
Styremøte Team Heggedal 10. november 2017 

1. Utenlandstur vinterferien 2018 

a. Kakelotteri på Trekanten 25. november 

b. Kakelotteri på Rortunet 2. desember 

c. Kakelotteri på Rortunet 9. desember 

Marianne sjekker ut om vi får stå på disse stedene 

Vi har fått tilbud på tur til Praha (kr. 4500,- pr. deltaker for fly og hotell), men tur til Roma blir for dyr. 

Styret ber Marianne om å sjekke ut Tallin og Berlin også for å finne ut om det er en mulighet. I tillegg 

må vi komme i gang med aksjoner, og Marianne sjekker ut om vi får stå på de ovennevnte stedene. 

2. Team Heggedal og turer – til Heggedalsposten og generelt – Hva tenker vi om dette? 

Marianne lager en tekst til Heggedalsposten. Vi bør ha en generell diskusjon rundt turer 

generelt, både for å avgjøre innhold i slike turer og aktuelle reisemål. 

3. Konfirmant 2018 

Magnus, Fredrik og Marianne har hatt planleggingsdag og har kommet frem til følgende 

endringer: 

Musikal: 

Vi ønsker å konsentrere arbeidet med musikalen til tiden etter sommeren, pluss én dag på leir.  

Da blir musikalhelgen til en festivalhelg, der vi arbeider intenst fredag, lørdag og søndag frem mot 

forestilling. Forstilling søndag kl. 15 og 17.30. Da har vi god til å rydde og rigge ned. Obligatorisk! 

 

Undervisningssamlinger frem til sommeren: 

Vi ønsker å fortsette med undervisningssamlinger annenhver uke.  

Vi opplever det utfordrende å undervise hele gruppen samtidig i kirken, derfor ønsker vi å forsøke en 

variant der vi deler de i to hovedgrupper. Der én gruppe er på Heggetun og har ett tema, mens den 

andre er i kirken og har et annet/variasjon over samme tema. Vi ønsker å ha samlingene er fra kl. 

18.30 til 21.00. 

 

Team Heggedal-samliner: 

Det er rene TH-samlinger annenhver tirsdag, men alle er med på alle tirsdager. Styret i samarbeid 

med men.pedagog og ungd.arb legger en plan for samlingene. Erfaringen vår er at det er viktig med 

et konkret opplegg alle tirsdagene. Rene henge-dager kan vi ha en sjelden gang i blant.  

Styret ønsker å teste ut dette for Konfirmant 2018 og så ta en evaluering. 

 

4. Julebord Styret – sette dato 

Marianne inviterer styret hjem til seg fredag 15. desember kl. 19. Alle i styret er hjertelig 

velkommen. Det serveres tapas! 

5. Valg av nytt styre 

To styremedlemmer vet vi er på vei ut etter sommeren 2018. Det betyr at vi må tenke på 

hvem vi kan tenke oss å spørre som nye medlemmer. Marianne foreslår at vi spør noen 

MILK’ere og vi ko er sa e  fre  til oe  av  so  vi spør år det blir aktuelt; E il 



Bjølgerud, Even Bjølgerud, Henriette Fjeld Lange, Thea Bader Wang, Josefine Wøien Bøe og 

Mathilde Solheim. 

6. Kontingent – medlemsliste i Connect 

Styret vasket listen i Connect og meldte inn og meldte ut medlemmer. Vi diskuterer kjapt om 

vi skal sende ut egen kontingent på kr. 200,- som går direkte til Team Heggedal, men dette 

må vi eventuelt ta opp igjen. 

7. Eventuelt 

a. Mat – maten må være klar til 19.00 og vi kan bruke kortere tid på maten. 

 

 

Referat v/Marianne Solheim 

10. nov 2017 Heggedal menighet 


