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Årsmelding	2020	–	13-19	
 
 

1. Målsetting for arbeidet: 
Målsettingen for arbeidet vårt må alltid være at de unge må komme til tro på Jesus Kristus, og 
lære han å kjenne. Og å bli utrustet til etterfølgelse av ham. 13-19 er et ungdomsarbeid der vi 
har stort fokus på trivsel, og at den enkelte ungdom føler seg hjemme, bli sett og bygge nye 
relasjoner, samtidig som vi ønsker å ha et tydelig Jesus fokus.  

 
 
 

2. Navn på medlemmer i styret/ledelsen: 
Styret: Olaf Armani Sætrenes Olsen, David Hogganvik, Sondre Ro Nilsen, Ingebjørg Øybekk, 
Oliver Tregde, Markus Hogganvik, Aurora Bakklund, Filip Olsen, Maria Reitan, Solveig Jalia 
Sætrenes Olsen, Hannah Skogen, Elisabeth Tjelle. 
Ledere: Øystein Flåt, Otto Haaheim, Markus Due, Henriette Due, Erik Pinem, Martha Østefjells og 
Åge Nygård. 

 
 
 

3. Antall styremøter/samlinger:  
13 styremøter, og noen ekstra coronamøter 
 

 
 

 
4. Antall fremmøtte gjennomsnittlig i styremøter og samlinger 

8-10stk . Januar og februar 2020 var vi oppimot 100stk på flere av samlingene. Fra høsten2020 
var vi sånn ca 40-45 stk. 
 
 
 

5. Kort rapport fra arbeidet/høydepunkter: 
2020 ble også for oss i 13-19 et veldig annerledes år. Mange av samlingene våre måtte vi avlyse, 
og så var det også mange begrensninger/restriksjoner. Hytteturen som vi hadde i høst til 
Vigmostadhytta ble i alle fall ei kjempeflott helg for oss som var med. Stor aktivitet, kreative 
innslag, og ikke minst flotte møter og bønnevandringer. Sterkt var det også med delestund og 
forbønn. For mange ble dette til både hjelp og fornyelse. Alle ære til Gud. Takk til lovsangbandet 
som stiller opp på alle samlingene våre. Å som vi ser fram imot normale tider, der vi igjen kan 
blomstre i arbeidet vårt. 

 
 
 

6. Planer for neste arbeidsår? Konkrete mål?  
Planene, måle, og visjonen vår er at samlingene våre må få blomstre og gi varig frukt. At 
hovedfokuset må være at de unge må bli glad i BIBELEN. Planer har vi mye av, så håper vi virkelig 
at arbeidet vårt kan gjennomføres. Derfor tror vi og håper at inneværende år kan bli et år med 
stor vekst. Vi gleder oss til turer, utflukter og masse andre spennende ting/aktiviteter. 
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Så vil vi ta med tanker/konkrete mål som Isak hadde i sin siste årsmelding: Ha mer temabasert 
undervisning og øke Bibelkunnskapen blant de unge. 
 
 

7. Bønneemner 
Be om at flere må bli frelst, og vokse i troen sin. Be om at flere får gode venner på samlingene 
våre. Og så må vi be om at de unge må føle seg velkomne, og ikke minst sett og verdsatt for den 
de er. Vi må også be om flere voksenledere, og da gjerne voksne damer. Ellers så må vi ikke 
glemme å takke for dette flotte arbeidet som 13-19 er, takk for alle ungdommene våre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
[Navn leder] 
 
Åge Nygård 
__________________________ 
Signatur 
 
 


