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- sin 60.årsmelding. 

Åndssituasjonen: 
Meldingsåret 2022 fikk også en spesiell start pga koronapandemien. Misjonsarbeidet rammet på den måten at 
møter, lagsbesøk, leirer og andre arrangement på Fjell-ly ble avlyst. Pandemien begynte å slippe taket, og det 
ble en oppsving i aktiviteten etter hvert, og flere leirer og arrangementer ble etter hvert gjennomført uten 
restriksjoner. 
 
Det er flott å se at mange barn og ungdommer vil på leir igjen, etter en tung og lang nedetid pga pandemien.  
Leir og lagsarbeid er fortsatt en veldig viktig del av arbeidet i kretsen, som gir oss muligheter å formidle det 
gode budskap til barn og ungdom. Rekruttering av leirledere har blitt en større utfordring etter pandemien. Det 
er fremdeles og pågang med folk som ønsker å ha sine samlinger på Fjell-ly. Konfirmanter fra sør og nord 
samles til konfirmantleir, forsamlingsweekender, bryllup, konfirmasjoner, barnedåper og minnesamvær for å 
nevne noe av det som Fjell-ly blir benyttet til. En plass i gode og trygge omgivelser. 
 
I det lokale arbeidet har vi mye å glede oss over. På Nesttun bedehus er det spesielt gledelig at Logoskirken har 
rekruttert mange barnefamilier inn i bedehusarbeidet. Samtidig opplever andre bygder at arbeidet er i ferd med 
å dø ut pga sviktende rekruttering. Forsamlingsarbeidet utvikler seg flere steder til et helhetlig og 
ressurskrevende arbeid som fører til at ikke det blir rom for eller behov for de tradisjonelle 
kretsarrangementene. Et eksempel kan være at når det er høstmøte på Fjell-ly har bedehusforsamlingene egne 
formiddagsmøter. Fremveksten av forsamlinger og nedgangen i foreningsarbeidet, er noe av grunnen til at 
arbeid med organisering og ny struktur er nødvendig. Vår krets har kanskje den mest urbane beliggenheten, 
med kort vei til et bredt utvalg av kristent menighetsarbeid. I vårt kretsområde har det blitt mange kristne 
aktører som bedehusfolket støtter, i tillegg til at vi har Bibelskolen. Det kan derfor ble krevende å synliggjøre 
kretsens behov for økonomiske støttespillere, da det er blitt «hardere» kamp om givere. 
 
Vi ser også tydeligere at presset mot kristen etikk øker, i det hele tatt har det kommet et økt press mot å 
fremme sin religiøse overbevisning. Dette ser vi tydelig i hvordan radikal kjønnsideologi (skeiv teori) kommer inn 
i barnehage og skole og ser ut til å være statens offisielle syn. Dette er en åndskamp og en kulturkamp som må 
mane oss til å søke Gud i bønn om visdom og Åndens ledelse for arbeidet vårt, slik at vi frimodig kan holde frem 
Guds gode ordninger for seksualitet og samliv. Det gir oss utfordringer i møte med ungdom som ønsker å være 
leirledere, men som også trenger hjelp til å se hva Bibelen lærer og leve i lyset som kristne.  

 

Kretsen – ImF Midthordland  
Kretsarbeidere: 

• Johnny Iversen – Kretsleder i 30% stilling (50% fra 1. mars-1. august) 

• Hans Kåre Algrøy – Administrasjonsleder i 50% stilling 

• Silje Kausland Joa – Ung-Leder i 100% stilling  

• Ole Andreas Wastvedt – vikarierende Ung-Leder i 80% (fra 17. okt) 

• Silje Bech-Sørensen – T2-elev med praksisplass i ImF Midthordland (fra 20. aug) 

Forsamlings- og områdearbeidere: 

• Tora H. Skeie – Forsamlingsarbeider Nesttun Bedehus i 20% stilling 

• Rannveig C. Møller – Forsamlingsarbeider Karmel, Blomsterdalen i 80% stilling 

• Lars Egil Hagevik Fredriksen – Radiomedarbeider i 40% stilling i Radio Fana 

Kretsstyret 
Etter årsmøtet 2022 har kretsstyret bestått av følgende medlemmer: 

• Otto Dyrkolbotn (Styreleder) 

• Lars Arne Bergslid (Nestleder) 

• Rune Ludvigsen 
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• Johanne Hardang 

• Kristoffer Algrøy 

• Britt- Jorunn Landro 

• Edel Landro Tyssøy 

• Kurt Urhaug (1. vara) 

• Heidi Kartveit (2. vara) 

• Aslak Laurvrak (3. vara) 

Kretsstyret har hatt 7 møter og behandlet 45 saker i 2022. Kretsleder og administrasjonsleder møter fast i 
kretsstyret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Kretsleder møtte digitalt på de fleste styremøtene. 
 

Åndelig tilsyn 
I lov for ImF Midthordland står det at kretsleder, styreleder og et valgt styremedlem har det åndelige 
lederskapet i kretsen. Disse har et særlig hyrde- og læreansvar og skal derfor være menn. Kretsleder utøver 
åndelig tilsyn i samarbeid med og på vegne av det åndelige lederskapet, og i kontakt med 
Indremisjonsforbundet sin generalsekretær og hyrderåd. I 2021 har åndelig tilsyn bestått av: 

• Johnny Iversen (Kretsleder) 

• Kurt Urhaug, Otto Dyrkolbotn fra årsmøtet (Kretsstyreleder) 

• Rune Ludvigsen (Valgt styremedlem) 

Tilsynet har hatt noen saker til behandling. Tilsynet har hatt et møte med eldsterådet på Karmel Blomsterdalen.   

 
 

Forkynnerne 
I 2022 har kretsen fått tildelt Kenneth Foss, Helge Kleven, Erik Furnes og Gunnstein Nes av forkynnerne fra 
Indremisjonsforbundet sentralt.  
 
I tillegg til kretsarbeidere har vi ansatte i forsamlingene og ansatte på Bildøy Bibelskole som regelmessig 
forkynner Guds Ord rundt i kretsen vår. Og det er flere fritidsforkynnere som reiser med Guds Ord i kretsen, eller 
som står i en forkynnertjeneste lokalt. ImF Midthordland ønsker å uttrykke en stor takk til alle som i 2022 har 
gått på Guds befaling og forkynt Guds Ord til frelse og oppbyggelse for folket. 
 

Vegen Fram 
Kretsbladet til ImF Midthordland kom ut med 4 nummer i 2022. Det er satt en frivillig abonnentpris på kr 200,- 
pr år. Abonnenttallet er synkende, ca 630 stk ved utgangen av 2022. 
Bladet informerer om hva som skjer i kretsen mht. personalet, kretssamlinger, lagsarbeid og nytt fra leirstedet 
Fjell-ly. 
Gavegiroene ble sendt ut separat. 
 

 
 
Lag og foreningsvirksomheten. Forsamlingsarbeid 
Mye misjonsarbeidet drives rundt om i de mange foreninger /forsamlinger og bedehus i kretsen. Arbeidet 
varierer en god del alt etter tilgang på lokale ressurser som vil være med i arbeidet. Det er gledelig at noen 
forsamlinger har fått til et helhetlig arbeid, men vi må bare erkjenne at mange sliter med å holde arbeidet i 
gang og har små ressurser til å drive et variert arbeid.  
 
Strategiplanen kretsen hadde oppfordret til samarbeid mellom bedehusene og forsamlingsbygging. Etablering 
av bærekraftige forsamlinger, små eller store, som kan ha et tilbud til alle aldrer er viktig.  Kretsen vil oppfordre 
enda sterkere til samarbeid og forsamlingsbygging i tiden som kommer. 
 
Kretsen prøver å støtte opp om forsamlingsarbeid så godt som mulig og leier ut ressurser til dette og støtter 
også opp om dette økonomisk.  
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Evangeliseringsfond: 
ImF Midthordland opprettet i 2019 et nytt forsamlings- og evangeliseringsfond. Det ble bevilget kr 2,56 mil til 
fondet. Fondet er opprettet for å gi hjelp og inspirasjon til ideer og tiltak for å øke evangeliseringen i kretsen, 
samt gi støtte til forsamlinger som trenger lønnsmidler til å lønne sine forsamlingsarbeidere. Prosjekt som har 
til hensikt å virke evangeliserende kan søke om støtte ifra fondet. 
 
I 2021 har det vært to utbetalinger fra evangeliseringsfondet, til Træet yngreslag og til Logoskirken. 
Pr 01.01.2023 hadde fondet en verdi på kr 2 404 441,-. Det kom inn kr 8418,- i renteinntekter til fondet i 2022 
(kr 8 418,- i 2021). 
 
 

Økonomi 
Driftsåret 2022 startet også som et korona-år med nedstenginger og avlysinger av arrangement og bestillinger i 
januar og februar. Fra mars måned har det vært normal drift. Vi har fått tilskudd fra det offentlige for tapte 
inntekter i disse to korona- månedene på kr 164.042,- i tillegg til strømstøtte. Samlet for året og for begge 
avdelingene kommer vi ut med et underskudd for 2022 på ca kr 245.000,- 
Fjell-ly har klart seg bra gjennom året på tross av mer enn kr 100.000,- i økte strømutgifter og med økt 
vedlikehold av bygninger og utstyr. Fjell-ly kommer ut med et overskudd på kr 35.000, -  
Kretsen får et underskudd på kr 280.000, - i 2022, der nedgang i gaveinntekter på kr 200.000,- i forhold til året 
før er den største forklaringen til det negative resultatet. 
 
Likviditeten og soliditeten er fortsatt god i kretsen. 

 2022 har vært et vanskelig økonomisk år med nedstenging pga korona i starten av året, høye strømutgifter 
utover høst og vinter og generelt økte innkjøp priser. I tillegg er det stor svikt i gaveinntekter forhold til tidligere. 

 

Nettsider: 
www.fjell-ly.no og www.mi-imf.no 
Leirplassen Fjell-ly og kretsen ImF Midthordland har hver sin nettside med link begge veier. Dette gir en bedre 
profilering og enklere å få frem både annonsering og reportasje fra leirer og arrangement. I tillegg får Fjell-ly 
vist hva som kan tilbys av lokaler for arrangement. 
Det er viktig å være tilgjengelig på nettet og vi prøver å oppdatere nettsiden vår jevnlig og vise noe av det vi 
driver med. Det er mange som besøker nettsiden vår. 
 
I november gjorde Ole Andreas Wastvedt en stor jobb da han opprettet en ny nettsiden for kretsen, da den 
gamle krevde oppdatering og fornyelse. 
 

ImF-prosessen (GF19) 
Det har skjedd store forandringer i kretsen siden den ble startet i 1963. ImF ønsker å være en mest mulig tjenlig 
organisasjon, som gjør at vi kan nå lengst mulig med vårt misjonsoppdrag.  
Kretsen har en kretsgruppe som arbeidet med saken i 2022: Willy Landro (Sotra), Roald Evensen (Askøy), Terje 
Viken (Blomsterdalen), Tora Haar Skeie (Nesttun), Silje Kausland (UNG-leder) og Johnny Iversen 
(kretsleder).Otto Dyrkolbotn var også med ved noen anledninger. 
 
Kretsgruppen hadde informasjon om saken på årsmøtet, og det ble et gruppearbeid om kretsens fremtid. Erik 
Furnes var taler på årsmøtet og hadde informasjon fra ImF sentralt vedrørende prosessen. Kretsgruppen hadde 
egne samlinger og deltok videokonferansere med de andre gruppene. I april var alle kretsene i Vestland fylke 
samlet i Betlehem i Bergen, og i september var alle gruppene med over 50 personer samlet to dager på 
Gardemoen.  
 
Under ImF`s generalforsamling på Bildøy i november ble det også orientert om prosessen, og det ble stilt flere 
spørsmål som det må arbeides videre med.  
 
 

 

http://www.fjell-ly.no/
http://www.mi-imf.no/
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Radioarbeidet 
Radio er en viktig talerstol som når rett inn i stuene, på kontoret eller i bilen til folk, uten at en trenger å gå over 
dørterskelen til et bedehus eller kirke. Kretsen støtter opp om radioarbeidet gjennom Radio Fana og Sotra 
Indremisjon. 
 
Sotra Indremisjon har også i 2021 vært programleverandør til P7 Kristen Riksradio. De leverer 3 ukentlige 
kristne radioprogrammer til P7, som sendes på P7 sin webradio og på P7 sin egen DAB+ kanal. Det er stort sett 
Kurt Urhaug som har ansvar for sendingene. Håkon C. Hartveit har hatt faste sendinger tirsdager, og Audun 
Myksvoll har hatt faste innslag som er kalt «Auduns hjørne» onsdager, og programmet «Shofar» har hatt fokus 
på Israel på torsdager. Programmene når dermed store deler av Norges befolkning. Utgiftene til dette økte mye 
i 2021, kr 31 069,- (mot kr 15 052,- i 2020). Dette dekkes hovedsakelig av radiobasaren 2. september. 
 
Radio Fana er indremisjonens egen lokalradio i Bergen, og er eid av Nesttun Indremisjon. Bedehuset Karmel, 
Blomsterdalen er også samarbeidspartner i Radio Fana. Radio Fana ønsker å være et redskap for evangelisering 
og kristen vekst blant tilhørerne, og å formidle kallet til tjeneste for Guds rike hjemme og ute. Radio Fana har 
sitt studio i Nesttun bedehus. Radio Fana sender sine sendinger på DAB+ kanalen Kristenradio Vest, som kan tas 
inn i Bergensområdet, samt deler av Hardanger, Sunnhordland og Rogaland.  
 

 

STØRRE MØTER OG SAMLINGER I KRETSEN 
 
Flere av arrangementene i starten av 2022 ble avlyst pga koronasituasjonen. Samlingsfesten var et av 
arrangementene våre som ble avlyst i starten av2022.. 
 

Årsmøtehelg 2022 
Misjonsvenner fra ulike forsamlinger møttes på leirstedet Fjell ly lørdag 11 juni til årsmøte. Leirstedet har etter 

hvert blitt den faste samlingsplassen for kretsårsmøte. 39 utsendinger var registrert stemmeberettiget denne 

gangen. Vi må ærlig si at vi sliter med å samle og motivere flere av kretsens foreninger og forsamlinger til 

deltakelse på årsmøte. Alderssammensetningen er også høy. Dagen startet med bibeltime av leder i ImF Erik 

Furnes og velkomst av kretsleder Jonny Iversen. Rune Ludvigsen sang og spilte en av sine gode sanger i starten. 

Noen ikke registrerte utsendinger var også møtt frem til bibelsamlingen som tok oss med inn i Guds ord på en 

grundig og god måte. Erik Furnes delte med oss fra 2 Kor. 10.1-4. Her hadde han fokus på Sannhet, 

Rettferdighet, Nåde, Kjærlighet og Bønn.  

 

Kretsstyreleder Kurt Urhaug ble valgt til å lede årsmøte, noe han utførte på en lun og trygg måte. Årsmeldinger 

for de ulike avdelinger ble gjennomgått med få merknader. Regnskapstallene viste relativt gode tall tross et 

unormalt tilbakelagt drifts år pga korona restriksjonene. En stor takk til administrasjonen for godt tilrettelagt 

årsmøte både når det gjelder fremlagte saksdokumenter og god servering fra kjøkkenet.  

 

Valg på kandidater til årsmøtene i kretsen har lenge vært utfordrende. Dette året ble valget ledet av Anja U 

Heggen som kunne presentere kandidater klare for valg. Her ble leder av Neo kirken Otto Dyrkolbotn bosatt på 

Turøy valg til ny kretsformann. Kretsstyret fikk disse nye med seg i styret: Britt J Landro, Edel Tyssøy og 

Kristoffer Algrøy. Fra før sitter Rune Ludvigsen, Lars A Bergslid og Johanne Hardang. Dette året ble det også fullt 

hus på varamanns plassene med 1 vara Kurt Urhaug, 2 vara Heidi Kartveit og 3 vara Aslak Lauvrak. Barne- og 

ungdomsrådet (BUR) har hatt utfordring med å få med nye krefter. UNG-leder Silje Kausland Joa fikk nå med 

seg i BUR-styret Magnar Ådlandsvik (68 år), Eva Kausland og Elisa Urhaug Reinemo.  

Årsmøte besto ellers av de mere formelle saker som valg av revisor og ny valgnemd. Utbygging av Fjell ly har 

vært en sak som har fulgt årsmøtene noen år, og naturlig nok har de siste års usikkerhet rundt pandemien ført 

til stadige utsettelser på endelig vedtak. Det ble ingen debatt rundt utbyggingssaken dette året, men et vedtak 

om å vente med endelig avgjørelse» til vi har et normalt driftsår bak oss». I etterkant av gruppearbeid og 

samtale rundt IMF prosessen, ble det fremmet forslag om at « Kretsstyret setter ned et utvalg som ser på Fjell 
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lys driftsmodell for fremtiden.» Årsmøte gav sin tilslutning til forslaget. ImF Midthordland som krets er relativ 

liten, og slik det ser ut nå bør vi drøfte seriøst om det bør gjøres praktiste grep med tanke på organisering 

,forvaltning av økonomi og resurser. Vi kan godt stikke hode i sanden (som strutsen) og late som alt går greit, 

men det vet vi alle ikke er «VEGEN FRAM»! Ulike tanker og løsninger for fremtidige veivalg ble og blir drøftet i 

Indremisjonen om dagen. Her må vi hjelpe hverandre til å stake ut en kurs for Indremisjonsarbeidet for 

fremtiden som har god kvalitet på forvaltning og stadig ser nye muligheter for å nå mennesker med evangeliet 

om frelseren JESUS! Skal det lykkes trenger vi visjonære og varme brennende hjerter. 

 

Søndag 12. juni var det Fjell-ly dagen. Dette er en del av årsmøtehelgen som er spesielt beregnet på familiene. 

I Fjell-ly-hallen var det andakt av Erik Furnes og sang av Telos. Denne gang var det møte for barna i møtesalen 

parallelt, som Barne- og ungdomsrådet hadde ansvar for. Etterpå var det hoppeslott og kjekke aktiviteter for 

barna, og salg av mat. Også her førte nok koronasituasjonen/etterslep fra pandemien til at færre enn vanlig 

møtte opp denne dagen. Fra 2023 ser vi for oss å samle full gymsal igjen slik det var før pandemien. 

 

Samlingsfest på Vik bedehus 
Dette året prøvde vi noe nytt, og la det mer opp som en familiedag ved å justere tidspunktet til kl 16, og la 

samlingsfesten gå samtidig med Vik bedehus sin åpningsfest av høstsemesteret. Øystein Vik ledet festen og 

Andreas Evensen steppet inn som andaktsholder på kort varsel. Magnar Ådlandsvik informerte om leirarbeidet 

på Fjell-ly og Hans Kåre Algrøy informerte om kretsarbeidet.  

 

Det ble en fin samling som samlet mye folk, spesielt gledelig var det at mange barnefamilier kom. Det var noen 

som synes det ble en litt uvant måte og ha samlingsfesten på, og som opplevde at kretsen kanskje kom litt i 

skyggen av det lokale arbeidet. Kretsstyret må jobbe videre med å finne en god vei videre for kretsarrangement 

videre.  

 

60+ Leir på Fjell-ly 
En flott voksen gjeng var samlet til 60+ leir på Fjel-ly 26.-29. september. Et godt mannskap ledet deltagerne 

gjennom fire fine dager med god mat og variert program. Leirsjef Aslak Lauvrak ledet leiren med sitt gode 

humør og gjorde dette til en trivelig samling. Talere/ sangere på kveldsmøtene var Rune Ludvigsen, Alf Magnus 

Tysse og Magnar Ådlandsvik. Bibeltimeholder på formiddagen var Per Bråten. I tillegg var Olav og Kari Mulelid 

med som sangere gjennom hele leiren. Kystkultur av Ragnhild Tangen, Glimt fra Grønland av Tora Skeie og 

spasertur til Signalen var noe av programmet i leiren. Gode samlinger i peisestuen om kvelden med vitnemål og 

sosial samling. Den fine midtuke-leiren ble avsluttet med nattverds møte på torsdagen.  

 

Høstmesse og høstmøte på Fjell-ly 
Lørdag 9. oktober var det høstmesse på Fjell-ly. Dette er kjærkomne inntekter til kretsarbeidet.  Messen åpnet 

kl. 14.00 med varesalg, tombola og kafeteria. Ole Andreas Wastvedt hadde andakt på familiemøte kl 15 og på 

kveldsmøtet var det tale av Erik Furnes. Samlet inntekt ble på ca kr ……….,- som er litt høyere/lavere enn året 

før, et flott bidrag til økonomien i kretsen og på Fjell-ly. På grunn av kollisjon med utleie på Fjell-ly ble det en 

uheldig plassering av messehelgen da den kom i høstferien, og det bidro nok til at det kom færre folk enn man 

hadde håpet på. En stor takk til høstmessekomiteen for å ha lagt ned et viktig arbeid!  

 

Høstmøte i kretsen er en tradisjon der misjonsfolk fra hele kretsen samles til sosialt fellesskap og forkynnelse av 

Guds ord en søndag midt i oktober, og 10. oktober var det duket for Høstmøtesamling på Fjell-ly. Kjell Arne 

Dyrøy ledet høstmøtet, Erik Furnes talte, og Rune Ludvigsen gledet forsamlingen med sang og pianospill.  Otto 

Dyrkolbotn ble presentert som ny kretsleder, da han nylig hadde takket til å gå inn i denne tjenesten. Det ble 

forbønn for ham og for Ole Andreas Wastvedt som på kort varsel ble midlertidig ansatt som UNG-leder pga 

sykemelding i staben. God middag fra kjøkkenet kunne kjøpes etter møtet. Det ble en samling med muligheter 
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for både åndelig påfyll og en viktig arene der en kunne slå av en prat med folk fra andre deler av kretsen, og 

høre hvordan det går i de ulike lokale arbeidene. 

 

Førjulsfest på Fjell-ly 
Lørdag 10. desember var det igjen duket for den tradisjonelle Førjulsfesten på Fjell-ly, endelig uten restriksjoner. 

Det var likevel noen som meldte avbud da det var mye sykdom i omløp. Johnny Iversen ledet festen, Petter 

Olsen hadde festtale, og en kvartett fra Nesttun gledet forsamlingen med fin sang. Kvartetten hadde fått med 

seg Rune Ludvigsen på piano, og han var også kveldens pianist. 

Som vanlig var Fjell-ly-styret aktivt med og satte fokus på driften av Fjell-ly. De sto blant annet for innsamling til 

uteområdet på Fjell-ly, og det kom inn kr ….. til dette. Det var også utlodning. God og velsmakende julemat ble 

servert fra kjøkkenet på Fjell-ly. På slutten ble kretsleder takket av, av nestformannen i kretsstyret, Lars Arne 

Bergslid. Det må rettes en stor takk til Fjell-ly-styret som over lang tid har vist et brennende engasjement for 

Fjell-ly. Håvard Urhaug som igjen velvillig stilte opp som tekniker på denne førjulsfesten, er et godt eksempel på 

dette.  

 


	Forsamlings- og områdearbeidere:

