
ImF-Ung Midthordland sin årsmelding for 2022 
Kjenne, elske og tjene Jesus Kristus 

ImF-Ung Midthordland ønsker å drive et utbredt arbeid blant barn og unge i kretsen, særlig 
gjennom barne- og ungdomsleirene på Fjell-ly Leirsted. Vi har et stort ønske om å kunne være enda 
mer til hjelp og støtte til forsamlingene og bedehusene våre - i tjenesten med å bygge og drive et 
levende kristent barne- og ungdomsarbeid lokalt. Da må vi stadig utruste nye ledere og gi videre 
både troen og tjenesten som vi selv har fått. I tillegg ønsker vi å støtte og hjelpe de kristne 
familiene til aktiv trosopplæring i hjemmene. For å oppnå dette støtter vi Awana-satsningen til 
ImF. 

2022 har vært et mer normalt år for barne- og ungdomsarbeidet i kretsen enn de to foregående 
årene, selv om også dette året ble preget av korona-pandemien.  

En viktig del av arbeidet til ImF-Ung Midthordland er leirarbeidet på Fjell-ly. Leir er en flott mulighet 
til å kunne gi mange barn og unge evangeliet om Jesus Kristus. I tillegg får deltakerne bli kjent med 
nye venner og ha det fint sammen sosialt. Det skjer mange kjekke aktiviteter i løpet av en leirhelg, 
både i gymsalen, i bowlingen, inne på Fjell-ly og på uteområdene våre. I 2022 er det totalt 
gjennomført 7 leirer for barn og unge på Fjell-ly Leirsted, inkludert adventsleiren, som er en 
familieleir i desember. Til sammmenligning så ble 10 leirer gjennomført i 2019, før pandemien 
rammet leirarbeidet hardt i 2020 og 2021. Opptellingen over antall deltagere viser at vi har hatt 293 
deltagere på leir i 2022. Dette er tall inkludert de voksne på adventsleiren. Det er noe mindre enn før 
koronapandemien, hvor vi hadde 462 deltagere på leir i 2019 og 611 deltagere på leir i 2018. Året 
2022 startet med at de to planlagte leirer i februar (Maxi og Tweens) ble avlyst på grunn av 
pandemien. Så er også begge Tenleirene (8. til 10. klasse) som var planlagt i 2022 blitt avlyst. Den 
siste tenleiren ble avlyst på grunn av mangel på ledere, og det synes vi er trist. Men vi gir ikke opp 
ungdomsarbeidet, for det er nettopp i ungdomsårene at en tar det viktigste valget om å følge Jesus. 
Da kan ikke vi avlyse og legge ned. Barne- og ungdomsrådet (BUR) har derfor bestemt at vi skal sette 
opp nye Tenleirer på Fjell-ly Leirsted i 2023. 

På leir har vi samlet inn penger til Barnas Misjonsprosjekt (NLM), som skoleåret 2022/2023 går til 
skolegang for misjonærbarn, vannprosjekt ved Tana River, søppelrydding og mediearbeid i Øst-
Afrika. I 2022 er det samlet inn kr 5 874,- til Barnas Misjonsprosjekt. I tillegg er det på noen av leirene 
blitt vipset penger direkte til NLM, som vi ikke har oversikt over. 

Når det gjelder lagsarbeidet i kretsen, er heldigvis mange av lagene kommet i gang igjen med det 
viktige arbeidet. Samtidig ser vi også at flere av lagene som tidligere var aktivie, ikke har klart å 
komme i gang etter pandemien. I 2022 har det vært innmeldt 37 lag i ImF-Ung. Av disse er det 21 lag 
som har søkt ImF-Ung om Frifondsmidler. Dette er kanskje en indikasjon på hvor mange av våre lag 
som er aktive. Søndagsskolen Logoskirken er et nytt lag som er blitt etablert og innmeldt i 2022.  

Når det gjelder personal så har Silje Kausland Joa vært ansatt som Ung-leder dette året. Hun har hatt 
en del sykefravær, og har i løpet av året sagt opp sin stilling. Hun fratrådte stillingen 31.12.2022. Fra 
og med midten av oktober 2022 har tidligere kretsleder Ole Andreas Wastvedt vært fungerende Ung-
leder (Vikar). Silje Bech-Sørensen har vært engasjert med praksis i barne- og ungdomsavdelingen 
høsten 2022, samtidig som hun har vært student på Tjenestelinjen (2. år) på Bildøy Bibelskole. Hun 
blir med oss videre frem til sommeren 2023. 

 



Barne- og ungdomsrådet (BUR) (§8) 
Barne- og ungdomsrådet (BUR) leder kretsen sitt barne- og ungdomsarbeid. Etter årsmøtet i 2022 har 
følgende hatt plass i barne  og ungdomsrådet: 

• Eva Kausland (Leder) 
• Elisa Urhaug Reinemo 
• Magnar Ådlandsvik 

Ung-Leder har vært sekretær for rådet. 

Vi ønsker å rette en stor takk til våre frivillige ledere som bruker av sin fritid til å være med på leir. 
Uten dere hadde vi ikke kunnet arrangere leir på Fjell-ly. Når ting har normalisert seg, vil det igjen 
være behov for mange frivillige ledere. Vi ber om at flere må melde seg til denne viktige tjenesten og 
bli med som leder på våre leirer! Vi trenger både unge og eldre ledere og vi vil legge til rette for å 
følge opp unge hjelpeledere.  

Så vil vi takke alle som driver kristent barne- og ungdomsarbeid lokalt i kretsen vår.  

Til slutt ønsker vi å særlig takke Silje Kausland Joa for den viktige tjenesten hun har gjort i tiden som 
Ung-leder for ImF-Ung Midthordland. Vi ønsker deg Guds rike velsignelse over liv og tjeneste videre! 

 

«Jesus kalte disiplene til seg og sa: La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike 
tilhører slike som dem.» Lukas 18,16 

 
 

Møvik 21.02.2023 

Ole Andreas Wastvedt 
Fungerende Ungleder  
ImF-Ung Midthordland 
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