
Referat fra foreldremøtet 18/01/2019 

Årsmelding presentert av styreleder, Karoline Myro 

 Medlemmer 

 I fjor var vi 76 betalende medlemmer i Heggen Gospel. 59 av disse var med på 

turné til Tyskland.  

 Gospelstyret 2018 

 Leder - Karoline Myro  

 Nestleder - Malin Myklebost  

 Kasserer - Marina Alexandra Jensen 

 Sekretær - Viktoria Skinstad  

 Sosialt ansvarlig - Silje Maria Sørum og Sara Torp Christensen 

 PR-sjef - Risam Tekie 

 Bandrepresentanter – Adrian C. Dahl og Felix Albrigsten 

 Dirigenter – Jenny Elida Eidsmoen Haugen og Oscar Bondø 

 Vi har møte tredje hver uke, der vi koser oss - men også tar viktige avgjørelser 

for koret. Et nytt styre velges til sommeren! 

 Eldstegjengen 

 Medlemmer fra og med første klasse på videregående, er med i gospelens 

eldstegjeng.  I 2018 hadde vi samlinger omtrent tredje hver uke. Da fant vi på 

ulike aktiviteter og leker, etter gospeløvelsen. 

  Oppdrag 

 I løpet av hele gospelåret har vi hatt mange forskjellige oppdrag; som for 

eksempel en Gospel Night i Åmot kirke samt ungdoms- og 

juleaftengudstjenester.  Ikke minst hadde vi en flott Før-vi-drar-på-turné-

konsert 23.juni, som endte i en fantastisk turné! 

Våren 2019, hva skjer? 

 20.januar – Gospel Night 

 10.februar – Ungdomsgudstjeneste 

 15.mars – Påmeldingsfrist Tysklandsturné 2019 

 15-17. mars – Skiflygningsarrangement 

 April? - Synge på Vikersund kurbad 



 26.april – Bilrebus 

 17.mai – Ikke øvelse 

 31.mai – Øvelse i Olavskirken? 

 13.-18.juni – Besøk fra Tyskland? 

 24.juni-05.juni – Tysklandsturné 

Skiflygningsarrangementet 

 Viktig at folk hjelper til!  

 Vi kan samle inn penger til Heggen Gospel ved å jobbe som frivillig 

 Det er også en mulighet å bruke pengene man jobber inn, som en nedbetaling til 

turné 

 Vi trenger gjerne ungdommer over 18 år, da noen av områdene på arenaen er lukket 

for de som er yngre. Allikevel trenger vi å få med så mange som mulig, så dersom du 

er under 18 – så skal vi ha plass til deg også! 

 Er dette interessant? Meld deg på: Søk om å være frivillig!  

 Spør Vidar, hvis du er usikker på hvordan du kan gjøre dette. 

Besøk fra Tyskland 

 13. – 18.juni 

 Tyskerne sliter med rekruttering, og har foreløpig ikke fylt opp mange nok plasser til 

å reise.  

 ALLIKEVEL ER DET VIKTIG AT VI TENKER PÅ Å VÆRE VERTSFAMILIER! 

 Hva vil det innebære å være vertsfamilie? 

 Bidra med overnatting 

 Ordne til mat morgen og kveld 

 Skyss fra og til huset, både på morgen og kveld.  

 Dersom tilpasning er nødvendig, så ordner vi det! 

 Ta kontakt med Vidar dersom du vil være vertsfamilie! Vi trenger deg! 

 Hva skjer for oss? 

 Fellesøving på fredagen 

 Felles dag på Drolsum, lørdag eller søndag etter konfirmasjonsgudstjeneste 

på Rud 

 Grilling 

 Spill og leik 



Tysklandsturné 2019 

 24.juni – 5. juli 

 Begynner med en øvingshelg før vi reiser (fra fredag-søndag) 

 Her kan alle være med! Uansett om du skal være med på turné eller ikke! 

 Pris 

 1050kr som påmeldingsavgift 

 Totalpris: 4500kr  

 Inkluderer påmeldingsavgiften 

 Denne prisen dekker alt (overnatting, mat, severdigheter), og man 

trenger bare lommepenger ved siden av – dersom det er ønskelig.  

 Det er mulig å kontakte Vidar for støtteordninger 

 Opplegg 

 Konserter 

 Badeland og noen andre severdigheter (inkludert i prisen) 

 Shopping i byer 

 Overnatting på to steder, to vertsfamilier på hvert sted. 

 Viktig å huske og kjøpe vertsfamiliegaver. 

 Det vil komme et fullstendig program nærmere, slik at de hjemme også kan 

følge med på hva som skjer. 

 Turnéen har trygge rammer, og det er flere voksne som er med og tar ansvar.  

Eventuelt 

 Årsavgift 

 I disse dager vil dere få melding om å betale årsavgift, enten på epost eller 

SMS. 

 Ta kontakt hvis du ikke har fått dette! 

 Totalt 350kr, der 200 av disse går til KFUK/KFUM og resten til Heggen Gospel 

 Please - bak kake til oss! Det hadde vært hyggelig med kake (eller lignende) i pausene 

på gospeløvelsene 😊 

  

 

 


