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Komitèen hadde som vanlig lagt alt 
til rette med ulike programposter 
som passet både for store og små. 
Det flotte høstværet satte også en 
fin ramme rundt arrangementet, 
og noen valgte derfor å undersøke 
badetemperaturen i Hostadvatnet. 
Vannet var upåklagelig. Fotballen 
rullet ute på banen i alle ledige 
stunder og noen valgte å gå tur 
langs vannet i godværet. De aller 
fleste synes det er godt å komme 
sammen på familieleir. Å være på 
leir er en god måte å koble av fra 
hverdagens stress og mas. 

Under leiren hadde vi besøk 
av Jann Karlsen fra Levanger. 
Han er daglig leder/stabsleder 
for menighetsrådene i Levanger 
kommune og Sør-Innherrad 
prosti. Han har tidligere vært 

styrer i barnehage i 22 år, og 12 
år som regionsleder i Normisjon, 
Trøndelag krets. Han sto for 
all forkynnelse på leiren, både 
til barna, ungdommene og de 
voksne. Temaet, som handlet om 
familien som Guds gode ordning 
gikk som en rød tråd i alt som ble 
formidlet. 10 ulike samlinger fikk 
Jann ansvar for, noe han løste på 
en utmerket måte. En lydhør og 
takknemlig flokk fikk mye med 
seg hjem igjen etter denne helgen. 
Guttorm Grønske er en selvlaget 
dukke som han selv styrer og 
samtaler med for å formidle 
budskapet om Jesus. Dette fenget 
barna på en morsom og lærerik måte. 

Andre som var engasjert i 
programmet var Iren og Ottar 
Schjølberg som hadde tatt 

ansvar for barneaktivitetene på 
formiddagene. De hadde lagt til 
rette for flotte hobbyaktiviteter 
der barna bl. a fikk lage 
«lampeskjermer» som ble plassert 
rundt glasstaker med telys og 
dørskilt der alle i hver familie 
var avbildet. Eli og Kristian 
Brandsæter tok ansvar for sang 
og musikk i alle samlingene. De 
har en fin evne til å formidle på 
gjennom sangtekstene og samtidig 
binde møtene sammen. Så må vi 
ikke glemme alle barnevaktene. 
9 ungdommer som gjorde en flott 
jobb både på kveldstid og dagtid 
sammen med barna. Alt i alt en 
minnerik helg som langt flere enn 
10 familier skulle fått med seg.

Besøk av Guttorm Grønske
TEKST OG FOTO: Roger Andre Haugland
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Høstens familieleir gikk av stabelen første helgen i september 
på Frænabu Misjonssenter.

Dine hender har 
skapt meg og 
gjort meg. Gi 
meg forstand for 
at jeg må lære 
dine bud!

Sal 119, 73
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annonser
PÅ DITT ORD, HERRE

Peter og hans medarbeidere hadde 
fisket hele natten, men denne natten 
hadde de ikke fått fisk. 
Det er fagmenn som nettopp er 
kommet i land. Det som var å vite om 
fisking på Genesaretsjøen, det visste 
disse mennene. Likevel var det svarte 
garn, slik hender selv for den beste 
fagmann.

Så står det med ett en snekker fra 
innlandsbyen Nasaret ved båten 
deres. Han ber de ro ut igjen og kaste 
garnene en gang til. Det rådet Jesus 
gav stred imot alt Peter hadde lært. Det 
stred imot all hans kunnskap, all hans 
erfaring og all hans forstand. 

Likevel gjør Peter som Jesus sier. «På 
ditt ord Herre». De får så mye fisk at 
noten nesten revner og de må ha hjelp 
fra andre båter for å berge fisken på 
land. 

På ditt ord Herre! Jeg ønsker at vi kan 
ha dette enkle men samtidig herlige 
forholdet til Jesu ord (= Bibelen). 
Vi vil tro det som står der, også når 
det strider imot vår kunnskap,  våre 
erfaringer og all vår forstand. Vi vil tro 
det fordi vi kjenner han som taler. Vi 
vet at han er å stole på. I møte med de 
mange ting i livet som er uforståelig for 
oss, så vil vi tro på Bibelens ord om en 
allmektig og god Gud som aldri forlater 
sine barn. 

Vi tror at Jesus tilgir synd, også når 
synden brenner dypt i vårt hjerte. 
Vi tror at det venter en himmel der 
fremme, selv når alt i livet skulle 
tilsi noe annet. Vi tror som Peter på 
MESTERENS ord. 

Til dags dato har ingen blitt skuffet av å 
stole på Jesus.

Arild Ove Halås
kretsleder Nordmøre og Romsdal 
Indremisjon
ao.halaas@imf.no

reiseruter for septemBer

Høstmøte i molde BedeHus 
16.-17. oktober
Hovedtaler Kjell Furnes

Lørdag kl. 1600  Bibeltime
Tema: «Jakobs Gud»
Lørdag kl. 1800  Salg av pizza
Lørdag kl. 1900  Misjonsfest
Tema: «Gi akt på basunlyden»

Sang av Randi Marie Solbakken 

Søndag kl. 1100  Storsamling sammen med Molde Indremisjon
Tema: «Guds barns trefoldige kledning.»
Søndagsskole – agentklubb - kaffe

Eikrem, Kåre 
30.09  - 01.10 Verma
20.10  - 22.10 Skotten 
Frisvoll, Per Edvin 
31.10 Eidsvåg - Storsamling
Frøystad, Konrad 
21.10  - 23.10 Kvanne 
Furnes, Kjell 
16.10  - 17.10 Høstmøte Molde
Halås, Arild Ove 
03.10.  Kristiansund Storsøndag
04.10 ABV - ImF
 07.10 Tid for tro - Åndalsnes 
10.10  Torvikbukt 
10.10  Gussiås 
11.10 Driftsstyret - Frænabu
13.10 Tresfjord 
14.10  - 15.10 Gossen 
16.10 Høstmøtet Molde
17.10  Tomrefjord 
17.10 Kårvåg 
18.10 Kretsstyret
20.10 Harøy
21.10 Tid for tro - Åndalsnes 
kl. 1900
25.10 Molde Folkehøgskole 
styremøte
27.10  - 29.10 Spjelkavik IM
31.10 Spjelkavik IM
Haugland, Roger  Andre 
07.10 Holmemstranda 
 15.10  - 17.10 Kjøkken Frænabu
20.10 Midsund 1930

23.10 Aukraheimen
24.10 Kristiansund 
Rute legges ellers etterhvert
Heiseldal, Grete Marita 
28.10 BUR
Ellers div. i bu-arbeidet
Kleven, Hans 
12.10 Innfjorden 
Krakeli, Emil 
06.10 Midsund 
31.10 Molde 
Lima, Andreas 
07.10 Vågane Torsdagstreff
Lislien, Kåre 
17.10 Åndalsnes 
Molde Folkehøgskole 
27.10 Innfjorden - Felles 
Raumakveld
Myklebust, Harald 
22.10  - 23.10 NRI-koret 
Nasvik, Jan Inge 
16.10  Høstmøtet i Molde
17.10 Tustna
Ellers Kristiansund IM
Nerheim, Anne Marie 
12.10  - 14.10 Sunnmøre IM 
Nerland, Bjørn 
03.10 Strande/Hjelset Samlingsfest 
Paulsen, Edagr 
26.10  - 31.10 Lønset, Hjelset, 
Strande 
Skotheimsvik, Harald 
01.10  - 02.10 Bud Bibelhelg  

26.10  - 28.10 Bådalen og Henda
Smenes, Inger Lise og Asm 
13.10  - 15.10 Sylteosen og 
Malmefjorden
Solbakken, Jostein 
05.10 Hoem
14.10 Fiksdal - Rekdal 
Sævareid, Annbj ørg og Kåre
0.10 Gussiås 
17.10 Tustna - møte
21.10 Gussiås
Anita Solbakk (Nordhordland IM)  
12.10  - 15.10 VING-veke Vestnes
Vesetvik, Audun 
24.10 Molde 
Ellers lagsbesøk, Molde IM m.m.- 
rute legges etterhvert
Paulsen, Marta
 - 28.10 Lønset, Strande, Hjelset 
29.10– 31.10. Mariaweekend 
Frænabu
Tvedt, Karl Einar 
12.10  - 13.10  Eide 
14.10  - 17.10 Tornes 
Vingen, Ingbjørn 
28.10  - 29.10 Vågstranda 
 30.10 Måndalen Bibeldag
 31.10 Vågstranda
Fyllingen, Kjetil 
- 03.10 Ten-leir Visthus 
03.10.  Storfamiliesamling 
Frænabu

«Peter lot Jesu ord veie 
tyngre enn all sin erfaring og 
kunnskap»
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felles Høstmøte i kristiansund

Helgen 11. og 12.september 
møttes misjonsfolket enda en 
gang til felles høstmøte. 
Det er kretsene for 
Misjonssambandet og 
Indremisjonsforbundet som 
er arrangør. Møtestedet var 
bedehuset i Langveien 19. 
   
Gjestetaler denne gang var 
Jostein Skutlaberg. Med sin 
bakgrunn både som misjonær 
i Misjonssambandet og som 
Indremisjonsmann passet 
Skutlaberg på en spesiell måte 
godt inn i det felles høstmøtet. 

Det var godt å sitte å lytte til det 
han fikk bringe oss.Skutlaberg 
hentet tekstene sine for hele 
helgen fra Bergprekenen. Der vi 
hører Jesus priser oss salige, og 
også sier: «Dere er jordens salt». 

Lik de siste årene var det lagt 
opp til to møter på lørdag og 
to møter på søndag. Årets 
møter ble arrangert i den nye 
forsamlingssalen til Kristiansund 
Indremisjon, 
Vi hadde gjort avtale med 
NRI-koret at de skulle delta på 
møtene begge dagene. 25 av koret 

medlemmer møtte opp sammen 
med sin eminente dirigent 
Harald Myklebust. De sang rett 
til hjertene og vi takker for flott 
sang.

Lørdag på misjonstimen 
var det 58 fremmøtte.  Etter  
en halvtimes pause startet 
misjonsfesten, der vi i tillegg til 
åndelig mat også fikk servert 
gode snitter og kaffe. 74 personer 
var samlet. Søndag var det 
formiddagsmøte kl 11.00, og 
høstmøtet ble avsluttet med sang- 
og musikkmøte på kl 14.30, der 

Skutlaberg hadde andakt, og i 
tillegg til NRI-koret fikk vi sang 
av Ruth og Rannveig og solosang 
av Vegard Lauritzen. 75 personer 
fra fjern og nær var tilstede. 

Vi takker for rike høstmøtedager 
med langt bedre oppsluttning 
enn i fjor. En spesiell takk til 
Jostein Skulaberg for det han fikk 
formidle fra Guds Ord. Det var 
godt, men også ransakende å lytte 
til budskapet fra Gud. Vi skal 
være jordens salt  - er vi det?

TEKST OG FOTO: JAn InGE nASvIK

Kretslotteriet
Vi har nå sendt ut loddbøkene for 
kretslotteriet og håper dere vil ta 
godt imot disse. Som dere ser er 
det nå ny loddbøker, vi har kopiert 
de opp selv fremfor å trykke de 
på trykkeri. Slik sparer vi en del 
penger. Loddbøkene MÅ være 
tilbake igjen senest 1. november, 
usolgte loddbøker må returneres 
i god tid.

JuleMessene
Vi minner også nå om 
julemessene på Kårvåg 6. 

november og på Frænabu 13. 
november. Vi ber folk fra hele 
kretsen om å støtte opp om 
disse da dette er arrangement 
som gir kretsen nødvendige 
og kjærkomne inntekter. 
Komiteene ønsker seg gevinster, 
salgsgjenstrander o.s.v.

Personalet
Grete Marita Heiseldal er tilbake 
etter svangerskapspermisjon 
i 50 % stilling. Hun leder 
barne- og ungdomsavdelinga 
vår. Reidun Åndal er fremdeles 

sykemeldt men i god bedring 
etter et armbrudd i sommer. 
Gunnlaug Lima er fremdeles ute 
i svangerskapspermisjon. Audun 
Vesetvik skal ha pappapermisjon 
i 8 uker fra desember av. Ellers er 
personalsituasjonen som «vanlig».

nri-Koret
Vi har skrevet kontrakt med 
Norsk Lærerakademi om at 
Harald Mykelbust leies ut til NRI 
4 helger i året for å lede NRI-
koret ut 2013. Vi er veldig glade 
for at dette gikk i orden og for at 

Harald vil fortsette å lede koret 
vårt. Neste øvelseshelg er på 
Frænabu 22.-23. oktober og det er 
fremdeles plass til flere sangere i 
koret.

Kontortider
Vi betjener telefonen hver dag fra 
0900 – 1500 mandag – torsdag 
og de fleste fredager. Vi sliter for 
tiden med å ha kontoret åpent 
tirsdager og i hovedsak er det folk 
på kretskontoret mandag, onsdag 
og torsdag. Lurt å ringe før du 
stikker innom.



Flott start !
Vi har hatt en svært flott start på skoleåret 
2010/2011. Vi er per dato akkurat 100 
elever. Da har vi omtrent helt fullt hus. Vi 
gleder oss over å få være sammen med 
en så stor ungdomsflokk. På våre første 
møtesamlinger har det møtt opp mellom 
50 – 70 ungdommer. På disse samlingen får 
vi gitt noe til de som ønsker å være kristne og 
ikke minst så når vi nye med evangeliet om 
Jesus Kristus. 

Fellestur til Visthus.
Årets bli-kjent tur gikk i år som i fjor til 
leirstedet Visthus. Her ble vi svært godt tatt 
imot av  May Iren. I løpet av oppholdet fikk 
vi besøke Eikesdalen og Trollstigen. Elevene 
koste seg både inne og ute, flott å kunne ha 
mulighet til å bruke våre kjære leirsted.
Kulturkveld med  Rune Larsen
Fredag 22.oktoberkl.19.00  inviterer vi til en 
åpen kulturkveld. Kveldens hovedgjest blir 
Rune Larsen, kjent fra sine mange sang- og 
musikkprogram på både TV2 og NRK. Hans 
hovedtema for kvelden blir «Fra rockens 
konge til kongenes konge». I tillegg til Runde 
Larsen vil skolens gospelkor delta.  Vi håper 
at dere kan gjøre denne samlingen godt 
kjent og håper å se mange av dere fredag 
22.oktober.

Nytt tak på Nyborg.
I løpet av sommeren har vi skiftet ut alle 
hybeldørene,  lagt  tak og fått ny takbelysning 
i 2 etg. På Tryggheim. Nå er vi i gang med 
å skifte utvendig tak på Nyborg. Aukra 

menighetsråd  vil ta 
av og kjøpe de gamle 
skifersteinene, så 
dette gir oss en god 
egenkapital til nytt 
Decratak. Prosjektet skal 
være avsluttet i slutten 
av oktober måned.
Nye medarbeidere.
Denne høsten startet 
to nye lærere opp ved 
skolen. Det er Solveig 
Kolflåth og Tor Gunnar 
Stokstad.  Disse vil bli 
nærmere presentert 
i neste nummer av 
Indremisjonsnytt.

Aksjon peisestue.
Skolens peisestue 
begynner å synge på 
siste verset. Her har 
svært lite vært gjort 
siden forrige oppussing i 1991. Møblement er 
bl.a. helt utslitt. Vi utfordrer dere med dette 
til å være med å gi et økonomisk handslag til 
dette prosjektet. Bruk skolens kontonummer 
og merk eventuelle gaver med «Prosjekt 
peisestue».

Bønn.
Vær med i forbønn for elever og personale 
ved skolen. Be om at Gud må velsigne elever 
og personale ved skolen. Be  om at vi som 
personale kan være gode forbilder og vitner 
for Jesus i møte med våre elever. Be om at vi 

blir vernet fra skader og ulykker på våre turer 
og utflukter. Vi ønsker så velsignelse over 
arbeidet dere driver !

Vi hilser med Jer.29,11
 « For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, 
sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker 
til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. 

Varm helsing
Helge Kjøll jr.
rektor

folkehøgskole

Rektors hjørne
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Folkehøgskolene våre

inspirasjonssamlinG på nesjestranda BedeHus
TEKST: Audun vESETvIK

Karen Sofie Aasmyr er 
ledertreningskonsulent i imF, og 3-4 
september var hun på Nesjestranda bedehus. 
Dette var en inspirasjonssamling for alle 
som ønsker å være med å videreutvikle 
forsamlings, forenings og bedehusarbeidet 
inn i fremtiden. Det var en flokk på 28 
stykker som møtte opp på fredagskvelden 
for å bli inspirert over temaet «At flere 
må få leve». Vår visjon må være at flere 
mennesker må bli frelst, for fortapelsen er 

en realitet. Vi ble også delt inn i grupper og 
utfordret på ulike spørsmål. 
«Nådegavene - vi har de i oss» var 
overskriften for det første seminaret på 
lørdag. 80 % av de kristne vet ikke om 
hvilke nådegave(r) der har. Men alle som 
har fått Den Hellige Ånd, har fått minst en 
nådegave. Og nådegaven(e) er gitt for å tjene 
fellesskapet. Det var spesielt 7 nådegaver 
vi gjennomgikk: Profetgave, diakongave, 
lærergave, rettledergave, givergave, 
forstandergave og barmhjertighetsgave. Her 
var det flere som kjente seg igjen. 

Karen Sofie snakket også om «Guds 
hensikter med fellesskapet». Det å samles 
jevnlig i en forsamling, hjelper oss også til å 
holde oss nær til Jesus, noe som er viktig for 
å bli bevart. 
På lørdagskvelden var det fest. Ca. 50 
personer fikk høre fin sang av Solemdal 
misjonskor. Karen Sofie avsluttet over å tale 
om temaet » Drømmen om en forsamling 
for alle».
Det var flere som ble inspirert etter denne 
helgen. For Guds Ord er virkekraftig!                                  

denne gang

nytt fra molde folkeHøGskole

BILdER – SE www.nRI.nO                                   



OMSORGSTUR I MOLDE INDREMISJON
Det er tradisjon at Omsorgskomiteen i Molde In-
dremisjon arrangerer tur den siste lørdagen i august. 
I år gikk turen til Rauma og Oddvar Nyheim var 
med som guide frem igjennom Innfjorden og opp til 
Bøstølen. Etterpå gikk turen over Trollstigen til Vall-
dalen med middag på Muritunet. Videre var det stopp 
i Rosekyrkja i Stordalen. 40 personer var med på 
turen rapporterer lederi Omsorgskomiteen, Asbjørn 
Ørjavik.

FOTO: ASBjØRN ØRjAVIk  

MøTE på HaRøy bEDEHUS
Den 15 september var en fin forsamling på 11 per-
soner samlet til høstens første møte på Harøy bede-
hus. Det var Audun Vesetvik som kom på besøk denne 
kvelden. Han talte over temaet: Rettferdiggjort av tro. 
Det er stort å tenke på hva troens gave inneholder. Et-
ter møtet spiste vi et godt kveldsmåltid sammen! Vær 
med i bønn for høstens samlinger på Harøy!
TEkST Og FOTO: AuDuN VESETVIk

Nordmøre og Romsdal 
Indremisjon (tilsluttet ImF)

Kretssekretær/Daglig leder: Arild Ove Halås
Kontor: Frænabu misjonssenter
Adresse: 6444 FARSTAD
Telefon: 71 25 27 31
Telefax: 71 26 42 07
E-post: ao.halaas@imf.no
E-post: nri@imf.no
Internett nri-imf.no eller nri-ung.no
Org.nr. 970 341 862
Bankgiro: 8220.02.80179
Formann: Johannes Finset

AVDELINGER
Visthus ferie- og leirsted
Husmor: May Irene Mittet
Adresse: 6364 Vistdal
Tlf/fax: 71 23 51 46  
E-post: nri@imf.no

Frænabu Misjonssenter
Daglig leder: Reidun Åndal
Adresse: Vassenden, 6444 Farstad
Tlf: 71 29 31 15
Mobil: 990 87 893
Fax: 71 26 42 07
E-post: nri@imf.no

Molde Folkehøyskole
Rektor: Helge Kjøll jr.
Adresse: Raumav. 2, 6411 Molde
Tlf.: 71 25 94 70
Fax: 71 25 94 99
E-post: rektor@molde.fhs.no
Internett: www.molde.fhs.no

Høgtun Folkehøyskole
Rektor: Edgar Fredriksen
Adresse: 6639 Torvikbukt
Tlf.: 71 29 13 30
Fax: 71 29 38 20
E-post: Edgar@hogtun.no
Internett: www.hogtun.fhs.no

Romsdal Ungdomsskole
Rektor:  Ole Kjell Orset
Adresse: Raumavegen 4, 6411 Molde
Tlf.: 71 25 72 90
E-post: romusk@c2i.net
Internett: www.romusk.no

Indremisjonsnytt
Redaktør: Arild Ove Halås
Sats/paste/repro: Sambåndets redaksjon
Trykk: Mediatrykk
Ant. nr. pr. år: 14
Pris: kr. 200,- pr. år. (Frivillig kontingent)

Påmelding leir
Tlf.: 71 25 27 31
E-post: nri@imf.no
Internett: www.nri-ung.no

BYFORENINGER
Kristiansund Indremisjon
Bysekretær: Jan Inge Nasvik
Adresse: Langv. 19, 6509 Kristiansund
Tlf.: 71 67 10 01
E-post: kristiansund@imf.no

Molde Indremisjon
Formann: Jostein Solbakken
Adresse: Fannestrandsv. 4, 6415 Molde
Tlf.: 71 25 28 73
Fax.: 71 25 15 35
E-post: molde@imf.no
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Kretsglimt

STORFaMILIESaMLING på FRÆNabU
Det var med spenning vi inviterte til en ny storfami-
liesamling på Frænabu. Tidspunktet har blitt flyttet 
til 16.00, og denne høsten ønsker vi å legge mer til 
rette for den yngre garde i begynnelsen av møtet.  
Etter barnesanger og felles nattverd, gikk 7 barn til 
søndagsskolen, og 10 ungdommer dro ut i båt og 
fisket etter ørret. Totalt var vi ca 50 samlet. gunnhild 
Hals var dagens taler.  
TEkST Og FOTO: AuDuN VESETVIk

aRbEIDERSaMLING I NRI
De ansatte i NRI har stabsmøte annenhver onsdag 
morgen men to – tre ganger pr. semester setter vi av 
en dag hvor alle ansatte møtes. Onsdag 15. septem-
ber var alle samlet på Frænabu. Vi hadde først vanlig 
stabsmøte hvor vi gikk igjennom ulike saker, så var 
det et lite datakurs før en bedre lunch. Etter lunch 
jobbet noen dugand mer å re senger på Frænabu 
mens May Iren Mittet og Reidun Åndal var en tur i 
Stavik bedehus og så hva av inventar og utstyr som 
kan nyttes på leirstedene.
FOTO: jAN INgE NASVIk (SElVuTlØSER)

HøSTENS FøRSTE STORSaMLING I 
KRISTIaNSUND
5. september var det på ny storsøndag i kristian-
sund. Ca. 45 store og små fant veien til bedehuset i 
langveien denne solfylte søndagen. karen Sofie Aas-
myr, underviste om «guds hensikter med fellesska-
pet».   Barna fikk god undervisning i søndagsskolen, 
eller B-gjengen som de kaller seg! Ellers ble det 
allsang, leirinfo med bilder, barnas trosbekjennelse 
med lystenning, forbønn og mye god mat og prat 
tilslutt. Det ble en fin start på dette høstsemesteret. 
TEkST Og FOTO: AuDuN VESETVIk


