
Årsmelding Fjell-Ly 2022 
 

Fjell-ly leirsted 
Fjell-ly er kretsens viktige misjonsstasjon og er et viktig virkemiddel for å utruste barn, unge og 

voksne til et liv i fellesskap med Jesus. Hovedfokuset for leirstedet er å drive barne- og ungdomsleirer 

med trosformidling til barn og ungdom. I tillegg arrangeres det familieleirer og 60+ leir på Fjell-ly. 

Fjell-Ly leies også ut til private selskap, kurs, konferanser og andre arrangementer som 

forsamlingsweekender, konfirmantleirer og slektstreff. Her har vi gode lokaler, serviceinnstilt 

mannskap, overnattingsmuligheter, matservering og bowling. I kjelleren har vi egen gymnastikksal. 

Fjell-ly er kjent for god mat og hyggelig vertskap.  

Fjell-ly tilbyr i tillegg catering og kan levere mat til andre steder om kapasiteten tillater det. Maten 
Fjell-ly tilbereder holder høy kvalitet. Vi serverer ikke alkohol. 
 
Det er en imponerende dugnadsinnsats som legges ned på Fjell-ly. Mange av oppgavene på Fjell-ly 
blir utført på dugnad, som kjøkkenarbeid, servering, vasking, stell av blomsterbed, maling og annet 
vedlikehold både ute og inne. Dette er en viktig del av arbeidet vårt, og som sparer kretsen for 
mange kostnader. Det er også mange som er engasjert i leirarbeidet på Fjell-ly og bruker mye av sin 
fritid på dette. Vi er veldig takknemlige for alle dere som er med og deltar i dugnadsarbeidet. Uten 
dere hadde vi ikke kunnet drevet arbeidet på en slik måte som vi gjør i dag. 
 
Det har i lengre tid vært drøftet internt hvordan Fjell-ly kan bli et enda bedre og funksjonelt anlegg, 
både med hensyn til å utnytte eksisterende anlegg, og å kunne ha et enda bedre tilbud utad til våre 
kundegrupper. En ser spesielt behov for flere internatrom, ønske om heis mellom bislag/gymsal og 
øvre etasje, og at kretskontoret får egen avdeling med tilfredsstillende innemiljø på kontorene etter 
dagens standard. I 2018 utarbeidet Fjell-ly styret et forslag til tilbygg av en ny vestfløy på Fjell-ly, som 
vil løse disse utfordringene. Saken ble lagt åpent frem for Årsmøtet i 2018, som vedtok videre 
utredning av planene frem mot årsmøtet i 2019. Årsmøtet i 2019 ga klarsignal til å fortsette 
utredning og kalkyle av utbygging fram mot årsmøtet i 2020. Dette ble imidlertid utsatt grunnet 
koronapandemien som kom i mars 2020. Det har ikke skjedd noe mer på denne fronten i 2021 og 
2022 
 

Kommersiell drift 
For å få økonomi til å drive leirstedet, må vi ha flere bein å stå på enn bare leirdriften. Vi har 

tradisjonelt leid ut til menighetsweekender, konfirmantleirer og selskaper. Dette gjør vi fremdeles, i 

tillegg til kurs og andre samlinger av forskjellige slag. 

Helgearrangement 

I tillegg til leirene våre, har vi flere menigheter som har fast leie 1 gang i året. 2 av disse er til 

konfirmantleirer. Vi har som regel 4 konfirmantleirer i løpet av jan-febr. De fleste helger blir bestilt 

minst 1 år i forveien. Det betyr at de som er litt senere ute ikke har like mye å velge i. De helgene 

som er vanskeligst å leie ut, er i høst- og vinterferiene.  

I 2022 ble de fleste helger i jan og 2 i febr avlyst pga koronapandemien. Resten av året har vi hatt 

tilnærmet normal drift.  



Konfirmantleiren til Sund ble som i 2021 gjennomført ved å dele gruppen i 4, og de fikk 5 timer hver 

på Fjell-ly uten overnatting. 1 gruppe fred. 2 grupper lørd og 1 gruppe sønd.  

Dette året hadde vi 4 leirer i regi av Raknestunet da de pusset opp leirstedet sitt. Vi har også hatt 1 

leir for 1.-4. kl + en forsamlingsweekend for Bergen Indremisjon. 

Egne arr. 

Leirene: Maxileiren og tweensleir i febr. ble avlyst pga korona. Tenleiren på våren ble avlyst pga for få 

deltakere. Tenleiren på høsten ble avlyst pga for få ledere. Resten av leirene inkl 60+ ble gjennomført 

som planlagt.  

Fjell-lybasaren ble gjennomført på tradisjonelt vis 29.april 

Årsmøtet og Fjell-lydagen ble holdt 11. og 12. juni.  

Høstmessa og høstmøtet ble gjennomført som normalt 8. og 9. okt. litt uheldig at det falt i 

høstferien.   

På Førjulsfesten 10. des. var det påmeldt ca 70 pers.  

Catering 

Cateringen har tatt seg betraktelig opp etter koronaen. Vi hadde fast avtale om å levere middag til 

Løveparken barnehage 1 gang pr uke frem til 8. nov. Da gikk de tilbake til sin gamle leverandør fra før 

koronapandemien.  

Vi har hatt avtale med Bergen og omegn begravelsesbyrå for levering av mat til minnesamvær 2-3 år. 

De fikk i utgangspunktet en veldig billig avtale, og vi stod som eneleverandør til minnesamværene 

deres. Etter at den normale driften tok seg opp, måtte vi gi beskjed om at vi ikke kunne stå som 

eneleverandør lenger, men at vi kunne hjelpe dem når vi hadde kapasitet. Etter dette, har det ikke 

vært mange bestillinger fra dem.  

Midtuke 

Det er ikke like lett å leie ut i ukedagene. Vi har noen kurs, men siden vi ikke serverer alkohol, er det 

begrenset hvem som vil arrangere kurs her. I 2022 hadde vi 1 kurs for NLA 

 

Fjell-ly styret 
Det er kretsstyret som oppnevner medlemmer til styret for Fjell-ly leirsted. Styret har ansvaret for 

økonomi og drift av Fjell-ly. Daglig leder på Fjell-ly er sekretær for styret. 

I 2022 har Fjell-ly styret bestått av: 

• Ragnar Toft (Leder) 

• Atle Våge 

• Nina Indrebø 

• Rolf Heggernes 

• Håvard Urhaug 

• Kristoffer Algrøy (Representant fra kretsstyret) 

• Kjell Arne Dyrøy (Vara) 

 

 



Servicepersonell på Fjell-ly leirsted: 

• Solveig D. Holth – Daglig leder i 100% stilling 

• Meirong Nong er renholder i 60% stilling 

• Tina Therese Dale Helland var kjøkkenassistent på timebasis frem til 30.04.22 da hun sa opp 

denne stillingen. Hun gikk videre som ringevikar frem til okt. 22 da hun fikk tilbake sin gamle 

stilling som fast kjøkkenassistent da Soledad sa opp sin stilling.  

• Johanne Waagbø sa opp sin stilling som kjøkkenassistent på timebasis fra 31.03.2022.  

• Hongyan Zhang ble ansatt som kjøkkenassistent på timebasis fra 01.03.2022 

• Soledad Garcia Utiel ble ansatt som kjøkkenassistent fra 01.04.2022. Hun sa opp stillingen sin 

12.09.2022  

• Mette Dale var ringevikar på kjøkken og renhold frem til 30.04.2022 

• Magnar Ådlandsvik er vaktmester i 20 % stilling 

 

Fjell-ly idrettslag 

Fjell-ly idrettslag er lokalisert på Fjell-ly og har bowling som sin spesialitet. Styret for Fjell-ly 
idrettslag er Rolf Heggernes (Leder), Ragnar Toft og Nina Indrebø. Fjell-ly Idrettslag bidrar 
med faste inntekter til Fjell-ly ved at laget betaler fast husleie for bowlinghallen. I 2022 har 
aktiviteten i bowlingen blitt redusert i forhold til tidligere år (før pandemien), men 
idrettslaget har likevel betalt kr 50 000 i husleie.  
 

Fjell-ly foreningen 

Det gjøres et stort og viktig arbeid for Fjell-ly gjennom forbønn og økonomisk støtte. Fjell-ly 
foreningen har en spesiell omtanke for leirstedet og de som arbeider der. Fjell-ly foreningen 
arrangerer formiddagstreff en gang i måneden. Og kvinnestevne på høsten. 
Formiddagstreffene er et viktig arbeid for eldre. Rundt 1. mai arrangerer foreningen den 
årlige Fjell-ly basaren. 
Inntekter fra basaren i 2022 var kr 132 713,-.  
Kvinnestevnet ble bestemt avviklet pga liten interesse.  


