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Årsmelding	2022	–	Østre	Skogsfjord	Jenteklubb	
  

1. Navn på gruppe eller arbeidslag: 
Jenteklubben 

 
2. Målsetting for arbeidet: 
Være et godt sted for jenter i barneskolen å komme. Et sted de kan bli sett og høre Jesus forkynt.  

 
3. Navn på medlemmer i styret/ledelsen eller navn på medlemmer i gruppen: 
Sissel Beate Frigstad 
Bente Steinsland 
Veronika Flåt Tjelle 
 
4. Antall styremøter/ møter: 
Styremøter 2022: 1 stk 
Klubbkvelder med jentene: 2 ganger våren og 4 ganger høsten 2021. 
 
5. Antall saker behandlet 
Planlegging og fordeling av oppgaver. Innkjøp av hobbyaktiviteter. 

 
6. Antall fremmøtte gjennomsnittlig: 
Mellom 10-12 hver gang. 

 
7. Kort rapport fra arbeidet/ høydepunkter? 
Det er en god gjeng med jenter som møter på kveldene, og det er tydelig at mange jenter ser frem til 
disse tirsdagene. Opplegget varer i halvannen time. Siste året har vi ikke hatt kveldsmat pga Covid. Vi 
starter med sang og andakt før vi går over til aktiviteter. Vi har vært kreative i valg av aktiviteter, og har 
laget mange fine ting. På slutten leker vi litt. Vi avslutter med Fadervår og en sang. Mange jenter er 
nysgjerrige og stiller spørsmål til andaktene.  

Kristine Kjetså Norum (ACTA) har vært to ganger og hatt andakt. Utenom disse gangen var det Veronika 
og Sissel Beate som hadde andaktene.  

 
8. Vanskeligheter/utfordringer? 
 
 
9. Annet 
Det er et fint arbeid, og det er tydelig behov for dette.  Arbeidet er meningsfullt og berikende. 

 
10. Planer for neste arbeidsår? Konkrete mål? Bønneemner? 
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Vi ønsker at jentene skal forstå at Jesus er en venn som alltid er sammen med de og som elsker de for 
nettopp den de er.  

 

Veronika Flåt Tjelle 
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