
 

Velkommen til Åmot barnegospel høst 2020! 

Og velkommen til en litt annerledes høst både når det gjelder øvelser og opptredener. 
 

Øvelser 
Hver torsdag fra 10. september til og med 19. november.   
Vi håper å kunne ha adventskonsert torsdag 26. november.  
Hvis ikke, blir det øvelse.  
 
To unntak:  

• Torsdag 1. oktober er det høstferie 

• Torsdag 22. oktober ønsker vi velkommen til Kirkerotte teater. Egen påmelding. 
 
Program på øvelsene:  

• 17.30-18.00: øvelse for de som ikke har begynt på skolen eller de som har begynt på 
skolen og som ønsker å ha med en voksen (alle på denne øvelsen må ha med seg en 
voksen). 

• 18.00-18.30: egen bandøvelse, klargjøring av kirkerommet til neste gruppe 

• 18.30-19.00: øvelse for de som går på skolen og som kan være med uten en voksen. 
Her er de voksne velkomne til å sitte på kirketorget eller vente ute. 

Når dere kommer vil dere bli møtt av ledere som viser dere hvor dere skal sitte. Vi kommer 
til å bruke kirkerommet og ikke trabulantene når vi øver. Alle må sitte/stå på sin stol under 
hele øvelsen. De i første gruppe sitter da sammen med den voksne de kom med. 

Alle som er med på øvelsen må skrive navnet sitt på en lapp som legges igjen når dere går. 
Dette for at vi skal ha oversikt over hvem som har deltatt i tilfelle det blir behov for 
smittesporing. Det er og viktig å følge de generelle smittevernreglene og de for kor. De 
finner du på www.kirken.no/modum. Både når dere kommer og når dere går, er det viktig å 
huske på 1 meters regelen for avstand! 

Selv om det blir litt annerledes øvelser denne høsten gleder vi lederne oss til masse sang og 
musikk sammen med dere! Også må aktivitetsgruppe, dansegruppe og kveldsmat vente til 
smittevernhensyn sier at vi kan starte opp med det igjen.  

Men, vi har et ekstra artig prosjekt denne høsten: Vi skal spille inn MUSIKKVIDEO! Mere info 
kommer! 

 

Gudstjenester 
Vi skal synge på gudstjenester i høst, men istedenfor at hele koret deltar sammen, deler vi 
oss opp i grupper med påmelding for de som skal synge. Du kan melde deg på så mange av 
gudstjenestene som du har lyst og mulighet til å være med på, også vil vi gi beskjed om det 
blir for mange som er påmeldt og fordele. Påmelding blir på fb gruppa til barnegospelen. 
 

Dato Klokken Kirke 

20.09 11. Oppmøte 10.30 Åmot 

11.10 11. Oppmøte 10.30 Rud 

11.10 13.30. Oppmøte 13 Vestre Spone 

18.10 11. Oppmøte 10.30 Nykirke 

25.10 11. Oppmøte 10.30 Vikersund menighetssenter 

22.11. 11. Oppmøte 10.30 Åmot 

24.12 Julaften. Info kommer Åmot 

 

http://www.kirken.no/modum


 

Litt annen info 
Her kommer litt informasjon både til deg som er helt ny og til deg som har vært med en stund: 

• Vi har øvelse hver torsdag fra kl. 17.30-ca. 19.00 med litt annet program og inndeling denne 
høsten.  

• Knøttene (de under 4 år) har ikke egne øvelser denne høsten, men er velkomne til å være 
med oppe sammen med barnegospelen.  

• Kontingenten, er redusert denne høsten til 99,- og 
69,- for søsken per semester. Maks 199,- per familie. 
Det kan enten betales med Vipps eller få tilsendt giro. 

• Mangler du t-skjorte, si ifra til en av lederne så får du.  

• Kjenner du noen voksne som har lyst til å hjelpe til 
med noe? Be dem ta kontakt med en av oss lederne! 
Åmot barnegospel er drevet på frivillighet! 

• «Kom bli med», Åmot barnegospel sin andre CD kan kjøpes for 50,-. Medlemmer får en 
gratis! «Framtidshåpet», Åmot barnegospel sin tredje og nyeste CD kan kjøpes for 150,-. 
500,- for 4 stk og 1.000,- for 10 stk. Nye medlemmer får en CD. Sangene finnes og på Spotify. 

• Åmot barnegospel er med i ordningen med «Opplevelseskortet». Ta kontakt med Nina om 
dere lurer på noe i forhold til det.  

• Ledere:  
lilla t-skjorte: ungdomsskolen og oppover 
grønn t-skjorte: 6. og 7. klasse 
blå t-skjorte: leder aspiranter 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Kontaktinfo 
Leder: Nina Brokhaug Røvang, nina@modumkirke.no, 905 35 124 
Modum kirkekontor, Kapellveien 1, 3340 Åmot, Tlf: 32 78 32 30, www.kirken.no/Modum 
Facebook gruppa: Åmot barnegospel. Følg med her for oppdatert informasjon utover 
høsten.  
 
Oppdatert per 21.09.2020. Her kan det bli noen forandringer utover høsten i forhold til smitteverntiltak! 

mailto:nina@modumkirke.no

