
Årsrapport Ungdomsarbeidet 2010

Hovedfokuset for ungdomsarbeidet er Fredagskvelden: Og utover våren 2010 ble 
fredagskvelden igjen et sted der mange ungdommer samles. Deltakertallene steg igjen og vi 
hadde et snitt på ca 45/50  på møtene. I tillegg var det mange som tok turen innom etter 
møtene var slutt. Vi hadde ca 45 betalende medlemmer og har fortsatt med møter og åpent hus 
annenhver gang. Målet for året var at en person skulle bli kristen. Det kan det virke som vi har 
fått lov å oppleve det. 

I høst hadde vi hyttetur for en dag på forsamlingshuset som oppstart av semesteret. Det var en 
god del folk innom, men ikke for mange som overnattet. I tillegg hadde vi overnatting i åsen 
som avslutning av vårsemesteret.  Vi hadde også en Weekend til KRIK-arrangementet i 
Bjerkreim. Her var det, siden konfirmantene også dro, MANGE ungdommer fra Lye. På 
menighets-weekenden til Lunden deltok vi også med noen ungdommer. Denne turen 
opplevdes som kjekt fra ungdommenes side, og det er blitt etterspurt om det blir ny tur til 
høsten. Vi gjennomførte 2 CM-døgn, CRC og nissefest. Samt også visning av fotball-vm på 
storskjerm. 

Vi kommer neste år til å fortsette med å jobbe for at flest mulig ska ha det kjekt på huset. At 
flest mulig skal føle seg inkludert, og mest av alt at ungdommer ska bli bedre kjent med Jesus 
Kristus. 

Kiosken kommer fremdeles til å være en plass der vi ikke skal tjene mye penger, men være 
med på å skape den sosiale rammen for kvelden. Vi har likevel gjort noen grep og kiosken går 
nå stort sett med et lite overskudd.

Bibelgruppe: Odd Vinsevik og Ingrid Johannesen ledet bibelgruppen våren 2010. Else Iren 
Byberg og undertegnede ledet den høsten 2010. Det var ca 8-10 stk tilstede på disse 
samlingene. Høsten var i begynnelsen av høstsemesteret preget av evangeliserings-tema, med 
undervisning med tema som Kamalouso, Rudolf, Isi, (videre var det planlagt Smittsom tro, 
Troshistorie, Dypvannsfisk(U-er) og Salvation) før vi gikk over til å praktisere troen. Vi gikk 
blant annet ut og ba for Lye og praktiserte faste på ungdommens premisser (”fasten”/ å holde 
seg borte fra facebook, cola, godteri osv. skulle få ungdommene til å be for en person hver 
gang de opplevde ønske om/behov for det de hadde ”ofret”.) 

TekMek: Det er vår kjære teknikker-gruppe som hjelper til med tekniske utfordringer. Disse 
holder på hver tirsdag nede i kjelleren. En god del som kommer innom og hilser på, men er 
også en del som får hjelp, og en del tekniske ting som blir ordnet.

Itte Skuleti: Kristian Lorentzen Mansaker har ledet dette videre. Er litt forskjellig hvor mange 
som stiller hver gang, 10-15stk, men er et godt sosialt tiltak.

I tillegg er det flere ungdommer som er med i bl.a. søndagsskolen, konfirmasjonsarbeidet, 
lovsang og teknikk. Det er også ungdommer som leder KRIK-kveldene og sitter i styret i 
Laget.

Stikkordene for 2011: Jesus i sentrum av alt vi driver/gjør. Trene menneske-orienterte og 
Kristus-fokuserte ungdommer til å bli ledere. Bønn for at store ting skal skje.



Den største utfordringen for 2011 blir nok allikevel å finne voksne som kan/ønsker å være 
med som vakter osv. På dette punktet har vi store utfordringer.

Ole Tørring.


