
Vårtreff 
Solgry, Sveio 

22. - 24. april 2022

UNG KIRKESANG

Tid og sted:
Fredag 22. - søndag 24. april 2022.
Innsjekk fra kl 17.30 fredag ettermiddag. 
Hjemreise ca fra kl 13.00 søndag. 

Solgry ungdoms- og misjonssenter
Moldbrekkevegen 83
5550 Sveio

Målgruppe:
Fra 3. klasse og oppover. 

Husk at hvert kor er ansvarlig for sine medlemmer under oppholdet 
– hele døgnet. Det vil si at barnekorene må ha med seg 
voksenledere.

Kursinstruktør:
Susanne Rodvelt Haugland

Pris og betaling:
Kursavgift: kr 600 for barn under 16 år og 900 kr for barn/voksne 
over 16 år. 

Felles påmelding fra korene. Påmeldingen er bindende. 

Faktura for oppholdet sendes til korets kontaktperson. 

Påmeldingsfrist:
1. mars 

Påmelding til tuva@sang.no (mere informasjon nedenfor)

mailto:tuva@sang.no


Foreløpig timeplan 
Fredag 22. april:
Ankomst og innkvartering: kl 17.30 - 18.30
Mat: kl 18.30
Øving og ”bli kjent”-kveld:          kl 19.00 - 21.00
Ro: kl 21.30

Lørdag 23. april: 
Frokost: kl 08.00
Øving: kl 09.00 - 12.00 m/ pauser
Lunsj: kl 12.00
Uteaktivitetar: kl 13.00
Middag: kl 16.00
Øving: kl 17.00
Kveldsmat kl 19.00
Underholdningskveld            kl 19.30
Completorium kl 21.30  
Ro: kl 22.30

Søndag 24. april:
Frokost: kl 08.00
Øving til gudstjeneste kl 09.30
Gudstjeneste i Sveio kyrkje kl 11.00
Etter gudstjenesten er det hjemreise. 

Ha med: Yttertøy, evt. regntøy, toalettsaker, sovepose eller 
sengetøy, innesko, korgenser om en har, klesbytte hvis vått vær, 
kapper eller litt fine klær til gudstjenesten, instrument hvis du har det 
og vil delta på underholdningskvelden, eventuelt andre bidrag til 
underholdningskveld.

Vi trenger også hjelpeledere / repetitører hvis vi skal dele ungene
inn i flere grupper. Dette blir administrert når det nærmer seg.

Vel møtt – vi gleder oss til å møte dere!
Vennlig hilsen
Styret i Ung kirkesang Vest

Påmelding: 
Maksimal plass 100 stykker. Førstemann til mølla. Send 
liste med alle sangere og medreisende voksne som ønskes 
påmeldt. Det er lurt å registrere nye medlemmer i Hypersys 
før påmelding (trenger adresse og fødselsdato). 

Ring gjerne om du trenger hjelp.Påmelding skjer til Tuva 
Ystad Gederø, tuva@sang.no, 48022860.

Kursinstruktør: Susanne Rodvelt Haugland
Susanne er kordirigent i St. Johannes kirke i Stavanger 
der hun leder flere korgrupper i samarbeid med kantoren 
der. 
Hun er utdannet lærer med tilleggsutdanning i sang og 
kordireksjon fra universitet i Stavanger, og jobber som 
avdelingsleder på en barneskole i tillegg til jobben som 
korleder.
Susanne har lang erfaring i Ung Kirkesang og har hatt 
flere kurs og verv i organisasjonen. 


