

 Alltid sammen med meg 

    (Hommedal Soul Children, “Alltid sammen med meg») 

 Symphony  (Oslo Soul Teens, «Symphony”) 

 Happy Birthday (Oslo Soul Children, “Happy Birthday”) 

 Elsket for den jeg er (Oslo Soul Children, «Livsglede 4») 

 

Soul Teens (i tillegg til Mass Choir-repertoaret): 

 

 What A Beautiful Name – Gospel Version  

(Hillsong Worship – “What A Beautiful Name – EP”) 

 My Desire   (Kirk Franklin, The Family – “The Nu Nation Project”) 

  

 

Lenke til Spotify-spillelista vår: 

https://open.spotify.com/playlist/0Ev0euwWaJwJCYOJpE5ODX?si=3b294cc4ae204182 

 

 

Overnatting 

Koret må selv ordne overnatting dersom en har behov for dette. 

Det er mulig å kontakte Eikely Leirsted for overnatting. 

 

Eikely Leirsted, Froland 

Kontakt: eikely@normisjon.no, tlf. 37 03 96 80 

Priser: 

• Overnatting: 200,- pr natt i flersengsrom  

• Leie av sengetøy kr 75,- pr sett 

• Frokost kr 50,- pr dag 

Oppgi at bestillingen er ifm. Soul Children Gathering. 

  

 

Informasjon 

Mer informasjon til dere korledere legges fortløpende ut på vår interne Facebook-gruppe: 

https://www.facebook.com/groups/scledereagder.  

 

Det legges også ut oppdateringer på vår Facebook-side som kan deles med deltakere og 

foreldre: https://www.facebook.com/normisjonregionagder 

 

 

https://open.spotify.com/playlist/0Ev0euwWaJwJCYOJpE5ODX?si=3b294cc4ae204182
mailto:eikely@normisjon.no
https://www.facebook.com/groups/scledereagder
https://www.facebook.com/normisjonregionagder


Spørsmål 

Spørsmål i forbindelse med Soul Children Gathering i Arendal rettes til 

soulchildren.agder@normisjon.no.  

 

Vi i hovedkomitéen gleder oss! 

 

Mvh.  

Morten Høie, Acta – barn og unge i Normisjon Region Agder (Leder av komitéen) 

Kirsten Nilsen, Flekkerøy Soul Children 

Geir Bjørknes Grande, Hommedal Soul Children 

 

 

mailto:soulchildren.agder@normisjon.no

