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Styremøte Team Heggedal 2016 

Tid og sted: 10. mars 2016 kl. 16:30-18:00 på Heggetun 

 

Tilstede 

Simen Udnes, Kenneth Bjørklund, Sondre Øy, Silje Funderud, Kristine Ramstad og Marianne Solheim 

 

Saksliste 

 Sak TH 6/16: Praha 2016 

 Sak TH 7/16: Medlemsavgift 

 Sak TH 8/16: Overnatting påskeferie 

 Sak TH 9/16: Inspirasjonskveld for ungdomsarbeid i Asker prosti 

 Sak TH 10/16:  Forestilling 2016 

 Sak TH 11/16: Ny logo 

 Sak TH 12/16: Eventuelt 
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 TH 6/16 PRAHA 2016 

De voksne syntes turen var helt perfekt. De trodde også den var mer planlagt enn den egentlig var. 

Moro og mange gode tilbakemeldinger om bloggen Bra og ordentlig innhold, ikke bare "tull". Kanskje 

litt lite fritid, men ikke nødvendig vis dumt. Det var en fordel for miljøet og situasjonen at MILKere 

var med på turen. 

 

TH 7/16 MEDLEMSAVGIFT 

Medlemsavgift har ikke blitt sendt ut ennå. Sendes ut rett etter påske. 14 dagers betalingsfrist. Styret 

ble enig om at fakturaen skal se litt ordentlig ut med bilde og tekst. 

 

TH 8/16 OVERNATTING PÅSKEFERIE 

Det har vært ønske om å gjenta en overnatting i kirken. 

Styret ønsker at det skal holdes overnatting fra fredag den 18. kl 19:00  til søndag 20. mars. Marianne 

søker til brannvesenet om tillatelse. Styre lyser ut et event på Facebook og inviterer alle ungdommer 

til arrangementet. Styret oppretter en chatt hvor vi nærmere planlegger aktivitetene. Marianne 

sjekker med idrettshall om mulighetene for leie/lån av hall i løpet av lørdagen. 

 

TH 9/16 INSPIRASJONSKVELD FOR UNGDOMSARBEID I ASKER PROSTI 

Marianne har fått tittelen kateket i Heggedal og er ansvarlig for trosopplæringsarbeid og har vært på 

møte med resten av kateketene i Asker prosti. Der luftet de muligheten av å invitere alle styrer til en 

inspirasjonskveld for ungdomsarbeid i de 5 menighetene i Asker prosti på kvelden den 22 mars 2016. 

De inviterte skal være i hovedsak styrene eller inntil 10 ungdommer fra de forskjellige 

ungdomsarbeidene. Det tenkes å avholdes i Asker kirkelige fellesråds kontorer ved Asker kirke. Tema 

for samlingen er ungdomsarbeid og tilbudene for unge etter MILK-alder. Det blir servert Taco. 

Styret inviterer følgende 10 personer for å representere Team Heggedal. 

Marianne Solheim tar kontakt med de 10 inviterte. 

1. Simen Udnes 

2. Kenneth Bjørklund 

3. Sondre Øy 

4. Silje Funderud 

5. Kristine Ramstad 

6. Andreas Solheim 

7. Simen Larsen 

8. Nathalie Lier 

9. Johanne Sollie 

10. Einar Andreassen 
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 TH 10/16 FORESTILLING 2016 

Kristine Ramstad er utnevnt som koordinator for musikalen.  

Simen Udnes har utarbeidet et forslag om musikalgruppefordeling som legges frem for styret. Styret 

hadde ingen innviinger på forslaget så forslaget videresendes til Marianne Solheim og Magnus Kjellin 

for videre behandling og godkjenning. 

Når det gjelder konsept og manus til forestilling ser vi for oss to alternativer. Det ene er å finne en 

musikal som er ferdig skrevet og selv velge ut sanger som passer til. Det andre alternativet er å skrive 

en forestilling helt selv, men vi begynner å bli sent ute. 

8. april er satt som absolutt siste frist for å bestemme seg for konsept og manus. Helst bestemme i 

god tid før det. 

Styret har utnevnt en manusgruppe bestående av følgende personer: 

 Kristine Ramstad 

 Silje Funderud 

 Andreas Solheim 

 Kenneth Bjørklund 

 Simen Udnes 

 Magnus Kjellin 

 

TH 11/16 NY LOGO 

Team Heggedal ønsker ny logo. Det skal tilbys gensere med trykk av logo til medlemmene i TH. 

Koster ca. 200 kroner hos Studio 5 Grafisk – samme leverandør av t-skjorter til forestilling. Marianne 

Solheim tar kontakt med Kine Pettersen Kjellin for å utforske mulighetene rundt grafisk hjelp. Styret 

vil fortsette å se på mulighetene rundt ny logo og vil gjenoppta avgjørelsen til neste styremøte. 

 

TH 12/16 EVENTUELT 

- Vårdugnad 

o Det blir avholdt vårdugnad på Heggetun 28. april hvor det forventes at Team 

Heggedal stiller. Marianne Solheim kommer med nærmere informasjon når det 

nærmer seg. 

 

Dato for neste styremøte: Ikke satt 

 

Referat ved Simen Udnes 

10. mars 2016 Heggedal Kirke 


