Årsrapport
Ungdomsgruppa Isafold 2008.
Dette året har vi gjort mye kjekt i ungdomsgruppa, vi har sett både VM filmen fra 2007 der
Stian Pedersen som alle vet ble verdensmester med Jarl. Vi har også sett istølt filmen og som
de jentene vi er måtte vi jo bare synge singstar. Deretter har vi spilt bowling på Metro
bowling, det var jo ganske kjekt. Jeg tror ikke det bare var meg som syns at team-buildingen
vi hadde i Vagleskogen var gøy. Det var Olav (faren til Kari og Rolv) som var dommer og
hadde laget oppgavene til oss, noen fikk vi bra til og noen var vanskelige å løse. Vi ble delt
inn i to lag, et rødt og et blått. En av oppgavene var helt umulige for begge lagene. Vi skulle
balansere en helium pinne på fingrene til alle på laget og føre den ned mot bakken. Alle måtte
ha to fingrer på pinnene hele tiden ellers så måtte vi begynne på nytt. Ingen av lagene klarte
denne oppgaven. Vi skulle også lage en sang, og framføre. Den gruppen med mest vers fikk
poeng i denne oppgaven. Den siste oppgaven var å lage et bål, det var det blå laget som klarte
seg best her, og alt i alt var de blå best og stakk av med seieren. De fikk sjokolade i premie.
Alle som deltok fikk en diplom for å ha deltatt, å det røde laget fik en liten sjokolade som
trøstepremie. Vi grillet pølser på bålet og hadde det ganske kjekt. Det var en bra oppmøte.
Det siste møte før sommeren ble ikke helt som planlagt, vi skulle egentlig reise til Bråstein og
grille, men pga. været ble det ikke noe av, men vi måtte jo ha et siste møte så jeg (Lisbeth)
inviterte alle hjem til meg og vi griller der, og satt i en ”hagestue” som vi har. Det ble en
kjekk kveld og vi fikk vårt siste møte før sommerferien.
På det første møte etter sommeren var det planlegging som var temaet, her tok vi for oss ting
vi ville gjøre det siste halvåret før valg av ny leder. Fra tirsdag 12. til torsdag 14. august var vi
på overnattingstur til hytta til Kari. På denne turen var det fem deltakere, og alle storkoste seg.
Vi har sett film, og slikt. Vert med på å jobbe på stevne. Må bare beklage at det ble noe tull
med kiosk og skrivere. Vi har også ridd tur i Eikelandskogen, her ble det veldig dårlig
oppmøte. Vi var fem, men var fire som fullførte turen. Så var det på tide med siste
ungdomsgruppemøte. Vi var hos Janette og spiste grøt. Det var ganske kjekt, og det var et
godt oppmøte. Det var Birte som ble ny leder, dette var enstemmig. Guro ble nesteleder. Det
var Guro, Janette og Ine som stilte til valg som nestleder.
Ser frem til ett nytt år i ungdomsgruppa med Birte og Guro i ledelsen.
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