Jubelkore’ og Tweensing . Vår 2018.
Velkommen til nye medlemmer!
Litt historie: Jubelkore’ drives nå på 19.året. For en del år siden delte vi koret i store og små for å
tilpasse sangvalg bedre til aldersgruppene. Det resulterte i Jubelkore’ (1.-4.kl.) og Tweensing (5.-7.kl.)
I dag er det 20 barn i Jubelkore’ og 10 tweens i Tweensing (Tweens kommer av det engelske ordet
«between» og betyr mellom, mellom barn og ungdom) Etter som vi er kor knyttet til kirken så er det
naturlig å synge i kirkelige sammenhenger, videre ønsker vi å være en aktiv del av kulturlivet i Rana.
I et flerkulturelt samfunn er det viktig å vite hva en selv er en del av. Gjennom sanger og det som
skjer rundt koret ønsker vi å bidra til at troen og kristne kulturarven går videre til neste generasjon.
Vi prøver å ha variert musikk både for liten og de som er større. Under øvelsene er det kaffe til de
voksne.
Å ha barnet med i barnekorene skal ikke føre til at en blir spist opp av foreldreoppgaver men av og til
trenger vi hjelp og da spør vi om det.
Økonomien i koret baserer seg på kontingent, det utløser ca.250 kr. pr. medlem i støtte fra såkalte
frifondmidler. Etter søknad får vi også litt kulturmidler fra Rana Kommune. Vi synes det er viktig å
ikke legge opp til for dyrt opplegg og holder derfor utgiftene nede. Alle skal kunne være med!
Christopher Eva, kantor i Mo menighet er vår faste pianist. Jeg, Trond Aarthun, er dirigent og leder
for korene.
SMS brukes til å gi beskjeder når det trengs.
Betaling av kontingent.
Tweensing:
Får giro i posten/e-post.
Jubelkore’:
100 kr i kontingent pr. halvår.
Betales med kort eller Vipps på øvelse. Eller dere kan sende meg skjermbilde av vippskvitteringen men navn på
barnet.
T-skjorte koster kr.100 for begge kor.

Opptredener Tweensing:
-Arrangere/synge Globalkafè menighetshuset 27.februar kl.18.00. sammen med Mosing!
-Generalprøve Mo kirke 23.april kl.17.30.
-Vårkonsert Mo kirke 24.april kl.18.00.
Opptredener Jubelkore’:
-Selfors sykehjem 6.mars kl.17.30. Oppmøte kl.17.15.
-Mo kirke 8.april kl.11.00.
-Generalprøve Mo kirke 23.april kl.17.30.
-Vårkonsert Mo kirke 24.april kl.18.00.
-Vi tar sommerferie etter vårkonserten!

Trond Aarthun, Prosjektleder Barn og Unge Kirken i Rana, Sørlandsveien 54, 8624 MO I RANA
E-post: Trond.aarthun@rana.kirken.no
Mob.47974828 Kirketorget: 75123300

