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Årsmelding	2018	–	Østre	Skogsfjord	Jenteklubb	
 

1. Navn på gruppe eller arbeidslag: 
Jenteklubben 

 
2. Målsetting for arbeidet: 

Nå jenter fra 1-7 klasse på Frøysland med budskapet om Jesus. 
 

3. Navn på medlemmer i styret/ledelsen eller navn på medlemmer i gruppen: 
Ledere: Veronika Flåt Tjelle, Bente Steinsland og Sissel Beate Frigstad 

 
4. Antall møter/samlinger:  

Vi møtes siste tirsdag i månden. I fjor hadde vi 8 samlinger. 
 

5. Antall saker behandlet: 
N/A 

 
6. Antall fremmøtte gjennomsnittlig: 

Vi var ca 20 stk som samles hver gang. I løpet av fjoråret var det over 30 jenter som var innom på 
jenteklubben 1 eller flere ganger. 

 
7. Kort rapport fra arbeidet/høydepunkter: 

Vi ønsker spre budskapet om Jesus gjennom glede og at barna opplever å bli sett av oss voksne. 
Hver gang har vi andakt og synger sammen. Det er hovedsakelig Veronika og Sissel Beate som 
holder andakt også får vi av og til besøk av Kristine Norum fra Acta som har andakt for oss. 
Vi bruker musikk fra Mandal barnegospel sin CD, Livsglede til Soul Children, Jarle Waldemar m.m. 
når vi synger. Vi bruker de samme sangen om igjen så barna skal få lært tekstene og at 
budskapet kan bli med de hjem.  
Hver gang har vi en hobbyaktivitet og lager noe fint som jentene kan ta med hjem. Jentene 
elsker å male, pynte, perle, kitte, tegne osv. 
Så leker vi litt før vi avslutter med å spise kveldsmat sammen. Til slutt synger vi sangen «Vi tar 
hverandres hender og setter oss i ring» 

 
8. Annet: 

 
9. Planer for neste arbeidsår? Konkrete mål? Bønneemner? 

Vi ønsker fortsett som før og nå ut til stadig nye jenter og deres familie. Har ett ønske og mål om 
at vi kunne knytta flere av jentene og familiene opp mot Norkirken Mandal i byen. Både gjennom 
barnegospel og Soul Children men også søndagskolen og møtene på søndag.  

 
Mandal 28/2-2019 
Mvh Sissel Beate Frigstad 
Signatur 
 
 


