
FORELDREMØTE 

I ASKIM BARNEGOSPEL 

 
Tid:  4. februar 2014 kl 1800 
Sted:   Peisestua, Normisjon 
Tilstede: Mange av barnegospelmedlemmenes foreldre (ca 40) 

Ledere:  Ellen Fredriksen, June K. Nilsen, Grethe Skjerven, Susanne Bjorvand, Reidun 
Hærås og Gunn Randi Leite (ledere), og  Bård Leite og Espen Valsgård (band) 

 

 
 
1. Innledning v/Ellen Fredriksen 
Velkommen - fint at vi ble så mange! 
 
2. Orientering om musikalen ”Lille David” v/Gunn Randi Leite og Ellen Fredriksen 
Askim Barnegospel fyller 35 år i 2014. Vi har lyst til å markere dette med bl.a. en musikal. 
 
Anneli Sollie jobber som ungdomsarbeider og med trosopplæring i Askim menighet.  Hun har mye 
teater-/scene-/regi-/dramaerfaring, og har blitt utfordret til å lage noe som passer Barnegospel. Hun 
har tatt utgangspunkt i Ivar Skippervolds syngespill ”David og Goliat”, og laget en musikal med 
sanger/plot derfra (bibelhistorien) og med sanger som Barnegospel har eller har hatt inne. Det blir to 
historier som fremføres, nemlig den bibelske historien om David og Goliat, og en fortelling fra ”i 
dag”; en klasse-/skolesituasjon. 
 
Vi hadde egentlig tenkt oss at dette skulle fremføres i vårhalvåret, men vi så at det ble knapt med tid. 
Dessuten ble vi oppfordret fra Kulturkontoret i Askim å utsette det til høsten, pga at det skjer mye 
annet på den kulturelle fronten i Askim i vår. Derfor har vi landet på at Musikalen skal fremføres i 
Askim kirke søndag 12. oktober. Trosopplæringsmedarbeiderne i Askim menighet, Karine Riiser og 
Anita Lislegaard, skal involveres i prosjektet og hjelpe til med praktiske ting/øvelser osv, og Anneli 
Sollie skal hjelpe oss med skuespillet/regien. Hun kommer innom noen tirsdager fra kl 1630-1745, så 
noen som har roller, må nok møte litt tidligere noen tirsdager av og til for å øve med henne. 
Dessuten satser vi på noen lørdagsøvelser. 
 
 Dette blir spennende! Vi vet jo ikke om Barnegospelbarna liker eller får til det med drama og 
skuespill, så det blir kanskje litt prøving, feiling og forandringer underveis. Vi vet i alle fall at barna 
kan synge, så det kommer til å bli moro. 
 
Vi har nå trykket opp tre eksemplarer av musikalen som kommer til å ligge ved ”sekretariatet”, som 
foreldre kan kikke på på øvelsene.  Den kommer sannsynligvis også snart til å bli lagt ut på 
hjemmesiden vår, www.barnegospel.no. 
 
Barn som muligens tenkte å slutte i koret til sommeren pga at de begynner å bli store, oppfordres til 
å gå i koret til musikalen er fremført. Dette gjelder spesielt dem som får tildelt roller. Hvis dette blir 
vanskelig, gi beskjed til Ellen eller en annen av lederne. 
 
Kjenner noen noen som kan hjelpe til med kostymer/kulisser/rekvisitter? Gi beskjed til Ellen. 
Er det noen av foreldrene som er vant til dramaarbeid og som kan tenke seg å hjelpe til? Gi beskjed 
til Ellen. 

http://www.barnegospel.no/


 
Det ble deretter luftet med foreldrene om det var interesse for at Ellen sjekket med skolene i Askim 
om mulighetene for en skoleforestilling f.eks. mandag 13. oktober. De fleste var positive til det, så 
Ellen følger opp dette. 
 
2. Drøfting av TUR ifm. jubileumsåret 
Det er ønske om at 35-årsjubileet vårt skal markeres med ”noe ekstra”. Styret har jobbet med et 
forslag til familietur til Dyreparken (Kristiansand) helgen 2.-4. mai. Er det interesse for at vi jobber 
videre med dette og satser på dette? 
 
Foreldrene ga signaler om at det først og fremst er for langt å dra for en kort helg, men også at det 
blir litt dyrt. Det kom forslag om å finne på noe nærmere Askim, som kanskje kan være enda mer 
sosialt, slik at vi blir bedre kjent og fellesskapet mellom både barna og foreldrene styrkes. Styret 
sjekker om det er egnede steder vi kan leie (eks. Sjøglimt, Stenbekk, Nordmarkskapellet osv.) og lage 
en leir/fellesskapshelg el.l., og jobber videre med dette. 
 
3. Eventuelt 

- Takk til alle som sender barna på Barnegospel – dere har så herlige barn! Det er fantastisk å 
være så mange, og koret er veldig bra. (Det er også alltid plass til flere!) 

- Takk og applaus til bandet vårt, Bård, Ingar, Espen og Torbjørn, som det er en drøm å jobbe 
med! En stor forbedring fra ”lyd på boks”.  

- Lederne oppfordrer sterkt foreldrene til å be barna om å stå rolig i koret mens vi øver. Det 
blir fort en smitteeffekt og uro hvis noen løper mye opp og ned, og det er frustrerende for 
dirigentene og resten av koret. Prøve å holde fokus/være konsentrerte i øvingsbolkene (gå 
på WC er selvfølgelig tillatt). 

- En gang i nærmeste framtid vil Askim Barnegospel-bånd med navneskilt som de skal ha rundt 
halsen, deles ut til medlemmene når de kommer. Da er det lettere for både andre barn og for 
lederne å lære navnene. 

- Husk å ta ut badebillettene av frammøtebøkene! Hvis dere ikke vil bruke dem, lever dem 
tilbake til ”sekretariatet”. Da slipper vi at penger koret bruker på innkjøp av disse, går tapt. 

- Husk å rydde etter dere v/middagen og når småsøsken leker i lillesalen osv. Fint om alle tar 
litt, istedenfor at en må stå igjen tilslutt og ta alt  

 
 
Gunn Randi Leite (ref.) 


