
Styremøte 19. oktober kl. 19-21 

 

Tilstede: Silje, Sondre, Helene og Marianne 

Meldt fravær: Simen 

 

Sak 1: Tur 

Tur i vinterferien 2018, altså uke 8 

Forslag: 

 Roma 

o Vil kanskje koste ca. 4500,- pr. person fly+hotell. Mat kommer utenom 

o Fordel: Marianne skal på studietur. Lett å forsvare for MR – Kirkens historie 

o Ulempe: Ny by. Noe dyrt 

 London 

o Vil kanskje koste ca. 5500,- pr. person fly+hotell. Mat kommer utenom 

o Fordel: Mye å finne på av kulturopplevelser, Harry Potter, lett å finne tema for turen. 

Marianne har et navn på en pastor som vi kan besøke og hans ungdomsgruppe + 

YMCA 

o Ulempe: Dyr by. 

 Praha 

o Vil kanskje koste ca. 4500,- pr. person fly+hotell. Mat kommer utenom 

o Fordel: Vi har allerede et program. Billig mat. Billig by. Fin by 

o Ulempe: Har vært der før 

 Stemme: 

o 4 stemme til Roma  

o 0 stemme til London 

o 3 stemme til Praha 

 Konklusjon: Vi bestemmer endelig hvor turen skal gå etter at Marianne har kommet hjem fra 

Roma. 

Finansiering: 

 Kortpakke – vi har begynt salget. Her må vi høre med Simen hvordan vi ligger an 

 Kakelotteri – finne datoer og høre med Rortunet, Coop, Rema og Kiwi 

 Kakeboksesalg? Usikker på om dette gir nok fortjeneste 

 Flaskeinnsamling 

 Dugnad 

Vi må snakke videre om økonomi når turen er bestemt. 

Invitasjoner: 

Disse lager vi i uke 45. Påmeldingsfrist før jul. 

Facebook: 

Vi lager en innlegg rett etter dette møtet hvor vi ber folk om å holde av uke 8 til tur! 



 

Sak 2: Terminliste 

24. oktober – Fredrik har et opplegg. Silje og Kristine har andakt 

29. oktober – Bli-kjent-dag med nye konfirmanter. Trenger mange Ungdomsledere. Marianne sender 

ut pm til alle + legger ut på facebook 

31. oktober – Halloween. Per Alexander har følgende forslag: Konkurranse om å surre inn en person i 

dopapir, for siden å ta det av. Går på tid. To lag. Gresskarlaging ved Bonden Thor. Pinata med godteri 

Påmelding til Pysj-cup – Kan Simen ordne dette? 

Marianne hører med Flerbrukshallen i forhold til øving 14. november. 

Marianne har sendt inn forespørsel til Fangene på fortet for 28. november for å høre om pris. 

5. desember – er vi på Kaliber og spiller bordtennis og biljard 

Hvordan få folk til å komme? 

 Lage en promovideo om hva Team Heggedal er? Litt humor 

 Vi kaller det ikke lenger sosial samling, men kun samling. 

Hvordan få folk til å bli når de først har kommet? 

 Hva med å ha andakt på Heggetun, så blir det vanskeligere å stikke av? Vi ser om vi kan prøve 

dette noen ganger. 

 Skal vi avslutte samlingene kl. 21 i stedet for 21.30? Nei. Andakten MÅ begynne kl. 21. Vi har 

kun 2 sanger til lystenning før vi ber sammen og de som ønsker det kan bli igjen etter det, evt 

gå. Det betyr at samlingene er ferdig før 21.30 hver gang. 

 Ha utvidet andakt med et tema? Ha litt diskusjon, kanskje dette blir mer spennende? Vi 

legger opp til noen slike denne høsten, men annonserer de ikke. De bare skjer! 

 

 

Referat v/Marianne Solheim 

19 oktober 2017 Heggedal menighet 


