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Fredagskvelden: Nedgangen som startet i 2008 fortsatte utover våren i 2009. Og snittet på 

kveldene var dalendes heilt frem til sommeren. På enkelte åpne hus var det kun den siste 

harde kjernen igjen. Høsten har derimot vært en opptur. Med Odd Vinsevik som 1-åring ble 

en ny glød sprøytet inn. Deltakertallene har steget igjen og vi hadde et snitt på ca 45 på 

møtene. I tillegg var det mange som tok turen innom etter møtene var slutt. Vi hadde ca 65 

betalende medlemmer. Vi har møter annenhver gang og åpent hus de andre gangene. Av 

spesielle kvelder kan vi nevne ÅLMIFU, Spicy food med FlomPita, Youtube-kveld, 

Bingokveld, Delekveld. Målet for året var at en person skulle bli kristen. Dette kan det virka 

som vi har fått lov å oppleve.  

 

Ellers skulle vi dratt på 4 turer. 1 te Stavtjørn, 1 overnatting i Brekkå, 1 KRIK-weekend til 

Bjerkreim og 1 tur til Lindøy.  Lindøy-turen ble det dessverre ikke noe av siden været ble for 

dårlig. Vi valgte i stedet å ha hyttetur for en dag på forsamlingshuset. Vi var 10 stk på 

ungdomskonferansen i Willow Creek, Chicago. Dette hadde veldig mye å si for fokuset til 

gruppen. I tillegg var vi en god del på GLS i Sandnes. Vi gjennomførte 2 CM-døgn, CRC, 

nissefest og nyttårsfering i tillegg. Vi har prioritert å gi bort en del av inntektene våre til gode 

formål. Åpne dører fikk nok bibler til et lite bibliotek i Kina og kirkens nødhjelp fikk til å 

flomsikre hus i Bangladesh. I tillegg har vi planer om å starte med KIVA, mikrolån til 

trengendes. Oppsummert ble våren litt tung, mens høsten fikk en stor fremgang.  

 

Vi kommer neste år til fortsette å jobbe for at flest mulig ska ha det kjekt på huset. At flest 

mulig skal føle seg inkludert og at ungdommer ska bli bedre kjent med Jesus Kristus. I høsten 

2009 startet Odd Vinsevik sin stilling i ungdomsarbeidet som 1-åring. Odd har i løpet av 

høsten vært til enorm hjelp med sitt engasjement, sitt smittende humør og pågangsmot. Han 

har vært med på alt så lenge han ikke var i Grimstad og knytter relasjoner til ungdommene på 

en lett og god måte. Isboksen vi planla å kjøpe har ennå ikke blitt kjøpt inn. Det vi derimot 

har brukt mye tid på er oppussingen av kjelleren. Og selv om noen kanskje har vært 

misfornøyd med valget av ”farger” har dette rommet blitt flittig brukt og vært til glede for 

ungdommene. Her er det mange som skulle fått en stor takk, men en som har gått utover det 

vanlige engasjementet og virkelig lagt ned en stor innsats for dette er Kristian Lorentzen 

Mansaker.  

 

Kiosken komme fremdeles til å være en plass der vi ikke ska tjene mye penger, men være 

med på å skapa den sosiale rammen for kvelden. Vi har allikevel gjort noen grep her og 

kiosken går nå stort sett med et lite overskudd. 

 

 

Stikkordene for 2010 blir som i 2009: ledertrening, aktiviteter og et enda klarere Kristus-

fokus. 

 

 

Ole Tørring. 


