
 

 

Januar: 

03.01: Første øvelse (kl 18.30-20.30)  + egen teensøvelse fra 20.30-21.15 (Teens = 10.kl++)  

14.01: Teensa (fra 10.kl og oppover) synger på formiddagsmøtet på fellesmøtene i Q42. 
Oppmøte kl 10.00 

17.01: Øvelse  

30.01 Innspilling med Ole Børud m.fl. Oppmøte kl 16.15 i Randesund Frikrk. 

31.01: Øvelse, egen teensøvelse fra 20.30-21.15 

Februar: 

04.02: Vi synger på gudstjensten i Søm kirke kl 11.00. Oppmøte kl 10.00 

14.02: Øvelse/Minikonsert og utlodning med foreldre og søsken. 

28.02: Øvelse, egen teensøvelse fra 20.30-21.15 

Mars: 

14.03: Øvelse 

18.03: Vi synger på gudstjenesten i Ytre Randesund Misjonskirke.  

Oppmøte kl 10.00 

(28.03: Påskeferie) 

 April: 

NB NY DATO! 07.-08.04: RSC-Weekend i Randesund Frikirke. Sosialt! Øvelser! Mat! Vi holder 
SOUL CHURCH søndag kl 11.00. Mer info kommer! 

11.04: Øvelse, egen teensøvelse fra 20.30-21.15 

25.04: Øvelse 

 Mai: 

09.05: Øvelse 

23.05: Sommeravslutning 

Kan	du	ikke	komme	
på øvelser eller opptredener?  
Gi beskjed til Lisbeth  
(tlf 90567069) 
 

Vårprogram	2018	
 

Ledere: 
Lisbeth Strandberg, tlf 90567069, lisbeth.strandberg@gmail.com 
Jens Kaspar Strømme, tlf 99210310, jks@kaspar-stromme.no 
Hildegunn Sødal Strømme, tlf 97603430, hildegunnsoedal@hotmail.com 
Grete Eikeland, tlf 47667704, grete.eikeland@gmail.com 
Mari Strandberg, tlf 46786904, mari.strandberg10@gmail.com 
 
Ungdomsledere: 
Kristine Lervik, Ingebjørg Strømme, Kaja Tønnessen, Nora Lindebø 
Aamot og Christiane Marie Fjeldbraaten 
 
 
 

PS Lurt å ha med vannflaske på 
øvelsene!J  

NB Redigert… 



	

foreldreinformasjon	
Som avtalt på foreldremøtet i høst, legger vi opp til en ny minikonsert med 
utlodning og kafe for familie og venner. Dette for at medlemmene får vist seg 
fram for dem som de er aller mest glad i – og for å få inn penger som kan dekke 
framtidige opplevelser og driftskostnader, for eksempel ny Oslotur til høsten!  
 
Vi trenger hjelp til følgende på minikonserten: 

• Salg av kaffe og kaker  
• Baking 
• Har du kontakter som kan bidra i forhold til gevinster?  

 
Vi ønsker også hjelp til bakst/annen servering på de vanlige øvelsene.  
 
Hvis du kan bidra i forhold til serveringen, gi beskjed til Lisbeth, 
lisbeth.strandberg@gmail.com, tlf 90567069. 
Hvis du har tilgang på gevinster, ta kontakt med Jens Kaspar, 
jens.kaspar.stromme@kaspar-stromme.no, tlf 99210310 
 

kontingent	våren	2018:	(med	riktig	kontonummerJ)	

Kontingenten for vårsemesteret er kr 300.- 
Betales til konto 3000.22.67167, og merkes med medlemmets navn.  

Tusen takk! 
 
	

Infomasjon	underveis:	

Hold deg oppdatert!:) 
 

•  Er du på Facebook?  
Bli medlem i vår FB-gruppe RSC medlem/foresatte 

• Sjekk også ut vår hjemmeside på http://www.randesund-
soulchildren.no/ 


