
ÅRSMELDING FOR BIRKENES 
UNGDOMSLAG 2011

STYRET I 2011 
Leder: Iren Sommerset  (Valgt for 1 år)
Sekretær: Miriam Korsmo (valgt for 2 år) 
Styremedlem: Inger Slågedal (valgt for 2 år) 
Styremedlem: Anne Svendsen (2.år av valgperioden)
Styremedlem: Ragnhild Svaland   (2.år av valgperioden)   

1. varamedlem/kasserer:   Rune H. Risdal (valgt for 1 år)
2. varamedlem          Anne Mette Hope (valgt for 1 år)

BARNELEIKARRING TIL 17.MAI
Vi inviterte barn i alderen  5-8 år til barneleikarring med tre øvinger i  mai 
for å forberede oss til 17.mai.  Det ble en passende flokk som deltok og 
det ble oppvisning med en flott leikarring i Birkenesparken!

SPELEMANNSLAGET  STRØGE’
Spelemannslaget er et samarbeidsprosjekt med kulturskolen.  Det er 
øvelser hver uke hvor de yngste øver med Anna Sørlien og de eldre øver 
med Gunhild Tømmerås. 

Opptredner:
-Deltok på sesongåpning på Torvstrøfabrikken i juni
-Spilte på Strøge’ under Birkelandsdagene i august
-Spilte i Ingers 50-årslag i september
-Deltok på et stort fellesnummer med kulturskolen på 
åpningsarrangementet på Valstrand   kulturarena med en framføring av 
”Månemannen” i september.
-Spilte opp til dans på dansekveld i Kristiansand spel- og dansarlag i 
november
-Deltok på julekonsert i kirka i desember

BIRKEBILLA MUSIKKTEATER
Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen
I år ble det klassisk barneteater med ”Klatremus og de andre dyrene i 
Hakkebakkeskogen” med seks forestillinger i februar.  Forestillingene ble 
framført på den nye scenen på Valstrand. Den var ikke offisielt innviet på 
det tidspunktet så vi regnet det som en utprøving.  Det ble svært 
vellykket! Vi hadde 30 deltakere med på scenen, både barn, ungdom og 
voksne.  Anne Svendsen hadde regi, instruksjon med mer.

Juledryss 2011
I begynnelsen av desember hadde vi fire forestillinger med et nytt 
”Juledryss” på Valstrand kulturarena.  Innslagene var valgt etter ønsker 
fra de som deltok og var i  god juletradisjon. Vi hadde 41 deltakere med 



på scenen i tillegg til at vi hadde eget orkester. Anne Svendsen hadde 
igjen ansvar for det kunstneriske. Som orkesterleder hadde vi med oss 
Nicolay Tangen Svennæs  som vi fikk kontakt med gjennom universitetet.

ÅPNING AV SCENEN PÅ VALSTRAND
23. og 24.september arrangerte kommunen åpningsforestilling på den 
nye kulturarenaen på Valstrand.  Det var en mønstring av mange aktører i 
bygda. Birkebilla deltok med en scene fra Hakkebakkeskogen.  

Lysutstyret til ungdomslaget
Etter at den nye kulturarenaen åpnet har lysutstyret til ungdomslaget 
blitt plassert der som et supplement til det kommunen har anskaffet. 
Rune H. Risdal har vært blant de som har fått opplæring på det nye 
lysanlegget, og har blitt brukt som lysmann både av kommunen og av 
ungdomslaget. 

MEDLEMMER
Birkenes Ungdomslag har pr. 31.12.2011  18 voksne medlemmer, herav 
fire æresmedlemmer,  og vi har 36  barne/ungdomsmedlemmer.

Grødum, 14.januar 2012

Iren Sommerset

Vedlegg:

Eiendeler i Birkenes 
Ungdomslag
Oppdatert jan 2012

Hvor

Fele, full størrelse Johan Kristian T. Brändström
Fele, full størrelse Janna/Rune Risdal
2 notestativ Rune Risdal
Torader Anna Sørlien
Torader Åse Turid Hestø
Ca 20  lyskastere De fleste på Valstrand, noen hos 

Rune
Lysbord, 2 dimmere Rune Risdal
8 fargevekslere De fleste på Valstrand, noen hos 

Rune
4 mygger Rune Risdal
Stativ og kabler til lys Rune Risdal
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