
Ungdomskoret Respons – Sommerturen 2018 
Nyhetsoppdatering – februar 2018 
Voksenteamet og styret i Respons har nå gjennomført en vurdering av sommerturen, og konkludert 
med at vi reduserer turens lengde med én (1) dag. Dette gjør vi av flere grunner, men først og fremst 
på grunn av pris. Vi avkorter oppholdet i Doorn med en dag, og vil returnere til Emblem fredag 29. 
juni. 

Årets tur blir et nytt møte med organisasjonen Åpne Dører. Åpne Dører er kanskje mest kjent for sitt 
engasjement for å smugle bibler inn i det tidligere Sovjetunionen og Øst-Europa. Nå bistår de forfulgte 
kristne rundt om i verden. Vi har nå vært så heldige at vi får med oss ildsjel Ole Lilleheim, som besøkte 
Emblem så sent som i fjor, med på turen! Han møter oss i Nederland, og vil være guide og kjentmann. 
Det gleder oss. Han vil være med på bussturen tilbake til Oslo. 

Vi jobber nå med detaljer på programmet nå. På vegen hjem har vi et sterkt ønske om å besøke den 
vakre byen Lübeck. Ole Lilleheim og vår egen reiseoperatør Corina, jobber med dette. 

I neste uke vil vi starte et storstilt lotteri til inntekt for Åpne Dører og til finansiering av turen vår. Vi har 
vært så heldige at vi har fått mange flotte gevinster til en verdi av godt over 30 000,-!  

Her følger en oppsummering så langt:  

Når: 
Lørdag 23. – fredag 29. juni 2018 

Hvor: 
Doorn, Nederland og Lübeck, Tyskland. 

Pris: 
NOK 7 200,-. Søskenmoderasjon: NOK 6 200,- fra søsken nummer 2. 

Dette dekker reise, lunsj lørdag på veg fra Oslo, kost og losji i Doorn og Lübeck, middag på Kiel-fergen 
tilbake til Oslo, samt reisedagen på hjemveg. Prisen er beregnet utfra to (2) busser og 60 betalende 
reisende.  

Påmeldingsgebyr/depositum: NOK 1000,- ved påmelding eller senest 1. mars 2018. 

Vi jobber knallhardt for å få prisen ned. Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe med tiltak 
for å gjøre denne turen rimeligere. 

Påmelding 
Påmelding skjer via eget skjema som dere finner ved å trykke på denne knappen: 
Påmeldingsfrist 1. mars. 

Avbestillingsvilkår: 
Følgende regler ved avbestilling gjelder for sommerturen 2018 i regi av ungdomskoret Respons: 

- Ved avbestilling mellom 90 og 26 dager før avreise refunderes ikke depositum 
- Ved avbestilling mellom 25 og 15 dager før avreise, kreves 50 % av turprisen 
- Avbestilles turen mindre enn 14 dager før avreise, eller ved manglende fremmøte 

avreisedagen, kreves 100 % av turprisen 

Hvordan (og litt om programmet): 
Vi reiser fra Emblem Bedehus natt til lørdag 23. juni. Vi kjører da til Oslo, hvor vi skal ta Colorline sin 
ferge til Kiel.  

I Kiel er vi fremme søndag morgen 24. juni. Vi setter så kursen sørvestover. Mulig stopp i Hamburg på 
veg nedover kontinentet for å synge i sjømannskirken der. Ikke klart enda. 

Påmelding 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG9IC3XuWLhc9B9hE07_DtNyrfxl4IvoaaC8iNnBTn8n68fw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG9IC3XuWLhc9B9hE07_DtNyrfxl4IvoaaC8iNnBTn8n68fw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG9IC3XuWLhc9B9hE07_DtNyrfxl4IvoaaC8iNnBTn8n68fw/viewform


Vi ankommer Doorn søndag kveld. 

Mandag til onsdag 25. – 27. juni, blir vi i Doorn, hvor vi blant annet besøker Åpne Dører. Det 
planlegges en dagstur til Amsterdam, men dette er ikke spikret. 

Onsdag 27. juni reiser vi mest sannsynlig til Lübeck for å overnatte. Torsdag 28. juni kjører vi til Kiel og 
tar Colorline klokken 1400 hjem til Oslo og Norge. Vi legger til kai i Oslo fredag morgen og kjører 
direkte til Emblem gjennom Gudbrandsdalen. Vi spiser middag på veg hjem. 

Vi har ikke helt klart detaljer omkring programmet enda, men det blir konserter som alltid. Vi har også 
brukt å legge inn et besøk i en eller annen fornøyelsespark eller noe annet gøy. Dette vil vi jobbe med 
fremover. 

Dugnadskomité: 
Vi har vært så heldige at tre karer er engasjert i en egen innsamlingskomité for å få prisen ned. Dette 
er Helge Åkernes, Kjell Tore Bondevik og Tormod Løvås som Vi har følgende planer, i samarbeid med 
ungdommene: 

- Lotteri: NOK 100 000,- - Lansering mandag 12. februar! 
- Dugnader: NOK 30 000,- 
- Genser: salg av sponsor: NOK 20 000,- 
- Konserter: 10 000,- 

Av dette vil minst 10 % gå uavkortet til arbeidet til Åpne Dører.  
Dersom noen har noen flotte gevinster som de kan bidra med, eller være sponsorer på genseren vår, så 
er det bare å ta kontakt med dugnadsgjengen eller noen i voksenteamet. 

Tidslinje: 
Følgende grove tidslinje er satt opp frem til avreise. Løpende informasjon blir lagt ut ved ujevne 
mellomrom. 

Når 
Hva 

Januar Februar Mars April Mai Juni 

Spørreundersøkelse – Oversikt over antall som blir med OK 78 % positive på at de vil være med, 10 % usikre. 
Påmeldingsperiode – eget skjema, frist 1. mars       
Loddsalg       
Dugnader       
Avmeldingsperiode – se egen informasjon over       
SOMMERTUREN 2018!       

 

FAQ: 
Er det mulig å melde seg på etter 1. mars? 
Ja, det er mulig, men da vil vi gjerne få en indikasjon før 1. mars om at dere trenger litt mer tid.  

Hvem er med i voksenteamet? 
Dere finner informasjon om hvem som er med i voksentemaet på våre nettsider her. 

Bør vi smøre med en dugelig niste til første reisedag? 
Ja, definitivt. Vi har ikke dekket inn med måltid lørdag og søndag.  

Hvor mange voksne blir med på tur? 
Dette er litt usikkert enda, men vi blir rundt 10 voksne med på tur. 

Kan vi ta kontakt med noen i voksenteamet? 
Vi er tilgjengelig, nesten, 24/7! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffPjrSgUfSdD-9SI4dMOPbcOnJzJLJ82l-dtn74b7wCK27ig/viewform
http://www.ungdomskoret.com/sider/om-respons/voksenledere-i-respons/188/


Hvor finner jeg normalt informasjon? 
Dette finner dere på våre nettsider www.ungdomskoret.com. Vi prøver løpende å legge ut 
informasjon. Vi har også en FB-side som dere som foreldre kan melde dere inn i.  

Hvem skal være sjåfør på turen? 
Voksenleder Rune er selvskreven sjåfør for oss. I tillegg har Kai Even Bjørdal vært med på mange av 
våre turer. Vi har således interne sjåfører, med lang erfaring! 

Kan mitt barn komme på turen i andre steder enn Emblem? 
Ja, det er mulig. Men det er viktig at vi får vite dette på forhånd slik at vi kan planlegge dette. 

Kan barnet mitt gå av i Oslo på hvem hjem? 
Jada, dette ordner vi også. Men vi setter aldri av noen uten av vi ser at noen tar over ansvaret! 

Hvor mye lommepenger skal vi ta med? 
Dette er opp til hver enkelt. Vi regner med at i disse Vipps- og kort-tider, så er kontanter lite relevant. 

Må vi ta med pass? 
Ja, dette er det mest gangbare ID-dokumentet vi har. Sørg for at dette er gyldig. 

Trenger barnet mitt reiseforsikring? 
Ja, reiseforsikring er absolutt noe som dere bør ha. I tillegg kan det også være lurt å tegne 
avbestillingsforsikring.  

Hva gjør vi om barnet mitt har spesielle medisinske behov? 
Voksenleder Aud er sykepleier, så vi har med medisinsk kompetanse! Ellers ber vi dere som er foreldre 
om å ta kontakt med oss dersom ditt barn har spesielle behov. Dette er svært viktig for oss å ha 
kunnskap om slike ting. 

Kan jeg betale inn deler av turen litt her og litt der? 
Ja, vi legger opp til dette, men vær tydelig ved innbetaling og merk dette med "Barnets Navn" – 
sommerturen 2018. Dette gjør dere på kontonummer til Respons: 5353.05.45608. 

Er det mulig for foreldre å være med? 
Jada, dersom det er ledige seter i bussen, og dere betaler for reisen på lik linje med medlemmene, så 
kan vi fylle opp bussene(e). Dette må dere avklare med barnet om de vil(!) ha dere med, og ikke minst 
må dere ta kontakt med oss i voksenteamet i god tid for å avklare. 

 

Med vennlig hilsen voksenteamet i Respons 

http://www.ungdomskoret.com/
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