
Årsrapport Ungdomsarbeidet 2011

Hovedfokuset for ungdomsarbeidet er Fredagskvelden: 
Vi hadde omtrent 45 i snitt på møtene våre i 2011. Møtene varer ca 1 time og fylles med 
lovsang, bønn osv. Vi har en gang innimellom nattverd. Ungdommene bidrar med lovsang (2 
team), teknikk, pynting, ønske velkommen, Pr, lede møtene osv. Vi hadde 42 betalende 
medlemmer. Og hadde åpent alle dagene unntatt når det var KRIK-weekend og etter 
innbruddet. Det vil si at vi hadde åpent 38 dager. Ungdomsstyret bestod av Else Iren Byberg, 
Margrethe Heggheim (frem til sommeren), Marta Harestad, Chris André Budeng, Samuel 
Løken og Geir Einar Borgen. 
Vi ser fremdeles at det kommer en del innom etter møtene og at det kommer færre på åpent 
hus kveldene. Her har vi begynt å tenke på muligheten i å starte en filmklubb en gang i mnd. 
Dette vil i tilfelle koste litt, men kan kanskje gi en opplevelse at det skjer noe mer på enkelte 
av kveldene.
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. 

Vi gjennomførte 2 CM-døgn, CRC, flaskeinnsamling mm. Disse har vi for lettere å knytte 
relasjoner til ungdommene. All nyere forskning tilsier at relasjonsbygging er en av de 
viktigste byggeklossene i et godt ungdomsarbeid. Uten relasjon blir de bare besøkende. 
Relasjonen legitimerer også budskapet. Det kan virke som at autoritet 
ikke blir hørt, men at relasjon blir det. 

Året var ellers preget av at ungdomspresten var i permisjon deler av året. Først 5 ukers 
farspermisjon og så arbeidspermisjon for Gunnar Frøyland. I den siste permisjonen var 
Steinar Paulsen inne som vikar. Vi vil takke han for innsatsen. .

Ressursgruppen rundt ungdomspresten består for tiden av Kåre Hetland jr, Ola Ketil 
Siqveland og Geir Bjelland. Disse gjør en god jobb med alt fra ansvarslister til store bidrag 
ved CRC.

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

Bibelgruppe: Else Iren Byberg og undertegnede ledet bibelgruppen 2011. Det var ca 8stk 
tilstede på disse samlingene. Vi prøver litt forskjellig i disse kveldene. Alt fra diskusjon og 
samtale til praktisering av troen. Vi kommer i fremtiden også til å bruke enda mer tid i bibel-
lesning og bibelstudie.
TekMek: Det er vår kjære teknikker-gruppe som hjelper til med tekniske utfordringer. Disse 
holdt på i kjelleren frem til sommeren da en av dem flyttet bort. TekMek er ikke oppe å går 
for tiden.



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.

Det var også en prosess rundt arbeidsoppgavene til ungdomspresten som ble begynt 
formalisert som tok tid og krefter. Det kan se ut for at ungdomspresten skal være med i 
juniorkro og en del søndagsskole-samlinger fremover. Det er også tenkt litt i forbindelse med 
fredagskveldene. Denne prosessen fortsetter utover 2012.

Stikkordene for 2012: 

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.
Relasjonsbygging med ungdommer slik at de kjenner noen når de besøker forsamlingshuset 
og for å gjøre det lettere for dem å begynne på huset.

Den største utfordringen for 2012 blir nok allikevel å finne voksne som kan/ønsker å være 
med som vakter osv. På dette punktet har vi store utfordringer. Av arrangement vi trenger 
hjelp til må vi trekke frem Cm-døgn, KRIK-turnering, Sommer-avslutning i åsen, CRC, 
Medarbeiderfest, EM i fotball, KRIK-weekend, Nyttår osv.

Ole Tørring.


