ÅRSMELDING FOR BIRKENES UNGDOMSLAG 2016
STYRET I 2016
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

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

1. varamedlem/kasserer: Rune H. Risdal (valgt for 1 år)
2. varamedlem
Miriam Korsmo (valgt for 1 år)
Revisorer er Inger E.B.Slågedal og Kjell Eirik Stoveland.
Miriam Korsmo døde i mars. Det ble ikke foretatt noe suppleringsvalg

Deltakelse på møter
Iren deltok på årsmøte i Aust-Agder UL 13.3. og på Samrådingsmøte i Aust-Agder UL 26.10.

Birkenes Ungdomslag på net
Ungdomslaget har hatt egen nettside i flere år. Salve Håkedal er nettredaktør.
I 2016 ble det opprettet Facebook-side for Birkenes UL. Strøge’ har hatt egen Facebookside i
noen år. I tillegg bruker vi fellessiden med «Hva skjer på Birkeland» når vi har aktiviteter.

Barneleikarring
Vi inviterte barn i alder ca 5-8 år til å være med på barneleikarring på 17.mai. Anne
Svendsen var instruktør og Kjell Eirik Stoveland spelemann, og det var to øvinger på forhånd.
Det ble en fin opptreden på plassen ved Idrettshuset.
Anne hadde fått spørsmål om å ha barneleik på Tobias jorde i forbindelse med tenning av
julegrana 1.søndag i advent. Vi rekrutterte blant barna som er med på Birkebilla, og med litt
tilskudd fra egne familier ble det en liten ring. Det var vanskelig å få med de som gikk forbi.

Spelemannslaget Strøge’
For tiden består spelemannslaget av ca 10 deltakere. Det er faste øvelser hver tirsdag og
Gunhild Tømmerås er instruktør. Gjennom året har det vært mange aktiviteter:
Dansekveld på Birkeland lørdag 5.mars. Her var Birkenes ungdomslag arrangør og Strøge’
hadde hovedrollen som aktør. Vi hadde også besøk av Sørlandets spelemannslag,
Spelemannslaget Bordun og Toradegruppa Fosseduren. Kvelden var svært godt besøkt.
Allsang på jordet tirsdag 7.juni hvor Gunhild var programleder og Strøge’ deltok.
Avduking av byste av Nils Haabesland Enge ved Tobias jorde 9.juni.
Åpning av elvestien fra Slogedalen til Slettene og Eriksbu (gapahuk i Årdalen) 2.juni

«Strøge’ på bybesøk», program og dansespill i BUL Kristansand 12.10.
Folkemusikkpub i Kristiansand lørdag 22.10. hvor Strøge’ bidro med dansemusikk og god
stemning. Dette var i forbindelse med konsert til hyllest for Halvdan Furholt og Kristiansand
spel- og danselag var arrangør.
Dansekveld i Søgne lørdag 19.11. Dette var en stor dansefest i regi av Vest-Agder
ungdomslag. Strøge' bidro med god dansemusikk. Festen var godt besøkt og det var stor
stemning.
Noen av medlemmene i Strøge’ har spilt på serviceleilighetene på Birkeland.

Teaterforestilling «Høvdingen»
– et skuespill om bondeopprøreren Kristian Lofthus
Birkenes ungdomslag var hovedarrangør for oppsetningen. Øvinger startet i oktober 2015 og
forestillingene var 12-15.februar 2016. Anne Svendsen var regissør og instruktør og hadde
ansvar for det kunstneriske. Prosjektgruppe: Iren Sommerset og Anne Svendsen (UL),
Wenche Flaa Eieland (kulturkontoret Birkenes), Magne Haugen (kulturkontoret Lillesand, gikk
ut etterhvert), Kjell Eirik Stoveland (Birkenes Historielag) og Terje Ellefsen (Vestre Moland og
Lillesand Historielag). Forfatter var Øyvind Knudsen.
30 skuespillere var med i stykket. Alle var amatører fra Lillesand og Birkenes. Kristian Flaa
(som selv var en av skuespillerne) bygde en dreiescene som gjorde at vi fikk maksimal
utnyttelse av scenerommet på Valstrand skole. Vi hadde fem forestillinger og hadde ca 800
besøkende.

Birkebilla Musikkteater
Vi er i gang med øvinger på en ny egenlaget forestillling med Birkebilla Musikkteater. Denne
gangen er det «Birkebilla med glimt i øyet». Det er 35 barn og unge med i stykket, alder er 620 år. Anne Svendsen er instruktør, regissør mm. Anna B. Sørlien er musikalsk ansvarlig.
Forestillinger i februar 2017.

Miriam Korsmo
Æresmedlem og varamedlem til styret Miriam Korsmo døde 3.mars. Hun var med i styret i
Birkenes ungdomslag kontinuerlig fra 1978, i tillegg hadde hun i perioder verv i Aust-Agder
UL. Hun var også aktiv som danseinstruktør i mange år og var med på dans helt til det siste.

Medlemmer
Birkenes Ungdomslag hadde i 2016 14 voksne medlemmer, herav tre æresmedlemmer, og
vi har 26 barne/ungdomsmedlemmer.
Grødum, 20.1.2017
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

