
Semesterplan 

Nøtterøy Guttekor 

Våren 2023       pr.24.jan 2023 
 

Nyeste versjon av denne planen ligger alltid på vår nettside www.korskolen.no/aarshjul 

DE NYESTE ENDRINGENE STÅR ALLTID MED RØD SKRIFT 

 

Guttekoret er i på god vei, vi har fått inn flere gutter og det begynner å låte! I år har vi også med oss Birk 

Svanqvist Flaarønning som hjelpedirigient. 

 

Husk at dere alltid må melde forfall hvis dere ikke kan komme, senest 2 uker før opptreden, bruk mail 

kristin.vold@faerder.kirken.no eller sms 975 21 948 – Ikke bruk facebook/Messenger. 

 

Oppmann er Heidi Barvik. Info siste side  

 

Dato Sted Hva? Foreldrevakter 

12.jan BMS Korøvelse  1, 2 

19.jan BMS Korøvelse 3, 4 

21.-22. jan Teie kirke Øvingshelg «Engler i virkeligheten»  
Se eget oppsett   

26.jan BMS Korøvelse   5 

1.feb 
 

Kontingent Vår 2023. Hold fristen, spar alle for arbeid!  
Info om kontingent, se lenger bak.  

02.feb BMS Korøvelse 6 

9.feb BMS - Oppe Familiefest 18:15-19:30!  
Ta med deg foreldre/søsken/besteforeldre. 
Alle tar med seg noe å spise/drikke. Kopp/asjett. Det blir 
underholdning fra Guttene, leker og moro! Guttene synger!  

14.feb BMS ÅRSMØTE i Kirkens Korskole Nøtterøy  kl.20-21   

15.feb Kl.12:00 Billetter legges ut til forestillingen «Engler i virkeligheten»  

16.feb BMS Korøvelse 7 

23.feb VINTERFERIE IKKE Korøvelse  

2.mars BMS Korøvelse 8 

9.mars Nøtterøy kirke «Engler i virkeligheten» Se eget oppsett 9 

10.mars Nøtterøy kirke «Engler i virkeligheten» Se eget oppsett  

11.mars Nøtterøy kirke «Engler i virkeligheten» Se eget oppsett. Forestilling kl.18:00  

12.mars Nøtterøy kirke «Engler i virkeligheten» Se eget oppsett. Forestilling kl.18:00  

16.mars BMS Korøvelse 10 

23.mars 

 

De voksne som vil være med på kortur til Hunderfossen (2.-
4.juni) må melde fra innen 24.mars. De foreldrene som er med 
planlegger turen sammen med Kristin.  
Turen har påmelding 1.april. Turen koster 500 kr for sangerne. 
Voksne betaler 300 kr  

23.mars BMS Korøvelse 11 
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30.mars BMS Korøvelse 12 

9.april  1.påskedag kl.11:00 – Alle som er hjemme inviteres til å synge i 
«Påskekoret» Fremmøte 09:30. Vi synger mange flotte 
påskesanger. Det er for barn, ungdom og voksne. Foreldre er 
hjertelig velkommen til å være med å synge i påskekoret!  

13.april BMS Korøvelse 14 
16.april Nøtterøy kirke Vi synger på gudstjeneste kl.11:00.  

Fremmøte kl.10:00. Kappe/pensko.  

20.april BMS Korøvelse  13 

27.april BMS Korøvelse 17 

4.mai BMS Korøvelse  22 

9.mai Nøtterøy 
kulturhus 

Eneste øvelse med band kl. 16:30-17:30  
NB! De som ikke kommer på denne øvelsen, kan ikke synge på 
konsertene. Billettene ble lagt ut for salg på Nøtterøy kulturhus 
sin hjemmeside i løpet av januar.  

10.mai  Korskolens Vårkonsert kl.18.00. Fremmøte kl.17:00  

11.mai  Korskolens Vårkonsert kl.18.00 Fremmøte kl.17:30  

2.-4.juni Hunderfossen Kortur til Lillehammer/Hunderfossen. Vi sover i leiligheter på 
Nermo hotell.   

24.august BMS 1.øving etter sommerferien   
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Foreldrevakt Våren 2023 

En gang i semesteret har alle foreldre i koret foreldrevakt. (Hver gutt har sitt nummer, se notemappen) Den 

viktigste oppgaven er å ha flere voksne i rommet hvis noe skjer med en av guttene og at man er med å rydde 

etter øvelsen/arrangementet. Det er veldig hyggelig om dere har med noe spiselig til pausen! 

Hvis dere ikke kan komme, bytter dere innbyrdes  

7. klasse  

Guttene og jentene som går i 7.klasse begynner i Ungdomskantoriet 25.mai. Ungdomskantoriet øver 

torsdager kl.16.00-17.30 (17.50 en gang i mnd) på Borgheim menighetssenter. (BMS) Sangerne kommer etter 

skolen, og lager mat sammen. (matkort for 100 kr / 6 middager) 7.klasse begynner i Ungdomskantoriet 

25.mai, og det er også øvelse 1.juni og 8.juni. Syvende klasse får også mulighet til å være med på korturen til 

Ungdomskantoriet. Vi skal til Gøteborg 17.-20. august Det er øving for alle som skal på tur tirsdag 15.august. 

Da har vi også en konsert kl.18:00. De som er med på Guttekorturen og Ungdomskantorituren får 

ungdomskantorituren billigere. Det er en god investering i å bli godt kjent med det nye koret   

 

MØTE:  Det blir et møte med 7.klasseforeldre torsdag 23.mars kl.20:00, på Borgheim men.senter for å 

fortelle om turen og om det å gå i Ungdomskantoriet. Selv om de ikke er sikre på om de ønsker 

å være med på tur, bør både ungdom og foreldre komme på dette viktige møtet. 
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Korskolen ønsker at alle barn skal få synge, hvis noen trenger hjelp med kontingenten,  

ta kontakt med Kristin. Hun har taushetsplikt. 

 

 

ÅRSMØTE 2023 

Foreldre og korsangere over 14 år innkalles herved til Årsmøte i Kirkens Korskole Nøtterøy  

Møtet holdes på Borgheim menighetssenter tirsdag 14.februar kl.20-21 

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 14.jan 2023) 

 
Vennlig hilsen Kirkens Korskole 

Leder i styret Espen Granlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontingent Våren 2023 – Forfall 01.02.23 

1 barn 750 kr  3 barn 1400 kr 

2 barn 1100 kr  4 barn 1400 kr 

Barn i Infantimus  200 kr  

(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 

 

Objektnummer: 

Infantimus 010 

Aspirantkoret 020 

Barnekantoriet 030 

Guttekoret 040 

Ungdomskantoriet 050 
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GRASROTANDELEN - GI DIN STØTTE TIL KORSKOLEN i 2022 kom det inn 22.438 kroner! 

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!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.korskolen.no – husk at her ligger denne planen og løpende info, se Årshjul  

 
Musikalsk leder:     Leder i styret:    Oppmann  

Kristin Vold     Espen Granlund    Heidi Barvik 

Skarphagaveien 44C    Haukemyrveien 31    Styrsvikveien 2 

3120 Nøtterøy    3135 Torød    3143 Kjøpmannskjær 

97 52 19 48 – Korskolens mobil   Tlf. 480 41 045    Tlf: 957 92 693 

kristin.vold@faerder.kirken.no    es-granl@online.no    hei-bar@online.no 

 

 

 

Korskolesekretær Hanne Bjelland 

Tlf. 479 74 920 

Hanne.bjelland@faerder.kirken.no       Kontonummer Turer – og Kontingenter 2470.17.79661 
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