JU v/Anne Karin Stormyr , 5627 Jondal,
tlf: 91394982 (krk:53668437) , e-post: kantor@jondalkyrkje.no, nettside: www.jondalkyrkje.no

Jondal 21.02.2019
Til songarane i Jondal Ungdomskor (Prosjektgruppe JU & Konfirmantkoret)
Vi sender ikkje ut kontingent pr.post, men vi sender melding pr.SMS og ber om at de skriv ut
fakturaen frå nettsida, eller hentar den betalingsinfoen de treng frå denne fakturaen.
Under her finn de faktura på kontingent for våren. 2019
Konfirmantkoret (Kf) er ein obligatorisk del av konfirmantundervisinga i Jondal.
Korøvingane vert i samband med den vanlege konfirmantundervisinga pluss nokre
ekstraøvingar/ langøvingar fram mot Kyrkjespelet og Konfirmasjonen. Oversikt kjem på
nettsida under Konfirmasjon 2018/2019.
Torsdagen før konfirmasjonen har konfirmantane hovudrollene i kyrkjespelet Deg å få skode.
Og konfirmantkoret syng på konfirmasjonsgudstenesta.
Dersom du er mellom 13-19år, kan du også vere med i ei prosjektgruppe for ungdomskor, og
denne våren kan vi til dømes vere med på kyrkjespelet 2/5, 17.mai, sommarkonsert,
korsommarskular med meir. Vil de fleire ting, er vi opne for forslag og initiativ☺ Flott om
du vil vere med ☺ - Du melder deg på som songar ved å betale kontingent nedanfor. Ein
enkel øvingsplan legg vi når eg veit kven som vert med, og vi kan prøve å tilretteleggje litt etter reisetider etc.

Korinfo finn de på www.jondalkyrkje.no, under JU på framsida & under linken Unge.
Her vil de finne kontingentfakturaen og eventuell anna info.
Koråret= haust+vår
Kontingenten vert av rekneskapsmessige årsaker delt i to og sendt ut kvart semester.
Kontingenten er for tida
1) For konfirmantkoret: kr.50,- pr.semester.
2) For prosjektkoret JU: Kr.50,- pr.semester (prosjektkontingent, då vi no ikkje har hatt fast øvingsdag)
Helsing JU, v/Anne Karin

FAKTURA

Betalingsfrist : helst før 15.mars

Medlemskontingent 2019V for JU
På evt. nettbank-innbetaling skriv de meldinga:
2019V Kf eller JU + fornamn
Betalt av

Betalt til:
JU v/kantor,
Jondal kyrkjelydskontor,
Folgefonnvegen 2
5627 Jondal

………………………….

Kr. 50,-

til konto: 3450.30.04757

www.jondalkyrkje.no

