
Halden barnekor 
      HØSTEN 2021 

    

Husk å gi beskjed på sms hvis du ikke kommer! 
 

 

August  
Ons 25. 17.00-17.50 Immanuels kirke Semesterstart  

September 

Ons 1. 17.00-17.50 Immanuels kirke Øvelse  

Ons 8. 17.00-17.50 Immanuels kirke Øvelse  

Ons 15. 17.00-17.50 Immanuels kirke Øvelse  

Ons 22. 17.00-17.50 Immanuels kirke Øvelse Innspilling av video til Facebook! 
Oppmøte i kor-t-skjorter/svart underdel! 

Ons 29. 17.00-17.50 Immanuels kirke Bli kjent-øvelse Det blir lek, kjeks og juice! 

Oktober 

Ons 13. 17.00-17.50 Immanuels kirke Øvelse  

Ons 20. 17.00-17.50 Immanuels kirke Øvelse  

Søn 24. 11.00-12.15 Immanuels kirke Høsttakkefest  Vi møter opp kl.10 i kor-t-skjorter,  
svart underdel og pene sko 

Ons 27. 17.00-17.50 Immanuels kirke Øvelse  

November 

Ons 3. 17.00-17.50 Immanuels kirke Øvelse  

Ons 10. 17.00-17.50 Immanuels kirke Øvelse  

Ons 17. 17.00-17.50 Immanuels kirke Pizzaøvelse  

Ons 24. 17.00-17.50 Immanuels kirke Øvelse  

Desember 

Ons 1. 17.00-18.15 Immanuels kirke Øvelse Merk tiden! 

Søn 5. 18.00-19.15 Immanuels kirke Julesang 
(konsert) 

Oppmøte kl. 16.45 
i kor-t-skjorter/svart underdel 

Julaften 14.00-14.50 Immanuels kirke Gudstjeneste Oppmøte kl. 13.15 i finstasen! 



Halden barnekor (5 år- 4. klasse) øver hver onsdag  
i Immanuels kirke kl. 17-17.50. 
 

- Det er fint om barna skaffer seg en perm, da det vil bli utdelt noter på øvelsene.  
Vi kommer ikke til å bruke denne permen ved opptredener,  
så den bør ikke ha et spesielt utseende. 

- Når vi opptrer har vi på kor-t-skjorte (eventuelt med en hvit genser under)  
og sort underdel. Husk pene, mørke sko! 

  
Koret er godkjent for bruk av Fritidskortet, som opprettes på https://halden.aktiv-fritid.no. 
Der får man en Fritidskortkonto som man kan gjøre uttak fra, slik som fra en vanlig bankkonto. 
Det er veldig enkelt; man betaler rett og slett regningen fra koret rett fra fritidskortet  
på Aktiv Fritid! 
 
 
Minner om at det ved innmelding er gitt samtykke til publisering av bilder. 
Dersom det ikke er ønskelig, ta kontakt slik at vi kan finne en god løsning på dette. 
 
 
Våre smitteverntiltak finner du på oppslag på døra og under semesterplanen vår på 
halden.kirken.no. 
 
Minner om at barna må gå på do før de drar hjemmefra. 
 
 
Ta gjerne med nye sangere, vi trenger flere medlemmer!!! 
 
Skulle det være noe, er det bare å ta kontakt. Send helst SMS ved korte beskjeder! 
 

 
 
 
Dirigent Marie Håkensen: 46 78 16 96  
marie.hakensen@kirkenshus.halden.no 
 
Medhjelper Niva Ihle: 936 76 069  
 
 
 
 
 
 

https://halden.aktiv-fritid.no/
mailto:marie.hakensen@kirkenshus.halden.no
http://www.gulesider.no/mypage/sendSms.c?recipients=93676069


 

 

SMITTEVERN-TILTAK 2021 

Halden barne- og ungdomskor 
 

Syke og forkjølede personer skal ikke delta på korøvelser! 

 

Barnekoret stiller opp utenfor døra kl.16.55-17.00, 

ungdomskoret kl.17.30-17.35. 

VI GÅR ROLIG SAMLET INN I KIRKEN OG HOLDER AVSTAND! 

 

Det blir ingen anledning til å komme tidligere inn i kirken,  

og vi kan ikke springe rundt i rommet slik vi pleier.  

Foreldre får bare bli med inn dersom det er nødvendig,  

f. eks. hvis sangere er usikre eller nye. De vil da få anvist plass. 

 

Vi spriter hender når vi går inn og blir vist til vår faste plass. 

Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge med faste deltakere  

kan gjøre unntak fra regelen om 1 meter avstand mellom deltakerne,  

så vi kan sitte slik vi pleier. 

 

Vi tar ikke på hverandre. Det betyr at vi kommer til å ha litt andre leker 

enn vanlig, og vi kan ikke bruke instrumentene våre. 

 

Vi bruker bare doen hvis det er helt nødvendig.  

Gå på do før du drar hjemmefra! 

 

Kirken vaskes før hver gruppe kommer,  

og vi øver i grupper på inntil 20 personer. 

 

Inntil videre blir det ingen servering av mat og drikke i koret,  

men vi håper at det kan åpnes opp for dette etter hvert. 

 

Skulle en korsanger oppdage smitte, er det viktig at smittevernleder 

Marie får beskjed, slik at de andre medlemmene kan varsles! 


