ÅRSMELDING FOR BIRKENES
UNGDOMSLAG 2012
STYRET I 2012
Leder:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Iren Sommerset (Valgt for 1 år)
Miriam Korsmo (2.år av valgperioden)
Inger Slågedal (2.år av valgperioden)
Anne Svendsen (valgt for 2 år)
Ragnhild Svaland (valgt for 2 år)

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 to øvinger for å
forberede oss til 17.mai. Det ble en passende flokk som deltok og det ble
oppvisning med en flott leikarring i Birkenesparken! Kjell Eirik stilte som
vanlig opp som spelemann, og det er en flott støtte for å få lyden til å
bære ut til publikum.

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 17.mai festen som introduksjon til kvelden. Dette året var
Hornmusikken på tur og det ble en annerledes start på kvelden.
-Deltok på sesongåpning på Torvstrøfabrikken 28. juni
-Spilte under Birkelandsdagene i august
-Spilte opp til dans på dansekvelder i Kristiansand spel- og dansarlag
14.oktober og på jolegildet i desember.
-Deltok på jul på Grasham 9.desember.
Spelemannslaget har i tillegg arrangert egne dansekvelder ca en tirsdag i
måneden. De har først spilt i stua til serviceleilighetene kl 18-19. Deretter
har det vært dans i kantina fra kl 19 til ca 20.30. På våren var det god
deltakelse fra seniorringen, men denne ble nedlagt og det ble dermed
færre deltakere. Leikarringen i Lillesand har deltatt og ofte vært en stor
gjeng. Det er vanskelig å rekruttere dansere på Birkeland så den lokale
deltakelsen har ikke vært så stor. Det har vært god stemning på disse
kveldene, og denne type arrangementer er noe vi kan jobbe videre med.

ANNE SVENDSEN 60 ÅR

Ungdomslaget bisto Anne i å lage en flott festforestilling til inntekt for
barnehjemmet Anna Ministries i India. Her var det mange av de eldste fra

Birkebilla som sto på scenen og det ble vist videoglimt fra tidligere
deltakelse. Flere av dem hadde ikke vært med på mange år. Bjarne
Bjorvatn var konfransier.

BIRKEBILLA MUSIKKTEATER

I desember hadde vi audition til en ny egenlaget forestilling: Vårsprett
med unge talenter. Vi har et tydelig generasjonsskifte i Birkebilla siden
den stammen av ungdommer som har fulgt oss i alle årene nå har flyttet
fra Birkeland.

MEDLEMMER

Birkenes Ungdomslag har pr. 31.12.2012 15 voksne medlemmer, herav
fire æresmedlemmer, og vi har 6 barne/ungdomsmedlemmer. Vi har
ikke hatt noen aktivitet i Birkebilla i år og barnemedlemmene er derfor
deltakerne i Strøge’ samt noen forsinkede betalinger fra 2011.

Grødum, 22.februar 2013
Iren Sommerset

Vedlegg:

Eiendeler i Birkenes
Ungdomslag
Oppdatert jan 2012
Fele, full størrelse
Fele, full størrelse
2 notestativ
Torader
Torader
Ca 20 lyskastere

Lysbord, 2 dimmere
8 fargevekslere
4 mygger
Stativ og kabler til lys

Hvor
Johan Kristian T. Brändström
Rune Risdal
Rune Risdal
Anna Sørlien
Åse Turid Hestø
De fleste på Valstrand, noen hos
Rune
Rune Risdal
De fleste på Valstrand, noen hos
Rune
Rune Risdal
Rune Risdal

