Aspirantkoret
SEMESTERPLAN VÅREN 2022
Aspirantkoret øver hver tirsdag i Teie kirke kl 16:45-17:45.

Husk at forfall må meldes senest to uker før opptreden!
Tlf.nr/e-post til Ingunn er: 47974935 / ingunn.aas.andreassen@faerder.kirken.no
JANUAR
Tir. 11 Første øvelse???
FEBRUAR
Søn 6. Vi synger på gudstjeneste i NØTTERØY kirke. Oppmøte kl. 10:15.
Man 15. BETALINGSFRIST MEDLEMSKONTINGENT - se betalingsinfo i boksene nedenfor!
Tir 22. VINTERFERIE
MARS
22.mars Korskolens årsmøte – se egen innkalling neste side.
APRIL
Tir 12. PÅSKEFERIE
MAI
Man 9. NB: Vi øver i Nøtterøy kulturhus! - klokken 17:30-18:15 - MERK TIDEN
Alle som skal være med på konserten MÅ komme på denne øvelsen!
Ons 11. Korskolens Vårkonsert i Nøtterøy kulturhus kl. 18:00! Fremmøte kl 17:00 for felles oppvarming.
Billetter må kjøpes på Nøtterøy kulturhus. Det blir fullt, så vær tidlig ute!
INGEN FLERE ØVELSER etter Vårkonserten
…

KORTUR  Dagstur til Foldvik familiepark utenfor Stavern. Vi kjører buss og koser oss med dyr, aktiviteter
og grilling i parken. Ca. tidsramme: 09:00-15:30. Mer info kommer senere!

Kontingent Våren 2022 – Forfall 15.februar 2022
(NB! Kontingenten i Infantimus er litt annerledes, se egen linje spesielt for dem):
1 barn 750 kr
2 barn 1100 kr
3 barn 1400 kr
4 barn 1400 kr
Barn i Infantimus 200 kr (uavhengig av eventuelle søsken)
Kontonummer: 2470 17 79661. Husk å merke med objekt og barnets navn!!
Hvis dere trenger giro – ta kontakt med kristin.vold@faerder.kirken.no

Objektnummer:
Infantimus 010
Aspirantkoret 020
Barnekantoriet 030
Guttekoret 040
Ungd.kantoriet 050

Eksempel:
Kontingent Vår 22: Per Hansen, objekt 020 + Petra Hansen, objekt 010
Summen blir 950 kr (750+200)

ÅRSMØTE 2020

Korskolen ønsker at alle barn skal få synge, hvis noen trenger hjelp med kontingenten, ta kontakt med oss.
Vi har taushetsplikt. Dette året er det helt sikkert noen som trenger det ekstra. Vi vil gjerne bidra!

Foreldre og korsangere over 14 år innkalles herved til Årsmøte i Kirkens Korskole Nøtterøy
KORSKOLENS ÅRSMØTE 2022
Dato: 22.mars
Kl.:
20:00
Sted: Teie kirke
Dagsorden:
1) Godkjenne Innkalling og dagsorden
2) Årsberetning
3) Regnskap
4) Budsjett
5) Valg; Alle som stiller til valg er forespurt før møtet 
6) Innkomne saker (Evt. saker må sendes inn innen 1. feb)
Vennlig hilsen Kirkens Korskole Nøtterøy,
styreleder Espen Granlund

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:

Kirkens Korskole Nøtterøy har org. nr. 995 108 038
1. Hos Kommisjonær: Oppgi Kirkens Korskole Nøtterøy / ta med org. nr. og ditt spillerkort 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!

Musikalsk leder:
Kristin Vold Nese
Skarphagaveien 44C
3120 Tønsberg
97 52 19 48 – Korskolens mobil
kristin.vold@faerder.kirken.no

Leder i styret:
Espen Granlund

Tlf.: 480 41 045
es-granl@online.no

Korskolesekretær:
Hanne Bjelland
(Mandager 9-15)
Tlf.: 47 97 49 20
hanne.bjelland@faerder.kirken.no

Kontonummer Turer – og Kontingenter 2470.17.79661

