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Sommerhilsen fra Fjell-ly
Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg
sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi
kan se tilbake på en vår der vi har arrangert 6 leirer, hvilket
betyr at vi har møtt hundrevis av barn og unge. Disse har
fått høre evangeliet forkynt, men det er mange av dem vi
ikke treffer andre steder mellom leirene. Vi må derfor be
om og håpe at det de har hørt forkynt på leirene, vil prege
livene deres også når de ikke er på leir.
Du kan se mange bilder fra leirene på side 4 og 5 i Fjell-Ly
Posten. I tillegg finner du en del bilder på nettsidene våre
mi-imf.no.
Denne våren har vi vært underbemannet på kontoret. Vi
er derfor ekstra glade for at leirene på Fjell-Ly har blitt
gjennomført. Vi skylder en stor takk til alle frivillige, både
leirlederne, kjøkkenhjelpene og Barne- og ungdomsrådet.
Uten dere hadde det ikke blitt en eneste leir.
Til høsten får vi heldigvis flere ansatte, men vi trenger
fortsatt mange frivillige ledere! Pågangen på leirene er veldig
bra, og blant barna og de unge som melder seg på finnes
det ulike personligheter, historier og trosgrunnlag. Derfor
trenger vi ulike ledertyper med hjerte for Jesus. Så dersom
du kan tenke deg å være med, eller kjenner noen potensielle
ledere; ta kontakt!
Vi i redaksjonen ser nå frem til ferie, og forhåpentligvis
godt vær gjennom sommeren. T2-studenten Elisa takker
for seg som ansatt i kretsen, men er valgt inn i Barne- og
ungdomsrådet. Hun blir derfor å se på flere leirer fremover!
Inge har vært konstituert Barne- og ungdomsleder denne
våren, men går fra høsten av tilbake til sin stilling som
Barne- og ungdomsarbeider. Stillingen som han lånes ut til
i ImF Straume vil økes, og han blir dermed 50 % i kretsen.
Neste hilsen i Fjell-Ly Posten vil derfor komme fra den nye
lederen Hans Roger Hosøy!

God sommer!
Inge Wilhelm Økland
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Reportasje Maxileir 28.-30.april
Fredag 28.april var det klart for årets andre Maxileir på Fjell-ly. Det var en fulltegnet leir, og vi var 16 ledere som var klar for å ha
det kjekt på leir med deltakerne. Vi fikk et fantastisk fint vær, så vi fikk vært mye ute og nyte været. Det var en helg som bestod av
forskjellige aktiviteter, god underholdning og god bibelundervisning!
Temaet for helgen var «Tilgivelse». Inge W.
Økland talte til oss om at Gud har vasket oss
ren, gjennom Jesus, for det gale vi gjør. Han
fortalte om andre i Bibelen som hadde tilgitt
hverandre, for eksempel faren i lignelsen om
den bortkomne sønnen, og når Jakob kom
tilbake til Esau etter mange år. Vi lærte da at
det er også er viktig å tilgi hverandre.
Videre på leiren hadde vi hatt mange
forskjellige aktiviteter. Vi hadde blant annet
50-leken på lørdagen, hvor deltakerne sprang
så de lå langflat etterpå. Ellers hadde vi andre
aktiviteter. Da kan vi blant annet nevne kubb,
frisbee-golf, hobby, spill, lego og fotball.

Alt i alt
var dette
en bra
helg! Vi
fikk nyte
det fine
været ute.
Vi fikk god bibelundervisning. Vi fikk bli bedre
kjent med hverandre. Og ikke minst: vi fikk bli
bedre kjent med Jesus!
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Hjelpeledere på leir

gjerne kan være snusen neste gang. Flere av dem legger
til at leir har betydd mye for dem selv opp gjennom
årene. Det har vært et sted de både har fått lære om
Jesus, og har fått seg kristne venner.
Erlend mener det kjekkeste på leiren var å snakke med
barna og finne på gøye ting sammen med dem. «Og
så er det veldig kjekt å få ansvar og oppgaver». Marie
er enig i at det kjekkeste var å være med ungene. Hun
legger til at det var veldig gøy etter at barna hadde lagt
seg, og lederne spiste god mat og fant på artige ting
sammen.

På Maxileiren i april var vi heldige og hadde med oss
6 kjekke, unge hjelpeledere. Laura Margrethe Kleven,
Erlend Ristesund, Håvard Fjereide, Sondre Fjereide,
Hans Vilhelm Viksøy og Marie Ruud går alle i 9.
klasse, og var ledere for aller første gang på Maxileiren.
Jeg har tatt en prat med noen av dem.
Flere av dem har «gått gradene» på leir på Fjell-Ly, og
de var nå veldig klare for å reise på leir som ledere.
«Jeg har vokst opp med å reise på leir selv, og har alltid
drømt om å være leder. Særlig å være snusen, og å
være med på ledersamling etter at barna har lagt seg»,
sier Laura Margrethe. Hans Vilhelm skyter inn at han
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Jeg var på leiren sammen med dem, og ble imponert
over måten de tok lederrollen på. De tok ansvar,
brydde seg om at deltakerne skulle ha det bra,
og de var ikke redde for å gi beskjed om noen av
barna bråket. Ikke minst leverte de meget gode
underholdningsinnslag på leirfesten (selv om det til
tider gikk ut over undertegnede)!
Vi håper de, og flere ungdommer, er klare for nye
lederoppdrag til høsten!
Inge W. Økland
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Takk for i år!

Da nærmer året seg slutten for meg i T2-tjenesten her i
ImF Midthordland. Det har vært et spennende og kjekt
år, samtidig har det også vært utfordrende. Året har bestått
av mange leirer, lagsbesøk og kontorarbeid. Jeg har fått
utfordra meg på mange områder, både på det å holde
andakt, det å være leirsjef, og organisere aktiviteter på leir.
Leirene
Jeg har fått blitt med på ganske mange leirer dette året.
Noe av det jeg synes har vært kjekkest er når jeg ser igjen
deltakerne som kommer på flere av leirene. Det blir ikke
bare unger som jeg møter en helg og aldri mer, men jeg
har fått møtt mange av de flere helger i halvåret.
Jeg har også fått sett viktigheten i leirarbeidet. For
mange av deltakerne som kommer, er det de får høre
på bibeltimene på leir det eneste de får høre fra Bibelen
gjennom året. Hvor viktig er det ikke da med leir?
Deltakerne får komme på leir, får høre om Jesus, og det
kan gjøre en stor forskjell på valget videre i livet.
Lagsbesøk
Jeg har også vært på litt lagsbesøk rundt om i kretsen. Jeg
har reist rundt, hatt litt forskjellige leker og har hatt noen
andakter. Det å få besøke lagene rundt om i kretsen og
å se hva arbeid som drives her, er noe jeg syns har vært
veldig kjekt. Alle plassene har tatt godt i mot meg, så det
er jeg veldig takknemlig for. Det å møte på lederne for
barnelagene, og se at de har et så stort ønske om å fortelle
om Jesus til de unge, er til en inspirasjon for meg.
Takk
Nå når året nærmer seg slutten ønsker jeg å takke for meg.
Det har vært spennende og givende, og jeg kommer til
å se tilbake på dette året som et lærerikt år. Jeg er veldig
takknemlig for at jeg har fått muligheten til å jobbe i ImF
Midthordland, og alt jeg har fått vært med på dette året.
Jeg vil spesielt si takk til de som har bedt for meg gjennom
året. En viktig oppgave som jeg ikke hadde klart meg
uten!
Elisa Urhaug

Takk for i år, Elisa
Med en så bra T2-elev i kretsen er det vemodig at det tar
slutt. Samtidig ser vi tilbake med glede på året som har
gått. Du har virkelig gjort en topp innsats dette året, Elisa!
Du har tatt utfordringer på strak arm, vært på mange
lagsbesøk, vært leirsjef flere ganger og ellers bidratt med
mye bra på kontoret og i fellesskapet blant oss ansatte.
På vegne av oss i kretsen vil jeg takke deg for året, og
ønske deg Guds velsignelse og lykke til videre i studietiden
i Bergen. Vi er veldig glade for at du er valgt inn i Barneog ungdomsrådet, og håper du fortsatt blir mye å se på
Fjell-Ly!
Inge W. Økland
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