Årsrapport Ungdomspresten 2010.

Vi har drevet ungdomsarbeidet etter tanken om tilhørighet-tro-tjeneste. Vi har derfor hatt
en del løsere arrangement for å la ungdommene få tilhørighet til forsamlingshuset. Disse
møtepunktene er tenkt som en glidende overgang til møtene på fredagskvelden, gjerne
såkalt lavterkseltilbud. Som vi igjen ønsker skal motivere til et sterkere ønske om å søke et
tettere kjennskap til Gud.
Vanligvis deltar jeg på tre av fire fredagskvelder i måneden. I 2010 ble det noen færre, på
grunn av 5 uker farspermisjon og 2 uker fødselspermisjon. I tillegg kom arrangement som
menighets-weekend, bjerkreim-weekend og fotball-vm. 3 enkeltovernattinger var også en
del av arbeidet. Jeg deltok derfor bare på ca 25 fredagskvelder i løpet av 2010.
Med fremvisningen av fotball-vm på storskjerm var jeg derimot mye til stede. Dette
arrangementet prioriterte jeg for å få ungdom som hadde ”sklidd” ut av arbeidet til å bli
med igjen. Noen fikk dermed en ny grunn til å gå på huset, og huset var godt besøkt i løpet
av kampene. Av samme grunn er jeg med på CM-døgnene osv. Dessuten tror jeg ungdom
trenger NOK tid sammen med en før en får til KVALITETS-tid, der en får fram den gode
samtalen og de gode tankene.
Ved fredagskveldene er jeg på jobb fra ca 20.30 til ca 02.00. Dette er fordi vi prøver å nå
ungdommer fra både ungdomsskole og videregående. Da prøver jeg å prioritere
ungdomsskoleelevene frem til kl 24.00 og videregående etterpå. Det kan også godt være at
jeg blir sittende lengre utover natten dersom ”drøsen” er god.
Styremøtene, GEMs, for fredagskveldene er lagt til annen-hver onsdag, når det ikke er
konfirmantundervisning. Her blir nye ideer og forslag til kreative møter utarbeidet. Gjengen
som sitter i styret har alle et sterkt ønske om at fredagskvelds-møtene skal bli bedre hele
tiden.
Jeg var prest ved 4 Gudstjenester og 1 dåps-Gudstjeneste. Av disse var en del tilknyttet
konfirmant-undervisningen. Det opplevdes forøvrig godt å være med i planleggingen til
Gudstjenestene med Gudstjenesteutvalget. Gruppen har godt fokus og stort ønske om å nå
visjonen vår.
Jeg deltar i konfirmant-undervisningen med å holde andakter, og undervisningstimer. Jeg er
i tillegg gruppeleder. Her gjør kateketen en kjempe-jobb med å organisere det meste, så vi
kommer litt til dekket bord.
Fra høsten av, ledet jeg bibelgruppen i sammen med lederen for fredagskveld-styret, Else
Iren Byberg. Fokuset om å ha en levende praktiserende tro og ikke bare en kontemplativ,
var sterkt medvirkende til et stigende fokus i løpet av høsten. Jeg hadde i løpet av
sommeren forberedt 7 bibeltimer mer eller mindre i detalj. Vi gjennomførte 3 av dem før

det kom opp et ønske om å rette bibelgruppen mer utadvendt og praktiserende. Vi la derfor
til side de 4 siste (samt 4 til som lå i planleggingen) og skiftet litt modus. Noe av det første vi
gjorde da var bønnevandring. Vi gikk 2 og 2 i gatene på Lye og ba for folk og hus og hjem.
Noen ganger med håndspåleggelse av bygningene andre ganger ikke. Vi hadde også faste i 2
uker fra 28 september. Da oppfordret vi hverandre til å finne noe som tok mye tid og/eller
fokus og bytte ut det med bønn for en valgfri person. Noen valgte 2 uker uten facebook,
andre valgt MSN eller godteri. Jeg valgte 2 uker uten Cola. For hver gang jeg hadde lyst på
Cola skulle jeg be for en som gikk i arbeidet før, men som ikke er der lenger(det ble mye
bønn:-). Dette praktiserer jeg fremdeles. Det som altså var tenkt 2 uker er nå snart 22 uker.
I løpet av våren 2010 skrev Odd Vinsevik et notat med tanke på hvordan han syntes
undgomsarbeidet var da, og hvordan han skulle ønske at det kunne bli en gang i fremtiden.
Dette tok vi opp i ressursgruppen før sommeren 2010 og det ble enighet om en del tiltak for
å forbedre arbeidet. Deriblant skulle styret forminskes, og Ungdomspresten skulle inn i mer
tros-rettede samlinger, som for eksempel bibelgruppe. Dette har vi gjennomført, og
styresamlingene har fungert bedre enn før. Det som derimot av og til blir et problem, er
sårbarheten i en så liten gruppe når noen blir slitne, det kan være vanskelig å spørre flere
om å hjelpe til med å gjennomføre oppgavene osv.
I tillegg har jeg som nevnt vært leder for bibelgruppen og latt andre få ta seg av
gjennomføring av Itte Skuleti og planlegging av CM-døgn og nisse-festen. Jeg har vært
tilstede på arrangementene og hjulpet til med innkjøp, veiledning, lede CM-døgnet, vaske
osv.
Ellers har jeg brukt en god del tid på å prøve å hanke inn igjen ungdom som av forskjellige
grunner ikke er deltakere hos oss lenger.
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