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Årsmelding	2021	–	13-19	
	

1. Målsetting for arbeidet: 
Målsettingen for arbeidet vårt er at ungdommen skal bli bevart, komme til tro på Jesus Kristus 
og  lære han å kjenne. 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 
og varige relasjoner. 

 
 

2. Navn på medlemmer i styret/ledelsen: 
Styret: Olaf Armani Sætrenes Olsen, Sondre Ro Nilsen, Ole Frigstad, Oliver Tregde, Markus 
Hogganvik, Aurora Bakklund, Filip Olsen, Solveig Jalia Sætrenes Olsen, Hannah Skogen, 
Elisabeth Tjelle, Jonatan Lid 
Ledere: Markus Due, Øystein Flåt, Otto Haaheim, Veronika Flåt Tjelle, David Hogganvik og  Åge 
Nygård. 

 

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

 
4. Antall fremmøtte gjennomsnittlig i styremøter og samlinger 

Januar og februar 2021 var vi oppimot 70stk på flere av samlingene. Bra oppmøte utover 
våren og noe redusert i høst med mellom 20-40.  

 

5. Kort rapport fra arbeidet/høydepunkter: 
2020 ble nok et annerledes år for 13-19. Mange av samlingene har igjen måttet avlyses og det 
har vært mye begrensinger og restriksjoner. Turene har gått som planlagt med vintertur og 
høsttur til Vigmostadhytta. En stor takk og ære til styret som står på gjennom tykt og tynt. Takk 
også til lovsangbandet     som stiller opp på nesten alle samlingene våre. Nå ser vi frem mot våren 
og at restriksjonene skal bli reduserte. Vi gleder også til vinterturen som denne gangen går til 
Frigstad bedehus sin hytte på Bortelid. Takk til foreldre som stiller som sjåfører og ledere på 
turene. 

 

6. Planer for neste arbeidsår? Konkrete mål?  
Gud I Midten! 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. 



Norkirken Mandal – Årsmeldinger 2021 

Årsmelding 2021 Side 2 av 2 

 

 

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. Takk for alle ungdommene våre og det flotte styret som tar ansvar. 

 
 
 
 
 
 
 

[Navn leder] 

Øystein Flåt 

Signatur 


