
KORWEEKEND 
PÅ BLÅHAUG 

FREDAG 14. - SØNDAG 16. 
NOVEMBER 2008 

LILLESTRØM 

KIRKES BARNEKOR 

“ONSDAGSGRUPPA” 



AVREISE:  Fredag 14. november klokken 18.00 fra Lillestrøm kirke 
 
RETUR:  Søndag 16. november ca. kl. 14.00 til Lillestrøm kirke 
 
PRIS:  Kr. 150,- pr. deltager inkl. mat 
 
Ta med:  Godt humør, tøy til både inne- og utebruk,  

sovepose eller dyne og pute med sengetøy, toalettsaker, 
ideer til underholdning på lørdagskvelden, bamse ?  
og ellers alt du trenger til en overnattingstur. 
 
Koret kjøper inn mat felles. 

 
Påmelding: Gjerne så snart som mulig men senest torsdag 23. 
   oktober til Børre. Lever lappen på neste side på en 
   korøvelse eller fax den til 66938959 eller send mail til  

barnekoret@gmail.com. 
Vi ønsker å ha med minst en av foreldrene, gjerne slik at 

  dere deler på og tar bare en natt hver.  
Vi er også avhengig av at noen kan hjelpe til å kjøre og  

  hente. 



Håper at de fleste kan være med.  
Vi skal ha mye moro !   Øve litt, jobbe noe med 

drama, forberede julekonserten m.m. Ingrid blir 
med. Lørdag kveld blir det ”Blåhaugshow” med 

egenprodusert underholdning  

................................................................. 
             PÅMELDING  
 
 
 …………………………………………………. 
  (kormedlemmets navn) 
 

KRYSS AV:  Skal være med på korweekend 14.-16 /11- 2008 til Blåhaug 

 
   Vi kan kjøre på fredag og har plass til …….. korbarn . 

    Vi kan hente på søndag og har plass til …….. korbarn.  
 
   Vi kan stille med …. ...stk .  foreldre på weekenden  ……………………... 
          Fredag/lørdag eller lørdag/søndag 
 
Hvis det er andre opplysning så skriv på baksiden av lappen. 
 
 
       
   ................................................................. 
     (underskrift av foresatt) 

Leveres på en korøvelse eller send samme opplysninger på mail til 
barnekoret@gmail.com  eller på fax til 66938959 innen 23/10-08 



Blåhaug er Oslospeidernes hytte ved Sandbakken, rett utenfor Oslo-grensa i Østmarka  
(Enebakk kommune). Hytta har innlagt vann og strøm, og overnattingskapasitet for inntil 35  
personer. Dette er en stor speiderhytte som egner seg godt til såvel vanlige markaturer, som til kurs og seminarer. 
Hytta er over to etasjer - i andre etasje er det soveplass for ca 30 personer (madrass/flatseng på gulv). I første 
etasje er det en stor peisestue, kjøkken med kjøleskap og oppvaskmaskin samt bestikk og spisestell for omlag 30 
personer, to klosett, to grupperom, to soverom med køyesenger (kan også brukes som grupperom ved møter o.l.), 
samt mellomgang og oppbevaringsplass for sekker. Det er også et vaskerom med innlagt varmt og kaldt vann samt 
utslagsvasker. Vannkapasiteten er imidlertid noe begrenset, så vannbruk må begrenses til tannpuss og "det aller 
mest nødvendige". Blåhaug ligger ca. 250 m ovenfor parkeringsplassen ved Sandbakken i Østmarka. 
Parkeringsplassen er svært romslig, og det er gratis parkering 
 


