Aspirantkoret
SEMESTERPLAN HØSTEN 2020
Aspirantkoret øver hver tirsdag i Teie kirke kl 16:45-17:45.

AUGUST
Tir 27.

Første øvelse!

SEPTEMBER
Tir 01.

BETALINGSFRIST MEDLEMSKONTINGENT – all informasjon om dette står på neste side!

Lør 12.

OKTOBER
Tir 6.
Søn 18.
NOVEMBER
6.-8

Betal i tide, så slipper vi å purre!
KORSKOLENS BASAR i Teie kirke kl. 11:00-14:00.
Basar og konsert med Eyvind Skeie. SE VIKTIG INFO PÅ NESTE/SISTE SIDE

HØSTFERIE
Vi synger på gudstjeneste i Teie kirke. Oppmøte kl. 10:15. Husk korgenser.

Lydopptak! – i Nøtterøy kirke. Vi spiller inn noen favorittsanger med korene. De forskjellige korene
kommer/synger inn på ulike tider. Konkret tidspunkt for når Aspirantene skal være der kommer.

DESEMBER
Tir 8.

Vi synger på Bjønnesåsen Bo- og behandlingssenter i øvingstiden, ca. kl. 17:00- 18:00
Tor 24./JULAFTEN - Vi synger på gudstjeneste i TEIE kirke Oppmøte kl. 14:00
Første øvelse etter jul: tirsdag 5. januar

Husk at dere må melde forfall senest to uker før hvis dere ikke kan komme
- bruk sms eller mail. E-post/tlf. nr. til Ingunn er: ingunn.aas.andreassen@faerder.kirken / 47 97 49 35
NB – JEG LESER IKKE MAIL I HELGENE og har fri på mandager!

Aspirantkoret bruker korgenser når de opptrer.
Denne må dere kjøpe (Kr 200,-) - f.eks. etter en øvelse (- og så kan dere evt. selge den videre til nye
sangere når barnet deres er ferdig i Aspirantkoret.)

SE NESTE SIDE!

Kontingent HØSTEN 2020 – Forfall 01.09.20
(NB! Kontingenten i Infantimus er litt annerledes, se egen linje spesielt for dem):
1 barn 750 kr
2 barn 1100 kr
3 el flere barn 1400 kr
Barn i Infantimus 200 kr (uavhengig av eventuelle søsken)

Objektnummer:
Infantimus 010
Aspirantkoret 020
Barnekantoriet 030
Guttekoret 040
Ungdomskantoriet 050

Kontonummer: 2470 17 79661. Husk å alltid merke med objekt og navn!!
Hvis dere trenger giro – ta kontakt med kristin.vold@faerder.kirken.no
Eksempel:
Kontingent Høst 19: Per Hansen, objekt 020 + Petra Hansen, objekt 010
Summen blir 950 kr (750+200)

GRASROTANDELEN - GI DIN STØTTE TIL KORSKOLEN
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én
forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i KORSKOLEN!
Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine - Lotto, Tipping og Joker for eksempel - og samtidig gi noe mer til det laget eller
den foreningen du selv ønsker å støtte. Dette er nå mulig via Grasrotandelen. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen
gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over
innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte
deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på www.norsk-tipping.no

Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på en av følgende måter:
1. Hos Kommisjonær: Oppgi Kirkens Korskole Nøtterøy / ta med org. nr. 995 108 038 og ditt spillekort
til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer.
2. SMS: GRASROTANDELEN 985812993 til 2020 (tjenesten er gratis).
3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no.
4. Norsk Tipping Mobilspill.
Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne følge med på hvor mye
Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakerne.
Stor takk til de som allerede støtter oss via Grasrotandelen!

Viktig informasjon om lørdag 12.sept
1.

2.
3.

Barna får loddbøker som vanlig, men alt loddsalg blir med Vipps og dere voksne må
hjelpe barna litt mer denne gangen slik at det kun er sangerne og foreldre som «tar i
loddboken»
Smågevinster (maks 20-30 kr) må leveres senest 8.sept fordi da legges alt i karantene.
Det er kun sangerne som kan få komme på BASAR.
Barnekantoriet kommer 12:15.
Aspirantkoret og Guttekoret kommer kl.13:00-13:30
De leveres av foresatte som Vippser 50 kr per sanger. Da får de: en brus, 4 ark med 5
lodd (20 lodd) og en is. Det blir tombola med god avstand i to rom. Basarkomiteen
står i tombolaen og holder orden på smittevernet 

(4.
5.
6.

7.

Barnekantoriet øver med orkesteret kl.12:45-13:30.)
Vi slipper inn publikum til konserten i grupper fra kl.13:30.13:50
NB! Fri entré.
Basarkomiteen kunngjør hvem som har vunnet på basarbøkene (gevinstene kan
hentes etter konserten bakerst i kirkestua)
Konsert kl.14:00 – 15:00 med sangene til Eyvind Skeie.

