Årsmelding for Hedalen ungdomsklubb ( HUK ) 2017
HUK er en del av kirkens trosopplæringstilbud for ungdommer fra 8. klasse og
oppover. Ledere er Kjersti Grytnes Jordet og Anne Margrethe Wilter.
Vårt mål er å si noe om kristendommen, om erfaringer med troen som en
kraftkilde til håp, mot, styrke og takknemlighet over den man er selv, og de en
har rundt seg. Vi forteller om hvordan ulike mennesker har sin tro, og hvordan
de opplever at det holder gjennom livet i gleder og i sorger. Vi har nå startet
med Alfha-kurs for ungdom som forklarer, med henvisninger til bibelen, om bla
hvem Jesus var, hvorfor døde han, hvem sa han selv at han var osv.
Vi er tydelige med at ungdommene har sitt eget valg.
Vi gir et tilbud i alderen 8. klasse og oppover og har siste året hatt med
ungdommer opp til 2. vg. Vi har 12 medlemmer i år hvor det er rundt 6-8
personer som møter hver gang, godt fordelt i alder. Vi har samling en fredag i
måneden fra august t.o.m juni, hvor vi har basen på Haugland hos Anne
Margrete. Der har vi mat, spill, prat, og en film innimellom. Gruppene med film
og mekking er i gang og har sine prosjekt på andre avtalte dager. MekkeHUK
som Jon Breen leder har tre til fire deltakere hvor de mekker på en Cadillac i
Aspholt. Bilen har mekkegruppa tatt helt fra hverandre og såndblåst for nå å
starte igangsettingen igjen. Noe diverse utstyr er investert og det har kommet
økonomisk støtte fra ulike firma til både film og mekkegruppa. ( se regnskap )
Kjell Eriksen har søkt støtte til prosjektene.
Filmgruppa som Kjell Eriksen leder tilbyr hjelp til filming med utlån av
spesialutstyr og hjelp til klipp og redigering. Det er nå i gang en filmkonkurranse
for alle hvor en jury fra Videomaker skal vurdere filmene. Spennende
muligheter her! Huk på Haugland blir en samling hvor vi oppdaterer og viser
fram det som er gjort til de andre gruppene.
Ungdommene foreslår ulike ting de har lyst til og vi prøve å tilpasse opplegg
etter dette så langt vi får det til. Vi hadde dermed HUK i Vassfaret med bad
gjennom isen og grill i pøsende regnvær! I november reiste vi igjen til Get
Focused ( stort ungdomsarrangement ) og hadde en Tønsberghelg med fem
ungdommer.

Vi synes det er stas at ungdommene har lyst til å komme på HUK, og gøy at
stadig noen nye dukker opp!! Også er vi litt usikre på om det viktigste er om det
er mange eller om det er få og lettere og få til en trygg og åpen gruppe…☺
Jatakk, begge deler….!
Vi håper vi kan være med på å skape litt undring og refleksjoner, og en åpenhet
og inkludering til seg selv, andre mennesker og til en Skaper……….

Hedalen 27.02.18
Kjersti Grytnes Jordet

Årsmelding for Hedalen ungdomsklubb 2016
En trosopplæringsklubb tilknyttet Hedalen kirke og Acta ( normisjonens
ungdomsarbeid )
Vi har møter en fredag i måneden med fokus på samhold, bygge relasjoner,
trygghet for å være den man er og å kunne snakke om ulike sider ved det å
være menneske. Vi ønsker samtaler/refleksjoner rundt troen, og legger til rette
for det i samtaler gjennom bibelhistorier, folks troshistorier, filmer, sang. Som
aktiviteter lager vi felles noe å spise og opplever dette som samlende og
hyggelig. Vi samles i huset på Haugland.
Vi har gjennom 2016 jobbet med å utvikle klubben med flere aktiviteter og er
nå fra 2017 i gang med Cadillacgruppe hvor en Cadillac skal istandsettes. Også
en filmgruppe hvor det gis hjelp til gjennomføring av ulike film/medieteknikker.
Ledere her er Jon Breen og Olav Kristian Huseby og Einar Breen og Kjell Eriksen.
Vi reiser også på turer/leirer og legger til rette for dette gjennom året. Dette
der de får treffe et større miljø og hvor tro formidles på ulike måter. Turene
dette året har vært til Skjærgårds vinterfestival Ål og LYS Drammen ( på våren ),
Gofestival i Stavern og Get Focused Tønsberg ( sommer/høst ).
Klubben gir tilbud til ungdommer i alderen 8. klasse og oppover og flere av
elevene fra videregående er innom oss når de får det til. Det er til sammen 1314 ungdommer som er med et snitt pr gang på 8 tilstede. Ledere er Kjersti
Grytnes Jordet og Anne Margrethe Wilter.
Vi søkte i fjor om Frifondmidler gjennom Acta og fikk tildelt rundt 10000,- til
turer og aktiviteter.
Regnskapet ligger under menighetsrådet.

Hedalen 09.03.2017
Kjersti Grytnes Jordet

