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Etter flere dager med utrygt vær 
med delvis regn, opprant lørdagen 
med strålende sol og flott høstvær. 
Da været ble så fint, kunne vi 
også bruke området langs med 
hovedbygget til å sette opp bord 
for det store loppemarkedet.

Folket strømmet til, og tilslutt var 
vi over 100 mennesker samlet, 
og vi måtte vente 10 -15 minutter 
slik at alle kunne komme på plass. 
Undertegnede ønsket velkommen 
og holdt en kort åpningsandakt, 
og så var det å gå i gang med 
åresalget. Kjøpelysten var stor, og 
vi måtte utvide antall årer allerede 
ved andre omgang. Etter rundene 
med åresalg var det anledning å 

kjøpe rømmegrøt, pølse med brød 
og annet.   

Da alle var gode og mette, kom det 
alle hadde ventet på: Auksjonen av 
«Markens Grøde»
I år var det bare purreløken som 
manglet, ellers var det poteter, 
grønnsaker, kjeks og lefser og 
ikke å forglemme alle slags fisk. - 
både lange og sei(ge). Nei, alt var 
av prima kvalitet.

Kåre Eikrem var auksjonarius, 
og godt hjulpet av Kjell Hatlen, 
ble det skikkelig sus over saken. 
Produktene ble solgt til gode 
priser, og tilslutt var det flere som 
ropte ut at nå hadde de ikke flere 

penger igjen. Ute på verandaen 
var det «fiskedam» for barna. 
Resultatet der ble den høye sum 
av  888 kroner. Fiskedammen 
sammen med alt det andre, ga til 
sammen et resultat på kr 57.000,- 
som er ny rekord.

Andakten på ettermiddagen ble 
holdt av Audun Vesetvik. Det var 
godt og viktig også på en basardag 
å få påfyll av åndelig føde.

En stor takk til alle som tok turen 
til høstmessa, og var med og bidro 
til denne fine dagen på Visthus og 
til det gode økonomiske resultatet.

Tidenes besTe høsTmesse!
TEKST OG FOTO: Jan Inge Nasvik
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Årskalender for 
2011

BS-Agentene 
inntok Visthus

SuperTen-leir

Kretslotteriet i 
gang

Lørdag 25.september ble den årlige Høstmessa arrangert på 
Visthus.

De som kjenner 
ditt navn, stoler 
på deg, for du 
har ikke forlatt 
dem som søker 
deg, Herre.

Sal 9:11



LES MER PÅ nRi-iMf.no

nyheter og bilder fra 
arbeidet i nRi!

Undervisning og 
synspunkt på aktuelle 

spørsmål!
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Arbeid for frAmtidA
«det kristne barne- og 
ungdomsarbeidet er kanskje det 
einaste håp om frelse tusenvis av 
norske born har»

For nokre dagar sidan fekk eg ei 
tekstmelding frå leiar i Vestnes VING, 
Annbjørg Sævareid kor det sto:

«.. skulle gjere hatt ein forkynnar til et svært 
viktig møte på bedehuset. Tilhøyrarane 
er framtidige bønder, politi, sjukepleiarar, 
lærarar, revisorar, forkynnarar m.m. Håper 
du kan besøke oss på VING…»

Ei flott melding som fekk meg til å 
tenkje på noko som ein av veteranane 
våre, Ottar Remen (som grunnla mange 
yngreslag i tiåra etter krigen) sa ein gong. 
Når han tala til i borna yngreslaga såg 
han på dei som framtidige mødre, fedre, 
besteforeldre, o.s.v. Kunne ein av dei møte 
Jesus gjennom yngresarbeidet ville det få 
store ringverknader gjennom mange tiår 
framover og evangeliet kunne nå til mange 
menneske gjennom den eine.

Det er for tida sterkt fokus på trusformidling 
i heimane i ImF, noko som er særs bra og 
verdifullt. Det viser seg at dei fleste som 
er kristen som vaksne hadde foreldre som 
lærte dei om Jesus. Samstundes veks det 
opp tusenvis av born i dag som aldri høyrer 
om Jesus heime. For dei er det kristne 
barne- og ungdomsarbeidet kanskje deira 
einaste von om frelse.

I 1990 hadde vi over 90 barne- og 
ungdomslag i dei to krinsane som no er 
ein. I dag har vi under 20. Hovudsaka er 
ikkje mangel på born men mangel på 
leiarar. Kollega Hans Orset i Nordmøre 
Søndagsskulekrins tek dette opp på side 
4 i dette nummer av Indremisjonsnytt. 
Særleg etterlyser han menn i barne- og 
ungdomsarbeidet.

Når mange born i vår krins ikkje høyrer 
om Jesus heime og ikkje har tilbod om eit 
kristent lagsarbeid, kor stort håp har dei da 
for å verta frelste?

Eg vil rette ein særskilt takk til alle dykk som 
år etter år står med som leiarar i barne- og 
ungdomslaga våre og som er med som 
leiarar på leir. 

«Kast brødet ditt bortover vatnet for med 
tida skal du finna det att»  Fork. 11,1

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

JULesALGene

Kårvåg bedehus
lørdag 6. november
kl. 1100  Åpning
kl. 1700 Avsluttning
Familien Sæbø med 
flere deltar

Frænabu 
lørdag 13. november
kl. 1300 Åpning
kl. 1400 Familiemøte
kl. 1800 Kveldsmøte
Ole Abel Sveen m.fl.  deltar

Salgsvarer, julebakst, matsalg/kafe, loddsalg, åresalg, tombola, 
lykkehjul m.m.

Små og store hjertelig velkommen!

JAnUAR:
21.-23. Familieleir Frænabu

FebRUAR:
18.-20. Wintergames Frænabu

mARs: 
4.-6. Jenter på hest - Frænabu/ 
  Eriklia 
26. Frænabu-basaren

ApRiL: 
1.-3. Ten-leir Frænabu 
9.-10. Mini-leir Visthus 
8.-9. Nri-koret øver på Frænabu 
9.  Loppemarked på Frænabu 
21.-24. Påskemøte på Frænabu

JUni: 
3.-5. Kretsmøte på Molde 
  folkehøgskole 
18.-19. Midtsommerfest på Visthus 
23.-26. Bibel/sport/friluftsleir 
  Visthus

AUGUsT: 
10.-14. 60 + På Visthus 
14. Visthusstevnet 
19.-20. Intern inspirasjonshelg 
  Frænabu 
26.-28. Guttenes nintendoleir Frænabu

sepTembeR: 
2.-4. Familieleir Visthus 
10. Inspirasjonshelg 
  bu-arbeidet Molde bedehus 
16.-18. Agentleir Visthus 
16.-18. Friluftslleir Måsvassbu 
16.-17.  Nri-koret øver på Frænabu 
18. Frænabudagen 
24. Høstmesse Visthus

OKTObeR: 
30.-2. Tenåringsleir Visthus 
1.-2. Felles høstmøte Kristiansund 
22.-23. Høstmøte i Molde bedehus

nOvembeR: 
05. Misjonsmesse Kårvåg/
  Averøy 
12. Julemesse Frænabu 
19.-20. Minileir Frænabu 
25.-27. Adventleir Frænabu

desembeR:
2.-4. Førjulsleir Frænabu 
9.  Internt adventmøte 
  Frænabu 
30.- 1.1.Nyttårsleir Frænabu

KALLendeR



Kretslederen melder
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bs- AGenTene innTOK visThUs!

46 gutter og jenter tok turen til 
Visthus 17.-19. september for 
å delta på årets BS-agent leir. 
Dette var en leir mange hadde 
gledet seg, og etter humøret 
å dømme ble forventningene 
innfridd til fulle. Her var det 
agenter i farta fra tidlig morgen 
til sent på kveld.
  
Til og med været denne helga 
ble bedre enn forespeilet, 
vi fikk ei helg med perfekt 
høstvær!
  
Randi-Marie (Solbakken) 
hadde planlagt denne helgen 

godt. Hun er en racer på 
gjennomføring av BS-agent 
leirer og alt virket veldig godt 
planlagt! For oss spesialtrente 
agentledere var det dermed 
bare å gjøre det vi fikk 
beskjed om :) Randi-Marie 
sto for forkynnelsen, og hun  
presenterte mye godt stoff fra 
kildematerialet (Bibelen). Hun 
fortalte blant annet om den 
bortkomne sauen som er å lese i 
Lukas 15,17. 

Gjennom helgen hadde vi 
mange kjekke uteaktiviteter, 
konkurranser, sporløp mm. 

Ikke et kjedelig øyeblikk!

Lørdagskveld var det klart for 
«Agent-Party» der selveste 
Agent 007 dukket opp under 
leirfesten og delte ut agentbevis 
til barna. Stas! Barna var 
kreative. Noen hadde sketsjer, 
andre hadde konkurranser 
av ulike slag, hentelek m.m. 
Kvelden ble avsluttet med 
utlodning med flotte gevinster. 
En meget innholdsrik dag som 
også gjorde sitt til at få agenter 
var våkne før vekkingen kl 
08.00 neste dag.
 På avreisedagen fikk BS-

agentene et siste oppdrag i å 
slette alle synlige spor etter 
helgen. Jeg vil påstå at når 
sistemann var dratt, var det 
umulig å se at små og store 
agenter hadde oppholdt seg 
på vårt kjære leirsted Visthus 
denne helgen. Alle agentspor 
var visket ut, helt i tråd med 
oppdraget!
  
Takk til May-Iren for god 
servering! 

TEKST: KArI SørENSEN – FOTO: rANdI MArIE SOLBAKKEN

Økonomien i kretsen
Økonomien er fremdeles stram, 
ved utgangen av august var det et 
driftsunderskudd for kretsen på 
ca. 400 000,-. Kretsstyret arbeider 
aktivt med den økonomiske 
situasjonen og man har for tiden 
fokus på ulike måter å kutte 
ned lønnsutgiftene uten at det 
skal ramme arbeidet alt for 
mye. Visthus har et underskudd 
på ca 100 000,- og Frænabu et 
underskudd på ca 117 000,-. Når 

midler til ny soveromsfløy på 
Frænabu er overført fra NRI 
har vi heller ikke så mye midler 
igjen i banken vi kan tære på. 
Kretsstyret satser på å gjøre 
endelige nedskjæringsvedtak i 
god tid før jul.

LokaLe bedeHus
Øverås/Nerås bedehus på Vestnes 
er solgt. Det ser i skrivende stund 
ut for at vi vil få solgt Stavik 
bedehus i løpet av høsten.

tV-Visjon norge
Det har stormet ekstra mye 
rundt TV-Visjon Norge den siste 
tiden. På våre hjemmesider kan 
du lese kretslederens artikkel 
«Tar man skade av å se på TV-
Visjon Norge». Vi vil ganske 
enkelt advare våre lesere om å 
se for mye på denne tv-kanalen. 
Den senere tid er det sendt 
programmet som ikke bare er 
«tvilsomme» teologisk men 
som direkte er i strid med Guds 

ord. Det forkynnes at syke/
handicappede barn er et resultat 
av foreldrene synd m.m. La oss 
huske Jesu ord om at han ikke 
kjennes ved alle som taler i hans 
navn. Vær våkne på hva du låner 
øyne og ører til!
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FOR Få menn i deT KRisTne bARneARbeideT!
TEKST: HANS OrSET – SøNdAGSSKOLEKONSuLENT NOrdMørESøNdAGSSKOLEKrETS

Kvinnene tar virkelig ansvar for det 
kristne barnearbeidet. Uten damer 
hadde vi helt stoppet opp.
I Nordmøre Søndagsskolekrets er ca 3/4 
deler av lederne kvinner. Vi gleder oss 
over alle damelederne våre. Det er ikke 
for mange damer, men for få menn! 

Av og til bør en tenke over om dette 
har noe å si. Min påstand er ja. Gutter 
trenger menn å identifisere seg med, og 
jo eldre 

gutter blir jo viktigere blir nettopp dette. 
I søndagsskolen slutter guttene tidligere 
enn jentene. De er kanskje mer av typen 
som trenger at ting skal være tøft når de 
kommer opp i tiårsalderen. Menn kunne 
faktisk vært med og gjort det kristne 
barnearbeidet «mer tøft».

Min oppfordring er at menn må melde 
seg! Kom og bli med! Prøv i det små. 
Det er fantastisk givende å gi Guds ord 
til åpne barnehjerter.

«eveRybOdy hURTs»
Dette var temaet for 
tenleiren vår 1.-3. oktober. 32 
ungdommer og åtte ledere var 
samlet til en kjempeleir på 
Visthus. Det var full rulle hele 
helgen med bibelundervisning, 
lovsang, delekveld, fotball, 
boccia, kubb, frisbeegolf, 
godteri og mye godt humør! 
Og kanskje litt søvn 
innimellom…?

Kjetil Fyllingen, som er 
nettkonsulent i ImF-Ung var 
med som bibeltimeholder. 
Han underviste om lidelsens 
problem. Av og til gjør livet 
vondt, men hvorfor? Kjetil 
lot Bibelen vise vei. Hvilke 
svar finner vi i Bibelen, og 
hvilket håp gir Bibelen? Det 
var et spennende tema som 
ungdommene fikk fordype seg 
i.

Til våren får vi besøk av den 
ferske ungdomsforkynneren 
i ImF-Ung, Stine Marie 
Brynestad, på tenleiren vår. 
Gled dere og sett av helgen 
1.-3. april!

TEKST: GrETE MArITA HEISELdAL – FOTO:JOSTEIN SOLBAKKEN



Kretslotteriet 
Enten vi liker det eller ei så er to årlige lotteri nødv-
endig for at NRI skal kunne holde oppe sin drift mel-
lom de ulike aldersgrupper. Om våren er det lotteri til 
inntekt for Visthus/Frænabu og om høsten til inntekt 
for kretsarbeidet. Nå er loddbøker sendt ut til flere 
hundre loddselgere rundt i kretsen. Frivillige damer 
fra Elnesvågen og Eide hjalp «loddsjef» Jan Inge 
Nasvik med utsendingen torsdag 30. september. 
Trekning blir på julesalget på Frænabu i november.
FOTO: ARIld OVE HAlås

Kvelden for alle
I Molde Indremisjon arrangerer Kvinneforeninga og 
syforeninga «Kvelden for alle» hvert halvår. dette er 
en onsdagskveld med program for små og store og 
loddsalg/åresalg er viktige programposter. Onsdag 29. 
september var peisestua fullsatt. Audun Vesetvik holdt 
andakt, det var innslag for barna og solid bevertning. 
Kvinneforeninga sin basar ble trukket av Oddvar sæter 
og Asbjørn Ørjavik (bildet). Økonomisk kom det inn 
rundt 16000,-.
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

storsamling i eidsvåg 
Eidsvåg Indremisjon prøver denne høsten å arran-
gere to storsamlinger som et nytt tiltak for å samle 
små og store på bedehuset samtidig. det er inngått 
et samarbeid med søndagsskolen i Eidsvåg slik at de 
er med i begynnelsen av storsamlingen før de går til 
sin egen samling. 
søndag 26. september var rundt 50 små og store 
møtt fram i bedehuset. Etter møtet ble det servert 
kaffe og kake og de fleste stanset igjen for å prate.
FOTO: ARIld OVE HAlås

nissen Kommer til molde 
de siste årene har NlM og Molde IM hatt en felles 
bibelhelg. I år er den lagt til Molde bedehus 19.-21. 
november og Hans Erik Nissen kommer på besøk. 
Nissen er rektor ved luthersk Missonsforeninges 
Højskole i danmark og er en av skandinavias fremste 
bibellærere. Han har blant annet gitt ut andaktsboken 
«Ett er nødvendig». Vi gleder oss til å lytte til bibeltro 
og oppmuntrende forkynnelse.
FOTO: ARKIV

folKehøgsKolene besøKer leirstedene
det har blitt en fin tradisjon de senere årene at både 
Høgtun og Molde Folkehøgskole legger «Bli kjent 
turen» til leirstedene våre. Høgtun var også i år på 
Frænabu med 120 elever og 10 lærere. Molde FHs 
var på tur til Visthus med sine 103 elever og rundt 10 
lærere. dette er en fin måte å knytte bånd mellom 
skolene og leirstedene og er også en god inntektskil-
de for leirstedene våre. Bildet viser litt av «skopark-
en» Høgtun hadde ved inngangsdøra på Frænabu.
FOTO: ARIld OVE HAlås


