
Årsmelding for Hedalen ungdomsklubb for året 2015. 

 

 

Fram til sommeren møttes hver tredje uke hvor vi var hjemme i Anne Margrethes storstue. 

Vi møttes på onsdager da det var den dagen flest synes det passet. Der hadde vi div spill og 

bordtennis, og en hyggelig sofa å kunne tilbringe tiden. Det var mellom 4-8 som møtte der 

og de gav tilbakemelding og forslag på aktiviteter de ønsket. Vi så film, hadde hobby og 

matlagingskvelder og egentlig ønsket de mye å samtale/skravletid i sofakroken. Dette var 

nok en gjeng som trivdes godt med at det ikke var så mye aktiviteter hele tiden og vi la det 

dermed opp deretter. Interessant å se hvor ulike gruppene kan være fra år til år. Ulike 

temaer hadde vi for hver gang hvor det å bli kjent med troen og Jesus var sentralt. Vi hadde 

ellers temaer om grensesetting, trygghet, vennskap, seksualitet, rusing osv, og vi hadde såå 

mange fine samtaler.  Vi la også opp til turer og det å delta på andre ungdomsarrangement. 

Bla meldte fem seg på Winterweekend på Skogstad hvor det var mulighet for å være med i 

kor med profesjonelle artister. Det låt så bra!! 

I februar var det vinterfestival med Skjærgårdsfestival i regien på Ål. Detter også en 

storsatsing på ungdomsfronten. Fire meldte seg på der, og det var tur på laurdag med 

slalom, konserter i bakken og på kvelden, sledetur osv. Bra opplegg som vi satser på i år 

igjen. I sommar var det Skjærgårdsfestival på Risøya hvor bare to fikk til å være med.  

I høst møtte vi på en ny gjeng som ønsket mer aktiviteter. Vi har lagt opp til det dette 

skoleåret og har brukt Kroken og lavoen som tilholdssted. I november dro vi på Get focused ( 

nok en storsatsing med opptil 2000 ungdommer)  i Tønsberg og var 8 stykker der. Gjengen 

var kjempefornøyd og de som var med på volleyball gjorde det slettes i dårlig.  

Ellers samlet vi inn penger til ulike prosjekt som gjennom året var kreftsaken, frelsesarmeen, 

og kirkens nødhjelp. 

Medlemsavgift for året er 50,- 

Ledere er: Anne Margrethe Wilter og Kjersti Grytnes Jordet 

 

 

 

Referat skrevet av Kjersti Grytnes Jordet 11.02.2016 

 

 



Medlemmer: 

 

Magnus Øverby   

Jeanett Christensen 

Gjertrud Grytnes Jordet 

Elise Hømanberg Åsli 

Linn Eli Ruste 

Marie Grytnes Jordet 

Silje Killi Grønhaug 

Mikkel Brager 

 

 

 

Budsjett: 

Innkjøp av mat, drikke og div.                                                                                                        4000,- 

Innkjøp av spill, hobbysaker o.l        2000,- 

Kjøregodtgjørelse til turer og arrangement      3000,- 

Billetter til konserter og ungdomsarrangement      5000,- 

Til sammen:                    14.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vi søker herved om Frifondmidler for Hedalen ungdomsklubb ( HUK ) for året 2016.  

Kontonummer:  Hedalen sogn/ HUK  6185.30.72558 

 

 

 

Mvh 

Kjersti  Grytnes Jordet 

leder 


