
Øvelser
Hver torsdag i Åmot kirke til og med 5. mai (minus skoleferiene).
17.30: Øvelsen starter i kirkerommet. Etter et par felles sanger går “Knøttene” (1-4 år) ned i 
kjelleren og har egen øvelse. Barnegospelen (fra 4 år, opp til 7. klasse) øver videre i kirkerommet
18.10: Kveldsmat
18.45: Band og ledersamling (4.-7. klasse) til ca. 19.30

Viktige datoer
Påmelding der det er behov for det, vil bli via Spond.
• Karnevalsgudstjeneste søndag 20. februar i Åmot kirke kl. 11. Oppmøte 10.30. 
   Etter gudstjenesten blir det karnevalsfest for alle små og store.
• Familiegudstjeneste søndag 27. mars i Heggen kirke kl. 11. Oppmøte 10.30.
• Lørdag-søndag 8.-9- mai: overnatting i Åmot kirke - mer informasjon kommer. 

Litt praktisk informasjon
• Alle som har lyst til å være med i Åmot barnegospel, er velkomne til det. Det er ingen 
opptakskrav og man kan begynne når som helst i semesteret. 
• For å registrere seg som medlem, går man inn på Spond appen. Gruppekode for Åmot 
barnegospel er SYIDT. Kontingenten per semester er 207,- og deretter 156,- for søsken 1 og 28,- 
for flere søsken. Betalingsforespørsel kommer også via Spond.
• Som medlem får du blant annet t-skjorte, CDene våre «Kom bli med» og «Framtidshåpet», 
kveldsmat på øvelsene og rabatt på overnattingsturen!  
• De to CDene og singback finnes og på blant annet Spotify. På YouTube kan du se 
musikkvideoen våre til «Herre Gud ditt dyre navn og ære» og «Tenn lys». 
• 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 super frivillighet!

Kontaktinformasjon og våre kanaler
Har du spørsmål? Kontakt Nina Brokhaug Røvang: nina@modumkirke.no eller ring 90 53 51 24.
Modum menighet, Kapellveien 1, 3340 Åmot. Tlf: 32 78 32 30 / https://kirken.no/modum/aabg
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