
Kjære konfirmanter og foresatte 

Velkommen til musikalen 3 6 0 ˚  

13.-15. april braker det løs. 180 konfirmanter skal være med på å lage årets happening.  
Vi har øvd masse og vi gleder oss til å vise familie og venner musikalen vår. 

 

Vi trenger din hjelp: 
Vi trenger hjelp av foreldre/foresatte til ulike 
oppgaver på søndagen. Vi tenger 10 stk til å være 
vakter og servere på Selsbakk ungdomsskole (15.30-
16.30 og 18.30-19.00). Videre trenger vi 8 stk til å være 
brannvakter under forestillingene, og 10 stk til rydding 
etter siste forestilling. Dersom dere kan stille – ta 
kontakt med Lars på mail (se lenger ned)!  
Takk for at dere er med på å gjøre denne helgen 
minnerik og bra  

Publikum, familie 
& venner!  
2 forestillinger 15. april: 
Forestilling 1: 
 Kl. 17.00 – 18.30 
Forstilling 2: 
 Kl. 19.00 – 20.30 
 
 
Vi oppfordrer venner/familie av 
høstleir-konfirmanter å gå på 

forestilling 1, og vinterleir- og 

KRIK-konfirmanter til å gå på 

forestilling 2.  

Billetter bestilles på 
www.hoopla.no 
Billetter kan også kjøpes ved døren.  
100,- for voksne  
50,- for barn/studenter/honør  
Dersom dette byr på utfordringer, ta kontakt! 

Konfirmanter: 
 
Fredag 13. april: 
 

- Alle møter kl 18.30! 
- ferdig ca kl. 21.00 

 
- Diverse grupper øver 

fra kl 16.00 og utover. 
Disse får beskjed fra 
gruppe-ansvarlig 
individuelt. 

NB!  

Ta med vannflaske! 
 

 
Lørdag 14. april: 
- Skuespillere + jentegjeng: 
møt opp kl. 09.30 
-Reportere: møt opp kl.10.30 
- Dansere: møt opp kl.10.45 
- Skigjeng + akrobatikk:  
møt opp kl. 11.15 
- ALLE KONFIRMANTER:  
Møter kl. 12.30 

- ferdig ca kl. 17.30 

NB!  
Ta med nistepakke og 
vannflaske!  
 

 
Søndag 15. april: 

- møt opp kl. 13.00 
- ferdig ca kl. 21.00 

NB!  
For påmelding til oppgaver / spørsmål send 
gjerne en mail til Lars: LS325@kirken.no  
 

Bake  
Vi ber alle gutteforeldre 
om å bake boller! Flott 
om dere tar med ca. 20 
stk. hver. Leveres på 
Selsbakk ungdomsskole 
fra kl 13.00 søndag.  
På forhånd takk!  

Klær på 
Søndag! 
Alle må ha på 
svart/mørk blå bukse!  
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