








































Framtidsutsikt 2019 for Minising Tromøy 
Styrets vurdering av framtiden for Minising Tromøy 
I 2019 vil Minising Tromøy oppleve skifte av dirigent for Minising og Tweensing. Det er også flere av 

våre trofaste band-medlemmer som nå har signalisert at de avslutter. Det er også flere voksenledere 

som nå har sine "siste barn" på slutten av sin tid i Minising Tromøy. Som følge av dette har styret 

gjennom 2018 måttet jobbe hardt for å finne gode løsninger. Pr årsmøtetidspunkt har vi funnet 

løsninger som gjør at vi har stor tro på at våre aktiviteter inn i høsten 2019 vil fortsette med høyt 

aktivitetsnivå, dog gjenstår det fortsatt noen avklaringer vi må jobbe med gjennom vinteren / våren 

2019.  

En generell utfordring vi må fortsette å jobbe med er å rekruttere inn nye voksenledere og på sikt 

også nye medlemmer i styret. Det er behov for en viss "foryngelse", dvs foresatte som har barn som 

er i tidlig "Minising-livsløp" må engasjeres. Styret kommer derfor til å jobbe med å få inn nye 

voksenledere som forhåpentligvis kan ha en viss horisont på deltakelse i våre aktiviteter.  

Under er en kort betraktning av ledersituasjonen for våre aktiviteter for 2019. 

Minising / Tweensing / Band / Lydteknikere 
Dirigent Torbjørn Trommestad avslutter i mai 2019.  

Pianist, gitarist og bassist har signalisert at de avslutter i mai 2019.  

Nåværende lydtekniker har ikke lenger "Minising-barn", dvs vi må finne en ny løsning for håndtering 

av dette.  

Det kommer til å bli et fantastisk 2019 hvor vi gjennom første halvår kommer til å jobbe med 

materiale til avslutningskonsert i mai 2019. 

Fra høsten 2019 har vi pr årsmøtetidspunkt følgende på plass: 

• Dirigent: Inger-Lise Hognerud 

Styret er utrolig takknemlig for at Inger-Lise har takket ja til å trå til som dirigent. Styret vil 

gjøre vårt ytterste for at hun skal få en best mulig støtte! 

• Band, bestående av: 

o Trommis: Per Christian Gundersen 

o Bassist: Audun Stenbeck Siqveland 

o Gitarist og pianist er foreløpig ikke besatt. Det jobbes videre med avklaringer. Styret 

er meget takknemlige for tips til mulige kandidater!  

• Lydtekniker og riggemannskap: 

o Frode Olsen som riggeansvarlig 

o Styret ønsker å kjøpe tjenester fra lydteknikere for Tensing, dette avklares ila 

vinteren 2019. Her han man ungdommer som er i ferd med å bli dyktige og vi håper å 

kunne få hjelp fra disse når vi har behov. Om ikke dette lar seg gjøre vil tidligere 

lydteknikere, Arild Saudland og Helge Torsvik, forespørres (dvs kjøre lyd uten at man 

trenger å bruke riggetid). Om det finnes foresatte som kan kjøre lyd og ønsker å 

bidra så er styret veldig takknemlige for å bli kontaktet! 

Styret kommer til å prioritere støtte til ny dirigent, samt jobbe aktivt med å få inn nye 

bandmedlemmer. Vi har stor tro på at det blir et veldig bra opplegg fra høsten 2019! 



Baluba 
Christoffer de Presno fortsetter med Baluba, forutsatt at vi får inn ny pianist til Minsing / Tweensing. 

Vi gjør ingen vesentlige endringer i opplegget. Voksenledere som kan bidra til f.eks. kveldsmaten, slik 

at vi blir flere, er gjerne ønskelig.  

Det kan være et alternativ at Christoffer går inn som pianist i bandet. Dersom dette blir løsningen vil 

styret se på løsninger for hvordan vi håndterer ledersituasjonen rundt Baluba-aktiviteten fra høsten 

2019. Christoffer gir også viktige bidrag inn i styret til Minising Tromøy. Vi vurderer å utvide styret 

med 1 person slik at Christoffer i så fall kan fortsette i styret dersom han overlater Baluba til annen 

ressurs og selv går inn i bandet som pianist. 

Klubben 
Elin Christensen fortsetter som leder av Klubben. Styret ønsker nye voksenledere med på Klubben og 

på sikt også ny leder av Klubben når klubbleders barn "vokser ut av"-aktiviteten. 

Skogvokterne 
Jostein Nordhus fortsetter som leder av Skogvokterne. Jostein har i utgangspunktet sagt at han ville 

avslutte våren 2019, men har takket ja til å fortsette, under forutsetning at det er tilstrekkelig 

voksenledere med. Det må jobbes med å finne en ny leder til Skogvokterne og styret er på jakt etter 

motiverte foresatte som kan tenke seg å bidra. 

Styret ellers 
Nåværende styreleder, Morten Njåstad Bråten, sitter frem til våren 2020. Han må da erstattes.  

På sikt må vi også se på ny økonomiansvarlig som erstatter for Karen Marie Saxlund. 

Plan for første halvår 2019 
Styret har lagt en plan for første halvår 2019 med høyt aktivitetsnivå. Plan for høsten 2019 legges ila 

våren 2019, men det kommer til å forhåpentligvis bli mye av det samme som var på programmet 

høsten 2018 (i tillegg til et større fellesarrangement / overnattingstur med barn og foresatte). Plan 

for første halvår fremkommer i tabellen under. I tillegg er Minising.no og Spond oppdatert.  

Uke Dato Koraktivitet Menighetshuset 
Baluba 0-5 år kl. 1730-1830 
MiniSing 1.-3.klasse 1730-1830 
TweenSing 4.-7.klasse 1830-1930 

Klubb 1.-4.klasse 
Menighetshuset 
Kl. 1730-1900 

 

Skogvokterne 5.-7.kl. 
Lofstad kl. 1730-1930 

1 03.01.19 Juletrefest for alle grupper på Menighetshuset 

2 10.01.19 Baluba, Minising, Tweensing   

3 17.01.19  Klubb Akekveld 

4 24.01.19 Baluba, Minising, Tweensing   

5 31.01.19  Klubb  

6 07.02.19 Baluba, Minising og 
Tweensing fellesøvelse 

  

6 07.02.19 Årsmøte for Tromøy Minising på Menighetshuset 

 10.02.19 Minising og Tweensing 
synger på 
Karnevalsgudstjeneste 

  

7 Menighetshuset stengt pga vedlikehold 



Uke Dato Koraktivitet Menighetshuset 
Baluba 0-5 år kl. 1730-1830 
MiniSing 1.-3.klasse 1730-1830 
TweenSing 4.-7.klasse 1830-1930 

Klubb 1.-4.klasse 
Menighetshuset 
Kl. 1730-1900 

 

Skogvokterne 5.-7.kl. 
Lofstad kl. 1730-1930 

 14.02.19  Akekveld med 
klubben 

Akekveld 

8 VINTERFERIE - Menighetshuset stengt pga vedlikehold 

9 28.02.19 Baluba, Minising, Tweensing   

10 07.03.19  Klubb Akekveld 

 09.03.19 Baluba, Minising, Tweensing 
Basarkonsert 
Menighetshuset 

  

11 14.03.19 Baluba, Minising, Tweensing   

 16.03.19 – 
17.03.19 

Barnefestival på Birkenlund for 3 til 7 klassinger 
Info / påmelding: https://kfuk-kfum.no/kalender/barnefestival-pa-

birkenlund-2019 

12 21.03.19  Klubb  

13 28.03.19 Baluba, Minising, Tweensing   

14 04.04.19  Klubb: 
Påskevandring 

 

 06.04.19 – 
07.04.19 

  Overnattingstur 
Solhøgda 

15 11.04.19 Baluba, Minising, Tweensing   

16 PÅSKEFERIE 

17 25.04.19 Baluba, Minising og 
Tweensing fellesøvelse 

  

18 01.05.19 Ola-bil-løp og avslutningskonsert 

19 09.05.19   Leirsamling 

 11.05.19 Avslutningstur til Jomfruland for Minising, Tweensing, Klubb og 
Skogvoktere 

20     

21 23.05.19   Sommeravslutning 

 25.05.19 – 
26.05.19 

  Kanotur Vegårvann 

 

https://kfuk-kfum.no/kalender/barnefestival-pa-birkenlund-2019
https://kfuk-kfum.no/kalender/barnefestival-pa-birkenlund-2019











