RESSURS TIL UNGDOMSARBEIDETS

JULE/NYTTÅRSFEIRING
GODE TIPS OG TRIKS TIL DERES
JULE/NYTTÅRSFEIRING!

Pinse Ung ønsker dere god jul og godt nyttår!

TIPS TIL PLANLEGGING
Skal ungdomsarbeidet ditt ha jule- eller nyttårsfeiring? Kanskje dere har satt en
komité? Vi tror at et arrangement hvor man har gøy og skaper minner sammen,
er viktig for å bygge relasjon!
Vi utfordrer deg til å ha ungdommene tett på i planlegging. Kanskje det er nå
de som vanligvis ikke tar så lett styring i ungdomsmøtene skal få rom til å
blomstre!
Sett komiteen tidlig på høsten
Gi folk ansvarsområder
La flere enn komiteen slippe til
Vær tidlig ute med dato og påmelding
Her kan dere ta inn kontingent!

PROGRAM
19.00

Velkomst og mingling
Parinndeling

19.30
20.30

Åpningsshow
Middag
Damenes og herrenes tale
Takk for maten tale

22.00

Underholdning
Kåringer
Leker
Innslag
Quiz

23.00

Dessert

00.00

(Fyrverkeri)

00.30

Lovsangsnatt

VELKOMST OG MINGLING
La oss få ungdommene til å føle seg sett og satt pris på når de kommer! Hva
med en gjeng som står klar for å ønske de velkommen? Rød løper?
Velkomstdrink? Kanskje dere har en bildevegg?
Her kan det også være lurt å ta inn kontingenten ved inngangen :)

PARINNDELING
Dette er en ordning mange av ungdommene synes er gøy. Likevel er det noen
som kan synes det er ukomfortabelt å få en kavaler for kvelden. Ta en god prat
på hvordan dere som komite ønsker å gjennomføre dette. Gi god informasjon
på forhånd.
Det er flere måter å dele inn i par på. Her er noen forslag:
Ha to kortstokker/lodd som skal finne sitt par
Jentene legger fra seg en sko som guttene skal velge fra
Om man ønsker å dele inn eldst til yngst kan man be jentene og guttene
om å stille seg i hver sin rekkefølge fra yngst til eldst. Så ka n guttene står
nederst i trappa, eller et sted det er naturlig i lokalet, slik at gutt og jente
møtes og går sammen inn til åpningsshowet.

ÅPNINGSSHOW
Hva med å starte kvelden med et heidundranes åpningsshow? Tenåringene har
satt seg ned, kanskje for første gang med en date, derfor trengs det litt humor
og latter.
Hvordan introdusere konferansierene bedre enn ved en film? Hvordan kom de
seg til festen, hvilke hindringer møtte de på? Andre åpningsshow kan bestå av
dans, sang, sketsj eller et helt enkelt, men engasjerende “Velkommen til fest”.
La konferansierene få spillerom.
Åpningsshowet kan ha form som et vanlig ungdomsmøte, men med ekstra trøkk.
Det er fint å ha tid til lovsang og andakt. Kanskje er det mange som er i kirken
for første gang denne kvelden? Åpningsshowet kan være i kirkesalen,
ungdomsloftet/kjelleren eller i matsalen. Bruk deres lokaler slik det passer best
for dere.

FESTMIDDAG
Etter åpningsshowet er det klart for festmiddag. Bordene er dekket og maten
er klar til ungdommene. Konferansierene sklir over i rollen som toastmastere for
middagen.
Middagen kan gjøres på mange måter. Du kan bestille mat til kvelden, eller du
kan får hjelp av foreldre til å stelle i stand taco, eller lignende. Mulighetene er
mange!

TALER
Under middagen er det flott å utfordre ungdommene til å holde noen taler!
Damenes og herrenes tale er en klassiker vi aldri går lei! Og hva med en takk
for maten-tale?

UNDERHOLDNING
Underholdning er for mange kveldens høydepunkt! Nå er det tid for å glemme
at grøten var litt kald og at det ikke var nok saft til alle. Underholdningen kan
være full av konfetti, konkurranser og show. Her kan ungdommen få ganske fritt
spillerom.
Her er noen av våre forslag!

HVEM PÅ LAGET...
Hvert lag sender opp en person på hver oppgave. Representantene for laget
gjennomfører oppgavene på likt. Lagene får ikke vite hva personen skal gjøre
før de velger hvem de vil sende opp. Det eneste de får vite er at de skal sende
opp den med for eks best utholdenhet. For hver oppgave sendes det opp en ny
representant. Lagene får et poeng per oppgave deres representanter vinner.

BORDSTAFETT
Dette er en staffet som består av 12 punkter. Gå ikke videre på neste oppgave
før den foran er løst. Velg en gruppeleder som leser oppgavene.
Fasit:
2a-Tromsø, 2b-Larvik, 2c-Drammen, 2d-Haugesund, 2e-Tønsberg
4-Jeep, Nissan, Morris, Fiat og Opel
7a-Tulipan, 7b-Rose, 7c-Løvetann
11a-Let Go (Hillsong Young & Free), 11b-Baby (Justin Bieber), 11c-Tøff nok (Lisa
Børud)

LAPPER UNDER TALLERKENENE
En artig ting å gjøre er å legge en lapp under hver tallerken med en hemmelig
utfordring som vedkommende må fullføre i løpet av kvelden.

HVEM PÅ LAGET...
1. Den mest kunstneriske

Oppgave: rive ut en ape fra et ark på 20 sek

2. Den med best utholdenhet
Oppgave: Holde en tone lengst

3. Den som er mest stabil
Oppgave: Stå på hodet lengst

4. Den som er mest treffsikker

Oppgave: Knytt en kulepenn fast i en tråd og tråden rundt livet (slik at
kulepennen henger mellom bena). Første til å treffe kulepennen oppi en
brusflaske.

5. Den største gentlemannen eller damen
Oppgave: Fremføre et kjærlighetsdikt til en person dere velger

6. Den mest handy

Oppgave: Skifte bleie på en babydukke

7. Den høyeste
Oppgave: Gå limbo

8. Den singleste

Oppgave: Danse single ladies (de trenger ikke danse hele dansen)
Just Dance som kan vises i bakgrunnen: https://www.youtube.com/watch?
v=7j_eNHiBUpU

BORDSTAFETT

Dette er en staffet som består av 12 punkter. Gå ikke videre på neste oppgave
før den foran er løst. Velg en gruppeleder som leser oppgavene.
1. Vi begynner med at hele gruppen plystrer i kor første vers av Ja vi elsker
2. Disse ordene er fem norske byer. Skriv dem riktig
a. Ømrost
b. Kiralv
c. Remmand
d. Hgusadneu
e. etbsnrgø
3. Hele laget reiser seg og teller taktfast til 20. På oddetall bøyer de seg i
knærne og på partall reiser de seg opp
4. Finn fem bilmerker i denne bokstavrekken
kojeephilnoåjaguagmarsenissannliftenmorrisuituttfiattkopeljo
5. Hele laget reiser seg og synger første vers av Alle fugler
6. Hele lage roper 3x3 HURRA
7. Hvilke blomster er dette:
a. Tilpuna
b. Seor
c. nølatnve
8. En på laget forteller en vits. Hele laget ler i 15 sekunder
9. Alle på laget forteller hvor de var i går kl 12.00
10. Yngstemann på laget reiser seg opp og gjør 5 hopp.
11. Hvilke sanger er dette
a. The higher way is calling me, to a life unlike before
b. You know you love me, I know you care
c. Til å vise hvem du hører til
12. Hele laget reiser seg. Guttene roper: VI ER FERDIGE. Jentene roper: DET ER
VI OGSÅ

LAPPER UNDER TALLERKENENE
Gi et blunk og et slengkyss til

Reis deg opp og si «Skål»

personen ovenfor deg

Uansett hva det snakkes om rundt

Si til de på bordet «Så fine dere var

bordet, forsøk å få samtalen inn på

i dag" tre ganger

hvor viktig det er å sjekke tre ganger
om ytterdøra er låst

Gi et kompliment til personen til høyre

Spis med bare kniven til noen

for deg

kommenterer det

Gi et kompliment til personen til

Reis deg opp og stå der til noen

venstre for deg

kommenterer det

Avbryt en samtale og spør hvor mye

Pass på at sidemannen til høyre

klokka er 4 ganger under måltidet

alltid har fullt glass

Reis deg opp og ta en liten dans

Kall den ovenfor deg for mamma 5
ganger

Reis deg opp og rop "WOHO, dette

Spør den til høyre for deg om du

var digg mat!"

kan smake på maten deres

Rop høyt "JADA" hver gang noen

Avslutt alle setningene dine med

sier "grøt"

"unnskyld

meg"

til

noen

kommenterer det
Si god jul til den ovenfor deg minst

Fortell en morsom vits til bordet

2 ganger

Fortell sidemannen en vits

Få nytt bestikk minst 3 ganger, ikke
bruk samme unnskyldning hver gang

Gå å hent mat til den for venstre for
deg

Avbryt en samtale og spør hvor mye
klokka er 4 ganger under måltidet

Vær uenig i alt det sidemannen
forteller deg

Hils på sidemannen og fortell hvilken
farge tannkost du har

Fortell sidemannen hvor fin han/hun
var idag

Snakk om været

