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REGNDRÅPENE 
 Tone-Anne Staalen Rundtom vil være dirigent i Regndråpene mens Tatiana 
har svangerskapspermisjon. Øvelsene starter torsdag 11. september. De finner sted 
på kirkestua torsdager fra 17.00 til 17.45. Koret tar imot nye medlemmer de to første 
øvelsene. Aldersgrense er fra 4 år tom 3. klasse på skolen. 
  

CON BRIO  

 Øvelsene er alt i gang. Vi øver torsdager kl. 19.00 -21.30 på kirkestua. 
Høsten har faste opptredener, som Sviskekompott og julekonsert. I år gleder vi oss 
også til en konsert i Olberg kirke den 21. september kl.17.00. Vi får besøk av Follo 
kammerorkester med dirigent Tor Brevik, som gjestet bygda vår for et år siden. I 
tillegg får vi besøk av to barnekor - Svindal barne og ungdomskantori med dirigent 
Tatjana Grushina, og Sigdal barnegospel med "vår" Tatiana som dirigent.  
  Under konserten blir "Den syngende flåten" fremført. Det er en kantate for 
solister, barnekor, blandakor og strykeorkester. Kantaten er skrevet av Tor Brevik  
til tekster av Magli Elster. I tillegg blir det en orkesteravdeling med utdrag fra 
Pergolesis  "Stabat mater". Barnekorene skal også få vise hva de kan.  
  
Mvh Tatiana  
 
 
 
 
 

                        MISJON                  

 

Misjonsvennene 
 
 

har møtene i OLBERG KIRKESTUE på følgende datoer i høst: 
19. aug. – 9. sept. – 7. okt. – 11. nov. - 9. des. 
 

 Vi starter med "arbeidstime" kl.18. Produksjonen av høstens dokke-
garderobe er i full gang. Dokke med fullt utstyr blir loddet ut også i år etter 
familiegudstjenesten i Olberg 1. søndag i advent, den 30. nov. Det blir noe for enhver 
smak på andre loddbøker også.  
 Loddsalgets inntekter går til misjonsarbeidet/døvestipend til barn og unge 
på Madagaskar. Vi selger lodd når som helst du treffer på oss fra og med midt i 
oktober, og mer bestemt på butikker og kirkekaffe i november: Åse Ørpen, Ingvild 
Sønsteby, Kjersti Skjauff, Jorunn Slevikmoen, Synnøve Hegge Sæta.           
            SHS 
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