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Jørgen Christensen <trineogjoergen@mail.dk>
To: Menigheds~-ådsformand Niels Jensen <niels©sIangerupsogn.dk~’

11 September 2009 07:47

Kære Niels!
Takfor lån af kirken -vi havde to fine kincerter under jazzfestivalen!
Desværre gikdet ikke så godt rent økunomiski år med festivalen, men vi forsøger alligevel om det
kan lade sig gøre at stable 2010 på benene!
I den forbindelse vil vi arrangere en Støttekuncert!
Vi påtænker en Julegospelkoncert i Slangerup kirke torsdag d. 3/12 om aftenen hvis vi må låne
-

kl rkenl

Vi har orkesteret, dervil sponsere kommende festival ved at spille gratis!
Tror du det er noget der kan lade sig gøre??
Hvis det er vil vi allerede nu gå i gang med forberedelserne!
Med venlig hilsen -og takfor sidste
Jørgen
Snake City Jazzfestival
-

Menighedsrådsformand Niels Jensen <niels~slangerupsogn.dk>
To: Jørgen Chnstensen <trineogjoergen@mail.dl~>

11 September 2009 08:07

2009/9/11 Jørgen Christensen <trineoQioerpen(~mail.dk>
[Quoted te4 h dden]

Kære Jørgen,
Det var trist, at høre problemerne om økonomien. Vi har menighedsrådsmøde næste uge, så jeg
sætter det på dagsordenen, og melder tilbage om en uge.
Jeg skal lige have oplyst om du forestiller dit pnssatte billetter ved denne koncert, eller frivillige
bidrag fra de tilstedeværende. Såfremt derbetalesforkoncerteri kirken, så harSKAT netop denne
sommerfortaltos, atderskal momspå.
Husk, at du stadig kun kan lukke 225 ind. Det har heldigvis været tilstrækkeligt til at dække interessen
hidtil.
Med venlig hilsen Niels
Besøg Slangerup Kirkes hjemmeside http:Ilwww.slanqerupsogn.dk
Visit Scandiania using Intelligent Experience Design http://www.scandinavia-incentive.dk
lmprove your art of working properly with Safepark Consultancy http://www.safeparkdk
Jørgen Christensen <trineogjoergen~mail.dk>
To: Menighedsrådsformand Niels Jensen <niels@slangewpsogn.dl~

11 September 2009 08:27

Hej Niels!
Vi forestiller os at sælge billetter-for at støtte festivalen, mon der skal momspå når orkesteret spiller
gratis!
Nå det må man undersøge! Men takfor hurtig svar. Håber Menighedsrådet vil være med. Jaeg ved
godt 225!
Det kunne subsidiært være torsdag d. 10/12!
Glæder mig til at høre nyt!
-
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