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Land, land, land. Hør Herrens ord! Land, land, land. Hør Herrens ord! Land, land, land. Hør Herrens ord! 
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Alle de 24 deltakerne hadde trent 
hardt og var fylt med spenning 
og forventninger da de ankom 
Frænabu fredag 21 februar. 1-4 
klassingene hadde gledet seg lenge, 
og nå var endelig wintergames 
2010 i gang. Innkvarteringen 
gikk bra, selv om noen brukte 
lenger tid enn andre. Kveldsmaten 
smakte særdeles godt, men det var 
noen som hadde nervøs mage. Bli 
kjent lekene gikk unna som det 
suste. Alle var slitne, så det gikk 
fi nt å sitte stille under andakten. 
Denne leiren fi kk vi høre om 

Josef. Vi lærte at Josef stolte på 
Gud, og selv i motgang så var 
Gud med Josef. ”For Herren var 
med ham, og alt det han gjorde, lot 
Herren lykkes for ham”. Den store 
wintergames dagen hadde endelig 
kommet. Solen varmet godt og 
det var perfekte forhold. Det var 
nå et vinnerlag skulle kåres. De 
ulike øvelsene ble gjennomført 
med heroisk innsats. Hinderløype, 
hjernetrim, kasting på fl asker og 
fotball med strafferunder. Alle 
fi kk vist hva de var gode for. Når 
øvelsene var unnagjort, kunne 

kioskvarene inntas med god 
samvittighet. Alle hadde hvert 
fall gjort en hederlig innsats. 
Leirfesten gikk unna med høyt 
tempo og mye latter. Her måtte 
både ledere og deltakere frem. 
Når kvelden kom, var det ikke 
vanskelig å legge seg etter en lang 
dag. På familiesamlingen søndag 
fremførte deltakerne 3 sanger som 
de hadde øvet på. Her ble også 
diplom og medalje til vinnerlaget 
delt ut. Jeg tror de fl este reiste hjem 
med gode minner i bagasjen!

WInTERgAMES PÅ FRÆnAbU!
Tempoet var høyt og latteren satt løst på de 24 deltakerne som 
deltok på WinterGames denne februarhelgen.

MYE SNØ: Det var ikke vanskelig å lage vinterleker med årets snømengder. FOTO: ARKIV

TEkST OG FOTO AUDUn vESTvIk a.vestvik@imf.no

”…lever vi så 
lever vi for 
Herren, og dør 
vi så dør vi for 
Herren…” 
 Rom 14,8
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Martyrkronen

Møteaksjon 
i Molde

Romsdal 
Ungdomsskole 
har fått tak

Familieleir på 
visthus



Reiseruter for april

Endringer vil forekomme.  Ta møtene med i bønn!

LES MER PÅ NRI-IMF.NO

Familieleier - info om 
påmelding og program

Ferske nyheter fra 
arbeidet i NRI

Leder
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Påskemøte på Frænabu
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MARTYRIET
”Martyriet var noe alle kristne 
måtte være forberedt på og som 
alle kristne så hen til med gru og 
glede”

Slik beskriver kirkehistoriker Ivar Welle 
situasjonen for de kristne som levde i 
martyrtiden fra år 100 e. Kr. Under stadig 
økende forfølgelse vokste den kristne kirke 
hver dag. Grunnen var kristne som trodde på 
og levde etter Guds ord, selv når det kostet alt.

Det strammer seg til. Så langt i år har vi sett 
islams svøpe tydeligere i Norge enn noen 
gang før. Barneombudet har uttalt at barn i 
”vestlandske bedehusmiljø” får krenket sine 
rettigheter og sammenlignet deres situasjon 
med barn som tvinges til å gå med jihab. 
Homobevegelsens iskalde inntoleranse 
har presset  Stortinget til å stramme kraftig 
inn på ansettelsesfriheten for bla. kristne 
trossamfunn.

Ute i verden har mange kristne blitt drept for 
sin tro hittil i år. Det er bare et tidsspørsmål 
før også kristne i Norge må dø for Jesu skyld 
og slik få martyrkronen fra Herrens hånd.  
Samtidig er martyriet mer enn døden, det er 
å lide vondt for Jesu skyld uansett ytre form. 
Den som på skole og arbeidsplass spottes 
for sin tro bærer martyrkronen, Guds rikes 
største hedersbevisning. Når indremisjonen 
latterliggjøres i media fordi våre ledere holder 
fast på Guds ord, er mitt martyrium å fortelle 
andre at jeg er medlem i indremisjonen. 
Martyriet har ulike ytre former men rammer 
bare den som tar Guds ord på alvor i sitt liv. 
Kristne som tilpasser seg samtiden eller holder 
sin tro hemmelig vil aldri møte motgang for 
Jesu skyld.

Så lenge Jesu venner lyder Gud mer enn 
mennesker, koste hva det koste vil, går Guds 
rike frem til seier. Guds vilje må alltid være 
viktigere for meg enn min egen velvære. 

”Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets 
skyld, for himlenes rike er deres.  Ja, salige er dere 
når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags 
ondt på dere for min skyld”.  Matt 5,10-11

Arild Ove Halås
kretsleder Nordmøre og Romsdal Indremisjon

ao.halaas@imf.no

Arild Ove Halås:
05. Kårvåg, 07. Rypdal, 15.-16. Verma, 18. Molde/
Midsund, 19. Kretsstyret, 21.-22. Vågane/Nesjestranda, 
24.-25. Kristiansund 26.-30. Ferie

Roger Andre Haugland:
01.-04. Frænabu, 08. Skotten, 13. Inn� orden, 14. Eidsvåg, 
16.-18. Frænabu, 21. Midsund, 30. Frænabu

Audun Vesetvik:
04. Storsøndag Kr. Sund, 07. Kristiansund, 09.-10. Bud, 10. 
Molde, 13. Sylteosen, 14. Holmemstranda, 19. Bergmo, 
23. VIP Molde, 26. Eidsvåg, 29. Pitstop komite

Jan Inge Nasvik:
04. Storsøndag Kr.Sund, 13. Ålvund� ord ellers kontoret 
og forsamlingsarbeid i Kr. Sund

Kåre Eikrem:
11. Åndalsnes, 21. Fiksdal/Rekdal

Anbjørg og Kåre Sævareid:
11. Tustna

Konrad Frøystad:
08.-09. Holmemsranda, 29. Harøya

Hans Kleven:
17.-18. Tornes
2Inger Lise og Asmund Smenes:
02. Frænabu, 04. Kristiansund

Kåre Lislien:
02. Måndalen, 14. Tomre� ord, 25. Måndalen

Asbjørn Ørjavik:
18. Eide

Anne Marie Nerheim:
01. Daugstad/Vågstranda

Emil Krakeli:
05. Elnesvågen; 22. Strande

Andreas Lima:
18. Måndalen

Roald Evensen (ImF):
03.-04. Frænabu, 04. Molde

Torgeir Nygård (ImF):
09.-11. Tenleir Frænabu

Marit Stokken:
12.-18. Averøya

SKJÆRETORSDAG KL. 1900:Tale: Roger Andre HauglandSang: RomsdalskammerateneKaffe etter møtet

LANGFREDAG KL. 1900:Tale: Inger Lise SmenesSang: Inger Lise og Asmund / Atlanterhavskammeratene (ikke avklart)
Kaffe etter møtet

PÅSKEAFTEN KL. 1900:Tale: Roald Evensen 
(forkynner i ImF)
Sang: Astrid og Gunnar Holth Kaffe etter møtet

1. PÅSKEDAG KL. 1100:
Tale: Roald Evensen
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Kretslederen melder

For første gang på mange år har Molde 
Indremisjon arrangert en fjortendagers 
møteserie, 16. – 28. februar. Møteaksjonen 
”kolliderte” med vinterferien og 
Olympiaden, men det viste seg å bety lite for 
oppslutningen om møtene. 

Første uka var Marit Stokken taler og 
noen lokale sangkrefter medvirket på 
noen møter. Gruppa Music Mission hadde 
konsert på lørdag, og solisten og gruppa 
deltok også med god evangelisk sang på 
noen møter. Innen MI er det ordnet med 
sammenhengende bønnedugnad hver dag 
mellom kl 06 og 24, en ½ time på hver 
deltaker. Mange bad om forbønn, både 

gjennom bønnelapper som ble lest opp, og 
ved å komme frem ved slutten av møtene. 

Andre møteuka ble Irene Krokeide Alnes 
sammen med Marit Stokken. Oppslutningen 
om møtene var god, og noen ble frelst og tok 
opp bekjennelsen. På den bakgrunn ble det 
enighet om å forlenge møteserien med èn 
uke.

Tredje møteuke fikk god, og enda bedre 
tilsig av folk, også en del møtefremmede. 
På de fleste møtene var det omtrent 120 til 
stede, en del av disse fra bygdene i Romsdal. 
Lørdag 6. mars var det også en konsert med 
Sveinung Andersen. På noen møter sang 

og spilte Sveinung Andersen sammen med 
sangevangelistene Marit og Irene. Mange 
søkte forbønn og noen ble frelst også denne 
ekstrauka, og det ble til at møteaksjonen 
forlenges med en fjerde uke. 

På hjemmesiden til Marit&Irene skriver 
Irene følgende etter tre ukers møter i Molde:

Vi er glad for å kunne fortsette enda en uke 
i Molde. Jesus arbeider med store og små. 
Også siste uken er nye blitt frelst og fått ny 
frimodighet til å be og følge i Jesu fotspor.

MØTESERIE PÅ  
MOLDE BEDEHUS TEkST ASbjØRn ØRjAvIk / FOTO IngE PAlMAR SolEM

EndringEr i pErsonalEt
Når dette leses har Gunnlaug Lima gått ut 
i svangerskapspermisjon. Det ansettes ikke 
vikar men Solveig Kopperud på ImF kontoret 
vil utføre diverse arbeidsoppgaver for oss det 
kommende året i 20 % stilling. I tillegg er Kari 
Sørensen på arbeidstrening hos oss gjennom 
NAV som meldt i forrige nummer.

KrEtsmøtEt på Høgtun
Vi vet det er en stund til 28.-30. mai men 
trykker likevel programmet for kretsmøtet 
i dette nummer av bladet. Vi inviterer til en 
skikkelig storsamling for alle aldersgrupper 
med rimelige og gode overnattingsmuligheter. 
Særlig har vi et godt tilbud for familier i 
”Familierom” (begrenset antall). 

VåroffErEt
I disse dager sender vi ut brev til alle som 
har IM-nytt med spørsmål om du vil gi en 
vårgave. Sjelden har vi trengt et større våroffer 
og vi håper du vil prioritere dette. Vi er klar 
over at det er utfordrende å få brev om gave til 
ny ungdomsskole og brev om våroffer i løpet 
av et par uker men av praktiske grunner kom 
disse to brevene noe tett. Takk til hver enkelt 
giver.

lEirstEdslottEriEt
Leirstedslotteriet for Frænabu og Visthus 
sendes ut i løpet av mars med trekning 
St.Hans. Vi håper på godt loddsalg.

årsmEldingEn
I år blir det ikke trykket eget 
årsmeldingsnummer av Indremisjonsnytt, 
dette for å spare penger. Rundt påske blir 
årsmelding, regnskap m.m. lagt ut på våre 
nettsider samt sendt til våre foreninger og 
kontakter. Alle som ønsker dette tilsendt 
vil få det ved henvendelse til kontoret.

rEttElsE – fiKsdal KyrKjElydsHus
I forrige nummer skrev vi at det nye 
kyrkjelydshuset i Fiksdal er eigd av 
Misjonsforbundet, Den Norske Kirke og de 
lutherske organisasjonene. Det riktige er at  
huset er eid av en egen stiftelse hvor disse  
tre samarbeider.

FLOTT SANG: Marit og Irene synger med barna sammen med Sveingung Andersen på flygel. FOTO: INGE PALMAR SOLEM



folkehøgskole

Rektors hjørne

Folkehøgskolene våre
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denne gang

stor søkning.
Vi opplever ny rekord i antall søknader til Molde fhs. Vi 
opplever også ny rekord mht antall ja svar per 8.mars. Vi nærmer 
oss 75 elever. Dette gir grunn til både glede og optimisme. 
Folkehøgskolen i Norge er inne i noen gode år. Det gjelder nå å 
utnytte disse slik at elevene som går et år på folkehøgskole virkelig 
opplever at de sitter igjen med noe etter endt skoleår. Vi gleder 
oss over mange gode tilbakemeldinger – året på folkehøgskole ble 
virkelig annerledes året, året med nye og gode vennskap og året der 
mange fi kk et annerledes perspektiv på livet. Vi ønsker å fortsette 
å utfordre ungdommer ! Ikke minst vil vi utfordre de på kristne 
sannheter og kristne verdier.  Vær fortsatt i bønn for både elever og 
personalet i den kristne folkehøgskolen.

fotballen ruller.
Selv om vi fortsatt har store mengder med snø rundt oss, vet vi at 
fotballsesongen står for døren. I hele vinter har fotball linjene trent 
innendørs i Træffhallen.
Vi har likevel fått med oss et internoppgjør mellom klassene 
utendørs. Rett før vinterferien hadde vi full 11er kamp på KGB. 
Her var det Barcelona klassen som gikk av med seieren. I uke 
8 fi kk et sammenslått lag kjørt seg mot 3.divisjonslaget Rival 
fra Molde øst. Det ble en jevn kamp hvor lagene hadde hver sin 
omgang. Resultatet 2-2 gav et noenluunde riktig bilde av kampen. 

tur til Chamonix og Barcelona.
Fotball/Barcelona drog i uke 9 på sin årlige studietur til Barcelona. 
Det ble en suksess. Dette ikke minst pga at elevene fi kk med seg to 
kamper med FC Barcelona. Snowboard og twintip elevene har vært 
en uke i de franske alper. Her ble det var det svært så gode forhold 
til å forbedre både ski og snowboardteknikk. Elevene storkoste seg.

frænabu misjonssenter:
Emil Krakeli, Helge Eriksen, Ottar 
Dag Fedøy, Elisabet Harnes, Eli 
Brandseter, Hans Kjell Hansen og 
Kjell Magnar Svendsvik. Styret 
konstitueres 25. mars. I tillegg møter 
Reidun Åndal og Arild Ove Halås.

Visthus ferie og leirsted:
Kjell Hatlen, Ole Harald Sekkeseter 
(leder), Roar Ertesvåg. To personer 
til skal velges. I tillegg møter May 
Iren Mittet og Jan Inge Nasvik.
Høgtun folkehøgskole:

Målfrid Bjerkeset og Arild Ove 
Halås representerer NRI i styret. 

molde folkehøgskole:
Anne Bente Klokk Svensvik 
(leder), Margaret Kjøde Rødal, 
Lars Myklebust, Åse Brit Godø 
(ny), Arild Ove Halås. I tillegg 
representant for personalet og 
elever samt rektor.

romsdal ungdomsskole:
Kåre Eikrem (leder), Gunnar 
Holth, Borghild Sæbø, Nils Martin 

Sandven, Håkon Mork og Roger 
Andre Haugland (1. vara). I tillegg 
representant for personalet samt 
rektor.

Kretsstyret (bildet):
Foran f.v: Solveig Henden, Knut 
Samset (nestleder) Johannes Finset 
(leder), Ottar Schjølberg.
Bak f.v:  Ottar Dag Fedøy, Astrid 
Johanne Brandshaug, Marit 
Røykenes Dahle og Magnhild 
Hansen (1. vara). Foto: Arild Ove 
Halås

STYRER I nRI oPPnEvnT Av kRETSSTYRET:

FOTO: MOLDE FOLKEHØGSKOLE

FOTO: MOLDE FOLKEHØGSKOLE



ROMSDAL UNGDOMSSKOLE
Skulen tek form dag for dag. Byggassistanse A/S 
står for arbeidet og i skrivande stund er taket snart 
ferdig. Skulebygget skal takast i bruk rett over 
påske. Alle dei som har Indremisjonsnytt har fått eit 
brev med spørsmål om å gje eit startgåve til skulen 
i høve det nye skulebygget. Vi vonar at flest mogleg 
vil gje ei gåva. Det nye skulebygget er eit stort trus-
prosjekt og vi må  i bøn og arbeid omslutte skulen 
framover. FOTO: OLE KJELL ORSET

VIP-KLUBBEN 
V.I.P- klubben bruker å innta Molde bedehus annen-
hver fredagskveld kl. 19.00. Gutter og jenter fra 4-8 
klasse kan da blant annet spille innebandy, airhock-
ey, bordtennis, biljard og tv spill. Kiosk, utlodning, 
andakt og matservering hører også med. 5 mars 
var vi ca. 20 i tallet, og stemningen var fantastisk 
god. Du er velkommen til å bli med i V.I.P- klubben- 
for også du er en veldig viktig person for Jesus! 
TEKST OG FOTO: AUDUN VESETVIK

STORSØNDAG I KRISTIANSUND 7. MARS 
Med spenning såg vi fram til andre søndagen med 
storsamling i Kristiansund. Starten var god, no var 
spørsmålet om folket kom att. Da klokka var tolv 
var det 46 personar som fylte opp stolane, derav 
19 barn. Synnøve, Helene og Sølvi Sæbø sto for ”B-
gjengen” (søndagsskulen) saman med Astrid Johan-
ne Brandshaug. Songaren Sveinung Andersen var 
med og Audun Sæbø forkynte Guds ord. Fornøyde 
små og store stogga att etterpå for ein god prat og 
kaffi m/ kaker. FOTO: JAN INGE NASVIK

STORFAMILIESAMLING PÅ FRÆNABU 7. MARS 
Den andre Storfamiliesamlinga på Frænabu starta 
med sal av middag kl. 1500 før møtet kl. 1700. Linda 
Austnes frå Godøya på Sunnmøre stod for under-
visninga og ei lokal lovsongsgruppe deltok. Det var 
rundt 80 personar som deltok og det var også eiga 
samling for borna. Biletet er av leiargruppa for desse 
samlingane, Petter Godø, Else Marie Huancha, 
Ingunn Flataker, Synnøve Risan (rådgiver), Anne 
Hilde Haraldsvik og Audun Vesetvik. Krinsleiar Arild 
Ove Halås er også rådgiver for gruppa.

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: Kåre Eikrem
Adresse: Fannestrandsv. 4, 6415 Molde
Tlf.: 71 25 28 73
Fax.: 71 25 15 35
E-post: molde@imf.no

Kretsglimt
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TAKK TIL GODE MEDARBEIDARAR! 
Dei årlege val på personar som har oppgåver på 
direkte oppdrag frå krinsstyret er utført. Vi vil takke 
4 som har ekstra lang teneste og som no vil priori-
tere andre oppgåver i indremisjonen. Bjørn Nerland 
går av som leiar i styret for Høgtun etter 6 år. Knut 
Steinar Dahle går ut av styret for Molde FHS et-
ter 6 år og Olav Terje Flataker går ut av styret for 
Frænabu etter 6 år som leiar. Jenny Huse Gjeitnes 
(biletet) går ut av driftsstyret for Visthus etter over 
20 år som medlem. FOTO: NRI


