ÅRSMELDING FOR BIRKENES UNGDOMSLAG 2015
STYRET I 2015
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Iren Sommerset (Valgt for 1 år)
Gunhild Tømmerås (valgt for 2 år)
Inger Birkeland Slågedal ( valgt for 2 år)
Anne Svendsen (Ikke på valg)
Ragnhild Borø Svaland (ikke på valg)

1. varamedlem/kasserer: Rune H. Risdal (valgt for 1 år)
2. varamedlem
Miriam Korsmo (valgt for 1 år)
Revisorer er Inger B.Slågedal og Kjell Eirik Stoveland.

BARNELEIKARRING TIL 17.MAI
Vi inviterte barn i alder ca 5-8 år til barneleikarring med 2 øvinger. Anne Svendsen var
instruktør og Kjell Eirik Stoveland var spelemann. Det ble igjen en vellykket opptreden på
plassen ved Idrettshuset.

SPELEMANNSLAGET STRØGE’
Strøge’ har vært et samarbeidsprosjekt med kulturskolen. Dette samarbeidet avsluttes i sin
nåværende form pr 31.12.15. Deltakerne er i alder 8-70 år. Det er øvelser hver tirsdag og
Gunhild Tømmerås er instruktør. Det har vært forskjellige aktiviteter i løpet av året:
Juletrefest på Grasham
Søndag 4.januar inviterte Strøge’ på nytt til juletrefest. Det var god stemning, men ikke så
godt besøk. Vi hadde et program og kakespising før vi gikk rundt juletreet.
17.mai fest
Strøge’ var en del av programmet på 17.maifesten på Birkeland. Det var som vanlig fullt hus i
Birkeneshallen og god stemning.
Hesteslepp i Søgne
Strøge’ spilte på hesteslepp på småbruket hos Odd R. Jørgensen jr og Aina Berge i Søgne i juni.
Dette var en åpen dag for bygdefolk.
Slåttedag i Slågedalen
Strøge’ spilte i god tradisjon på slåttedag i juli der det var invitert til slått med hest og
servering av rømmegraut.
Kulturkveld i Det norske totalavholdslag
Strøge’ hadde mye av programmet på kulturkveld i forbindelse med landsstevnet til Det
norske totalavholdslag (DNT) i begynnelsen av august. De hadde et eget program som kom i
tillegg til Birkebillas teateroppsetning.
Feiring av Slettene bro
Strøge’ var med på 1-årsjubiléet for restaurering av brua i slutten av august.

Dansekveld i Søgne
Det var stor dansefest i Søgne 7.november i regi av Vest-Agder ungdomslag. Strøge' hadde
mye av dansemusikken denne kvelden. Festen var godt besøkt og det var stor stemning.

BIRKEBILLA MUSIKKTEATER
Martine går på trynet
Vi satt opp denne forestillingen som opprinnelig heter Martin går på trynet. Vår hovedperson
var jente og vi gjorde en vri på dette. Stykket tok opp diskusjonstemaer rundt rus og andre
utfordringer som er aktuelle for ungdom. Vi hadde et samarbeid med DNT og fikk et tilskudd
fra dem.
Stykket ble satt opp med tre skoleforestillinger og to åpne forestillinger i mai. Stykket passet
godt for 5.trinn og vi fikk med både Birkeland skole, Engesland og Ve. I tillegg ble stykket vist i
begynnelsen av august på kulturkveld i forbindelse med landsstevnet i DNT.

LOFTHUSFORESTILLING
Høvdingen – et skuespill om bondeopprøreren Kristian Lofthus
I oktober startet øvingene etter en periode med forberedelser. Anne Svendsen har
hovedansvar for forestillingen. Forfatteren Øyvind Knudsen, opprinnelig fra Lillesand,
kontaktet Anne for å høre om hun kunne ta ansvar for oppsetningen. Det er laget en
prosjektgruppe: Iren Sommerset og Anne Svendsen (UL), Wenche Flaa Eieland
(kulturkontoret Birkenes), Magne Haugen (kulturkontoret Lillesand), Kjell Eirik Stoveland
(Birkenes Historielag) og Terje Ellefsen (Vestre Moland og Lillesand Historielag).
Det er 30 skuespillere med i stykket. Alle er amatører fra Lillesand og Birkenes. Forestillinger
er planlagt i februar 2016.

ANNET
Miriam Korsmo har laget utklippsbok for Birkenes ungdomslag for årene 2002-2014.
Birkenes ungdomslag var vertskap for årsmøtet i Aust-Agder ungdomslag 15.3 og vi hadde
møtet i museumsbygningen på Grasham.

MEDLEMMER
Birkenes Ungdomslag har pr. 31.12.2015 14 voksne medlemmer, herav fire
æresmedlemmer, og vi har 19 barne/ungdomsmedlemmer.

Grødum, 14.2.2016
Iren Sommerset

Vedlegg:

Eiendeler i Birkenes Ungdomslag
Oppdatert feb 2016

Hvor

Fele, full størrelse

Johan Kristian T. Brändström

Fele, full størrelse

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

