
Halden barnekor 

       VÅREN 2022 

 

Husk å gi beskjed på sms hvis du ikke kommer! 

 

 

Januar  
Ons 12. 17.00-17.50 Immanuels kirke Semesterstart 

Ons 19. 17.00-17.50 Immanuels kirke Øvelse  

Ons 26. 17.00-17.50 Immanuels kirke Øvelse Koseøvelse med lek! Ta med en bamse! 

Februar 

Ons 2. 17.00-17.50 Immanuels kirke Øvelse  

Ons 9. 17.00-17.50 Immanuels kirke Øvelse  

Søn 13. 10.30-13.00 Immanuels kirke Karneval Møt opp i «snille» kostymer! 
Ons 16. 17.00-17.50 Immanuels kirke Orgelknappen Vi blir kjent med orgelet! 

Mars 

Ons 2. 17.00-17.50 Immanuels kirke Øvelse  

Ons 9. 17.00-17.50 Immanuels kirke Øvelse  
Man 14. 18.00-18.30 Digitalt på Zoom Årsmøte Lenke sendes på e-post (for foreldre) 

Ons 16. 17.00-17.50 Immanuels kirke Videoinnspilling Møt opp i kor-t-skjorter/svart underdel! 
Ons 23. 17.00-17.50 Immanuels kirke Øvelse  

Søn 27. 11.00-13.00 Ynglingen,  
Vidars vei 21 

Gudstjeneste og 
påskeverksted 

Oppmøte kl.10 i kor-t-skjorter, svart 
underdel,pensko. Unngå høy hårbøyle. 

Ons 30. 17.00-17.50 Immanuels kirke Øvelse 4. klasse øver helt til 18.30! 

April 

Ons 6. 17.00-17.50 Immanuels kirke Pizzaøvelse 4. klasse øver helt til 18.30! 

Ons 20. 17.00-17.50 Immanuels kirke Øvelse 4. klasse øver helt til 18.30! 

Ons 27. 17.00-17.50 Immanuels kirke Øvelse 4. klasse øver helt til 18.30! 

Mai 

Ons 4. 17.00-18.15 Immanuels kirke Øvelse Merk tiden! (4. klasse øver helt til 19!) 

Søn 8. 11.00-12.15 Immanuels kirke Gudstjeneste 
med band! 

Oppmøte kl. 10 (4. klasse møter 09.30) 
i kor-t-skjorter/svart underdel, pene 
sko, unngå høy hårbøyle. 

Ons 11. 17.00-18.30 Info kommer Avslutning        



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! Unngå høye hårbøyler. 

  
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. 
 
 
Bli med i vår lukkede gruppe «Halden barne- og ungdomskor» på Facebook! 
Der blir det digitale øvelser ved høyt smittetrykk.  
(Det gis beskjed om dette på SMS hvis det blir aktuelt.) 
 

 
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  
 
 

 

 


