
 

Årsmelding 2013 

Askim Barnegospel 
 

Askim Barnegospel øver hver tirsdag kl. 17.30-18.45. 

Det har vært 60 innskrevne medlemmer i 2013. Den viktigste aktiviteten til Askim Barnegospel er 

fortsatt øvelsene. Her er vi så heldige at vi har meget dyktige og inspirerende dirigenter og ledere.I 

høst har vi fått eget band – det setter vi stor pris på og det hever uten tvil sangen. 

Som avslutning av vårsemesteret arrangerte vi hyggekveld ved gruvene i Romsåsen. De største barna 

overnattet i gapahuk.  

Et meget populært tilbud har vært servering av middag til hele «barnegospelfamilien» i forkant av 

noen øvelser i vårsemesteret. I høst har det vært middagsservering på hver øvelse. 

Barnegospel har hatt følgende ledere: 
 

Dirigenter: 

Gunn Randi Leite (hoveddirigent) 

Anne Mette Køhn Lund ( vårsemesteret) 

Susanne Bjorvand (dirigent) 

Jeanett Nøklebye Lien (dirigent) 

 

Styre: 

Øivind Berge (leder) Ellen Fredriksen fra april 

Gunn Randi Leite 

June Nilsen 

Ingar B. Carlsen (nestleder) 

Elina Skjerven 

Marianne Strøm Myhre (vårsemesteret) 

Orkester: 

Ingar B. Carlsen 

Bård Leite 

Espen Valsgård 
 

Lydtekniker: 

Linn Elina Skjerven 
 

Kasserer: 

Rigmor Grønbech 

 

Hjemmeside (www.barnegospel.no) 

Gro Hovland (vårsemesteret) 

Bård Leite (høstsemesteret) 

 

Operativt team 1: 

Grethe Skjerven 

June K. Nilsen 

 

Operativt team 2: 

Svenn-Arne Svenningsen 

Ida Kasbo (vårsemesteret) 
 

Reserve operativt team: 

Svein Tore Christoffersen (vårsemesteret) 
 

Hjelpeledere høsten 2013 

Sunniva Johansson 

Karoline Bjerkland

 

Vi har også i 2013 deltatt på div arrangementer: Vi har sunget på sportsandakter på Skansehytta og 

deltatt i Barnas gudstjeneste flere ganger. Å synge på Normisjons andaktssamlinger på Løkentunet er 

også en god tradisjon som blir satt stor pris på. Vi har selvsagt også deltatt i arrangementer på «Huset 

vårt», bl.a. er basaren populær. Det er en fin opplevelse å «Synge jula inn» i Askim kirke sammen 

med hele «normisjonsfamilien». Øvelsene med adventskos og «Jul i svingen» i desember var 

populære. Å synge i Askim kirke på juleaften og juletrefesten på Huset 4. juledag er verdifulle 

tradisjoner. 
 

Takk til alle sangglade barn som synger i Barnegospel. 

Takk til alle foreldre og foresatte som legger til rette for at barna kan delta på Barnegospel. 

Takk til alle som stiller opp for Barnegospel. Dere gjør en uvurderlig innsats!! 
 

For styret i Askim Barnegospel 31.12.2013 

Ellen Fredriksen 

http://www.barnegospel.no/

