
           Vårtreff
Sætervika ungdomssenter

17. - 19. mars 2023

UNG KIRKESANG

Tid og sted:
Fredag 17. mars - søndag 19. mars 2023.
Innsjekk fra kl 17.30 fredag ettermiddag. 
Hjemreise ca fra kl 13.00 søndag. 

Sætervika ungomssenter (50 minutter øst for Bergen)
Ytre-tysse 259, 5650 Tysse 

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:
Tonje Eriksen

Pris og betaling:
Barn under 16 år: 600 kroner

Ungdom over 16 og voksne: 900 kr

Søskenmoderasjon: 500 kr per søsken 

Mulig å leie sengetøy for 130 kr for de som ønsker det. 

Faktura for oppholdet sendes til korets kontaktperson. Skriv i 
påmeldingen om faktura må stiles på en spesiell måte eller sendes 
til en annen e-postadresse. 

Påmeldingsfrist:
1. februar 2023



Foreløpig timeplan 
Fredag 17. mars:
Ankomst og innkvartering: kl 17.30 - 18.30
Mat: kl 18.30
Øving og bli kjent:          kl 19.00 - 21.00
Ro: kl 21.30

Lørdag 18. mars: 
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 19. mars:
Frokost: kl 08.00
Øving til gudstjeneste kl 09.30
Gudstjeneste
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! 

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

 

Påmelding: 
Det er førstemann til mølla. Send liste med alle sangere og 
medreisende voksne som ønskes påmeldt. Det er bindende 
påmelding. Det er lurt å registrere nye medlemmer i 
Hypersys før påmelding (trenger adresse og fødselsdato). 
Vi trenger også oversikt over allergier og intoleranser som vi 
må ta hensyn til. 

Ring gjerne om du trenger hjelp: 48022860

Påmelding skjer til post@sang.no innen 10. februar 
2023. 

 

Tonje Eriksen, kantor i Biskopshavn kirke i Bergen. 
Utdannet kantor fra Griegakademiet i Bergen (2002). Begynte 
å arbeide som kantor i Biskopshavn menighet etter endt 
studie. Driver Korskolen i Biskopshavn som består av 
aspirantkor, jentekor, guttekor og ungdomskor.
Har vært med som instruktør på KSS i en årrekke, og har ved 
flere anledninger vært instruktør på kortreffene til Ung 
kirkesang Bjørgvin.
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