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Åpen hall
Hva er egentlig ”Åpen hall”?

Tekst: Caroline Nøkleby Dammen og Sofie-Amalie Kopperud
”Åpen hall” er en samlingsplass for
ungdommer fra 8.-10. klasse. Det er et sted
hvor man kan møtes en lørdagskveld og bare
henge hvis det er det du har lyst til. Det kryr
fortsatt av ungdommer som har lyst til å løpe
rundt hele kvelden med en ball i hånda eller
mellom beina.
Hørt i åpen hall:
”Jeg digger åpen hall! Det er veldig kult at vi har muligheten til å komme hit på kvelden og gjøre det vi liker
best. Ekstra gøy er det selvfølgelig med de LITT for
ivrige A-lags gutta.”

Bilde: Bobleballene i Konnerudhallen har blitt veldig populære.
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Sammen om noe!

Hvis det at du går glipp av lørdagsgodtet stopper deg fra
å komme til hallen, er det ingen grunn for bekymring.
Kiosken er for det meste åpen, og der oser det av både
søtt, surt og salt.
Mulighetene for å holde på med noe i hallen er store. Alt
fra turning til volleyball er aktuelt, og frister ikke det så
skal jeg love deg at tribunen har nok av plass. Den kjente
Konnerudgutten Lage Sofienlund har også en gang sagt:
«Har `ru ikke lyst til å væ`med i hallen, kan du sitte i
gardisen og kline om det er det du vil!»

Gleden!
Som sagt er det så mye gøy å gjøre i hallen, men
det har også noe med hvor gøy du vil at det skal bli
og være. Vil du at kvelden skal bli helt konge, skal
den bli det og ingenting skal kunne stoppe deg fra å
kunne nyte det!
”Det er sikkert flere som syntes dette er dølt eller
ukult, men er det noe som er kult er det Åpen Hall!
Er man utmatta av en utmerket håndballmatch er
det digg å sette seg inn i kafeteriaen med en deilig,
kald brus i hånda, og se på enda mer håndball eller
spille FIFA på storskjermen.”
I dagens samfunn er ungdommen veldig opptatt av
å være en del av noe. Noe så bra, at bare å tenke på
det får deg til og smile. Det er nettopp det «Åpen
hall» gjør med deg. Det er lett å love, at etter du
har vært i hallen vil akkurat den kvelden være ukas
snakkis. ”Åpen hall” har så mye å by på. Stikk
turen innom å bli med på moroa du også!

Bilde: Superjentene er ofte i Åpen Hall. Ta turen du også.

Bilde: Bevegelsesglede i Åpen Hall!

Sammen om noe!
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