Semesterplan
Nøtterøy Barnekantori
Høsten 2022

per 24.aug 22

- Minner om at det alltid ligger nyeste versjon av semesterplan på www.korskolen.no/arshjul
Velkommen til et nytt semester!
Hvert kor har Oppmenn som sitter i Korskolens styre. Oppmenn i Barnekantoriet er: Kjersti Hals Samuelsen og Ingrid

Askjer. Spør dem om dere lurer på noe  Kontaktinfo siste side.
Foreldrevakt – alle voksne har en vakt på korøvelsene 
Foreldrevaktene er viktige. Hvis dere voksne er forhindret fra å komme, må dere forsøke å bytte med
hverandre. Alle har vakt en gang per semester. (Hver jente har sitt nummer, se i notemappen) Det er godt å
ha flere voksne i rommet hvis noe skjer med en av jentene og at man er med å rydde etter
øvelsen/arrangementet. De som ønsker det ha med noe spiselig til pausen  Frukt, popcorn eller en noe
annet gøy /kake! (NB Helst ikke pepperkaker – jentene blir veldig tørste av det)
Forfall: Til opptredener skal forfall meldes til Kristin senest 2 uker før. Hvis dere ikke kan komme på korøvelsen, bare
send en mail eller sms, det skaper forutsigbarhet for alle. NB! Ikke bruk Facebook/Messenger for å melde forfall til
Kristin – da får jeg døgnbemannet jobb, og det ønsker jeg ikke. Bruk mail eller korskolemobilen 97 52 19 48 
Korkappen: Ikke ta på kappen hjemme, ta den med der du skal synge og skift når det blir gitt beskjed om det. Sorte
strømper og tette, helt sorte pensko hver gang vi opptrer hvis ikke annen beskjed er gitt.

Dato
23.aug
30.aug
1.sept
6.sept
6.sept

Sted
Teie kirke
Teie kirke

10.sept

Teie kirke

BASAR 12-14. Koret har overnatting! Mail med info sendes ut.

11.sept

Teie kirke

Vi synger på gudstjeneste kl.11:00.-12:00

13.sept
20.sep
27.sept

Ikke øvelse
Teie kirke
Teie kirke

Jan og Kristin er på kurs!
Korøvelse
Korøvelse

9, 10, 11, 12

4.okt

Teie kirke

Korøvelse

17, 18, 19, 20

11.okt
18.okt
25.okt
01.nov
8.nov

Høstferie
Teie kirke
Teie kirke
Teie kirke
Teie kirke

Ikke øvelse
Korøvelse
Korøvelse
Korøvelse
Korøvelse

Teie kirke
Teie kirke

Hva?
Foreldrevakt
Korøvelse
Korøvelse. NB! Ta med korkappe hvis den hjemme.
1, 2, 3, 4
Betalingsfrist KONTINGENT i Korskolen.
Korøvelse
5, 6, 7, 8
Alle nye sangere i Barnekantoriet sammen med foreldre har et lite
møte. Dere møter oppmann og får viktig informasjon om
Barnekantoriet. Kl.19:30-20.00

13, 14, 15, 16

21, 23, 24
25, 26, 27, 28
29, 30, 31, 32
32, 33, 34, 35

15.nov
22.nov
29.nov
6.des
10.des

11.des

13.des

24.des
10.jan

Teie kirke
Teie kirke
Teie kirke
Nøtterøy kirke

Korøvelse
Korøvelse
Korøvelse
Korøvelse med lys! Husk ta med eget lys og lysmansjett og alle
med langt hår har det i hårstrikk!
Nøtterøy kirke Eneste øvelse med strykere 15:30-17:00
De som ikke kommer på denne øvelsen, kan ikke synge på
konsertene.
Nøtterøy
Korskolens Julekonsert kl.17:00 og 19:00.
kirke
Barnekantoriet synger på begge konsertene.
Billetter legges ut på TicketCo 15.nov.
Nøtterøy
Luciakonsert kl.07:30-08:00
kirke
Ta med korkappe uten rød krage.
Fremmøte kl.07.00 i kapellet
Torød kirke
Teie kirke

36, 37, 38
39, 40, 41
42, 43, 44
45, 46, 47,
48, 49, 50 og
oppmenn

Gudstj 14:30. Møt opp i kirkestua kl.14:00
1.øvelse etter jul

Hold av disse dagene i 2023

20-22.jan
11.-12.mars
Fredag 28.april

Øvingshelg Kor
Forestillingen «Engler i virkeligheten»
Barnekantoriet synger på Norges musikkhøgskole på Sunniva Marie Nese
sin del-eksamen i direksjon.

Det legges ut info om våren 2023 på https://korskolen.no/arshjul/

27.-29.mai Kortur til Hunderfossen!
Kontingent Høsten 2022 – Forfall 01.09.22
1 barn 750 kr
2 barn 1100 kr
3 barn 1400 kr
4 barn 1400 kr
Barn i Infantimus 200 kr

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

(uavhengig av eventuelle søsken, det er fordi ledelsen i Infantimus ønsker det)

Kontonummer: 2470 17 79661. Husk å merke med rett objekt og navn på sanger!!
Hvis dere trenger giro – ta kontakt med kristin.vold@faerder.kirken.no

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

GRASROTANDELEN - GI DIN STØTTE TIL KORSKOLEN
I 2021 fikk vi inn 19205 kr! Og nå har vi 64 faste spillere – det er flott! Tusen takk til alle dere som har oss på spillekortet!

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.

www.korskolen.no
Musikalsk leder:
Kristin Vold
Movikveien 20
3135 Torød
97 52 19 48 Korskolen
kristin.vold@faerder.kirken.no

Korskolesekretær Hanne Bjelland
Tlf. 479 74 920
Hanne.bjelland@faerder.kirken.no

Leder i styret:
Espen Granlund
Haukemyrveien 31
3135 Torød
Tlf. 480 41 045
es-granl@online.no

Oppmann:
Kjersti Hals Samuelsen
Bregneveien 24
3142 Vestskogen
Tlf: 97 64 02 54
kjersti.samuelsen@outlook.com

Oppmann:
Ingrid Askjer
Fossåsveien 24b
3132 HUSØYSUND
Tlf: 416 75 859
ingrid.askjer@hotmail.com

Kontonummer Turer – og Kontingenter 2470.17.79661

