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Julehilsen fra Fjell-ly
D

a nærmer det seg jul og noen fridager for oss som jobber med leirarbeidet på Fjell-ly. Vi kan se tilbake på
en høst der vi har arrangert 6 leirer, og møtt på mange barn
og unge. Leirlivet er mangfoldig, og vi har sikkert litt ulike
minner fra leirene. Noen husker at de løpte mye i gangene, andre husker at de kjøpte snop i kiosken. Noen husker
gymsalen, andre husker tacoen lørdagskvelden. Noen husker
at det var kjekt å være sammen med vennene sine, andre at
det var kjekt å bli kjent med noen nye venner. Men det jeg
håper dere husker aller best fra leir er: At Jesus, Guds sønn,
kom til verden for å frelse oss ved å dø for våre synder, og
at hver eneste dag så har vi som tror på ham tilgivelse for
syndene våre!
Du kan blant annet friske opp igjen noen av minnene fra
leir ved å se på masse leirbilder på side 4-5. Du kan lese
om alt tenåringene fikk oppleve på tenleiren på side 3, og
så er det et par viktige arrangementer vi vil reklamere for
på side 6-7. Helgen 13.-15. januar skal vi, sammen med en
del andre, arrangere Pit Stop på Straume Forum. Det er en

ungdomsmøtehelg med møter, seminarer aktiviteter.. Og så
skal det være en dags-konferanse for det nye barne- og ungdomsopplegget AWANA i februar.
For å ha leirer på Fjell-ly trenger vi mange ulike hjelpere,
og jeg vil benytte anledningen til å takke alle ledere. Alle
som har vært på kjøkkenet, alle som ber for leirene og alle
som er med og gjør dugnad slik at vi har en flott og oppegående leirplass! Uten dere hadde det ikke blitt leir.
Leirplakaten for våren er klar og du finner den på baksiden i Fjell-ly Posten. Vi holder på det samme løpet som
tidligere. Vi har nok pågang av deltakere til å arrangere flere
leirer, men på grunn av vanskeligheter med å få tak i nok
ledere holder vi oss på samme nivået som før. Nytt av året
er at vi skal ha to påmeldingsdatoer. Dette gjør vi for at de
som ikke er så kjent med pågangen av deltakerne skal kunne
komme på leir.
Dette er min siste julehilsen som leder i ImF Ung Midthordland, da jeg bytter jobb over nyttår. Er takknemlig for
fine år på redaktørkrakken i Fjell-ly Posten!
Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul med frelseren
Jesus i sentrum!
«Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus,
for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» (Matt 1:21)

Julehilsen fra Andreas Evensen
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Reportasje fra Tenleir
F

18-20.november

redag 18.november var det duket for Tenleir her på Fjell-ly. Det
var 46 deltakere som var mellom 13-19år. Denne helga var det
klart for aktiviteter, café, bowling, sosialt, fifa-turnering, og ikke
minst bibeltimer. Vi var 9 ledere som var meget klar for denne
helga!
Helgens taler var Torgeir Nygård, som reiste hele veien fra Sørlandet.
Han talte til oss om temaet «i Jesu fotspor». Her tok han opp blant
annet med noen vitnesbyrd fra forfulgte kristne, og hvordan vi som
kristne i Norge kan bli forfulgt på andre måter ved at fokuset vårt
blir tatt bort fra Jesus.
«Urhaugs kakekrig» var blant noen av aktivitetene vi hadde på
lørdags ettermiddag. Dette var en lek som inneholdt mange
konkurranser, hvor man kunne vinne kakebunn og kakepynt, som
tilslutt endte med at deltakerne skulle pynte kakene. Det ble mange
gode og imponerende resultat, og det skal sies at tenåringene har et
talent innenfor kakepynting.
Resten av lørdags ettermiddag var det litt fritt i aktivitetene. Noen
var i gymsalen, noen spilte spill i peisestua og noen var ute etter
det var blitt mørkt å lekte «Mission Impossible», som handler
om å komme seg fra et punkt til et annet. På kvelden hadde vi
leirkveld ala «Herman Skavlan show». Her var det innslag av både
deltakere og ledere, og vi hadde blant annet Fjell-ly-mesterskap i
«Bottle flip», hvor Inge Wilhelm Økland ble kåret til Fjell-lys’ beste
innenfor denne grenen.
På lørdags kveld hadde vi en kveldssamling, hvor det var åpent for

at deltakerne kunne få dele noe fra sitt liv. Dette ble en fin stund,
med mye lovsang og hvor mange delte fra sitt liv. Det var også
mange reiste seg og sa at de tror på Jesus.
For å oppsummere helgen, så var det en bra leir, med mye kjekke
aktiviteter og mye bra bibellærdom. Vi gleder oss allerede til
neste Tenleir til våren, og håper å se både kjente og nye fjes blant
deltakerne!
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