
    Semesterplan Høsten 2022 - NY 

      Halden ungdomskor 
 

 

 

 
 

   Husk å alltid  gi beskjed på sms hvis du ikke kommer. 
Send melding til Niva hvis det er behov for samkjøring! 
 

 

 

Oktober 

Ons 12. 17.00-18.00 Asak kirke Innspilling av video til Facebook, merk tiden!  
Oppmøte i kor-t-skjorte og svart underdel 

Søn 16. 11.00-12.15 Asak kirke Gudstjeneste 
Oppmøte kl. 10 i kor-t-skjorte og svart underdel 

Ons 19. 17.30-18.30 Asak kirke Øvelse 

Ons 26. 17.30-18.30 Asak kirke Øvelse 
 

November 

Ons 2. 17.30-18.30 Asak kirke Øvelse  
 

Ons 9. 17.30-18.30 Asak kirke Øvelse og innspilling av video 
Oppmøte i kor-t-skjorte og svart underdel 

Tor 10. 17.30-18.30 Asak kirke Kirkerotteteater- vi skal hjelpe til med praktiske ting  
Oppmøte kl. 16.45 i kor-t-skjorte og svart underdel 
Vi får en pølse etter forestillingen! 

Ons 16. 17.30-18.30 Asak kirkestue Pizzaøvelse   

Ons 23. 17.30-18.30 Asak kirke Øvelse 

Tir 29. 17.00-18.30 Immanuels kirke Øvelse, merk tiden! 
 

Desember 

Søn 4. 18.00-19.15 Immanuels kirke Julesang (konsert) 
Oppmøte kl. 16.30 i kor-t-skjorte og svart underdel 

Ons 7.  16.50 – 
ca. 18.30 

Kinoen på 
Skofabrikken 

Vi ser Teddybjørnens jul, og sangerne får en 
popcornmeny med drikke! 

Julaften 14.00-14.50 Immanuels kirke Gudstjeneste 
Oppmøte kl. 13.15 i finstasen! 



 
 

Halden ungdomskor (fra 5. klasse) øver  
hver onsdag kl. 17.30-18.30 (noen unntak). 
 

- Sangerne må skaffe seg en perm, da det vil bli utdelt noter på øvelsene.  
- 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. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
Ta gjerne med nye sangere, vi trenger flere medlemmer!!!  
 
 
Skulle det være noe, er det bare å ta kontakt. Send SMS ved korte beskjeder! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dirigent Marie Håkensen: 46 78 16 96  
marie.hakensen@kirkenshus.halden.no 
 
Medhjelper Niva Ihle: 936 76 069  
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