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Land, land, land. Hør Herrens ord! Land, land, land. Hør Herrens ord! Land, land, land. Hør Herrens ord! 

Same procedure as 
last year miss Sophie
leder side 2

Et juleminne fra Sotra
side 4

NRI-korets 
høstsamling side 10

DVI’s første kvinnelige 
forkynner
møte henne på side  6

Den store 
julesang-
konkuranssen side 7

«I dag er det født 
dere en Frelser, 
han er Kristus, Herren 
i Davids by» 
                               Luk 2,14

Indremisjonsnytt og Sambåndet 
blir ett felles blad fra 1. januar.

Johannes Finset (formann)
Knut Samset (nestformann)
Ottar Schjølberg 
Astrid Johanne Brandshaug
Ottar Dag Fedøy 

Solveig Henden  
Marit Røykenes Dahle 
Magnhild Hansen (1.vara)
Arild Ove Halås (krinsleiar)

les mer på side 16

Takk for godt samarbeid for Guds rike 
i året som ligg bak. Takk for omsorg, forbøn, 
gåver og fellesskap i tenesten for Jesus.
Vi ynskjer alle ei fredfull og god julehøgtid 
og eit godt nytt år!
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LES MER PÅ  
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Leder

”…vi må passe oss så ikke arbeidet på 
bedehuset ikke begynner å ligne grevinnens 
nyttårsselskap…”

En av de underligste juletradisjonene i Norge er at ”alle” må se 
Grevinnen og Hovmesteren på TV lille julaften. Selv innbitte 
avholdsfolk ler så de rister over en sørpe full hovmester og en 
senil gammel dame.

Grevinnen, miss Sophie er blitt gammel og senil. Likevel så 
holder hun, godt hjulpet av sin trofaste hovmester James, 
krampeaktig fast på de gamle tradisjonene. Grevinnens 
nyttårsselskap var en gang i tiden en stor begivenhet med fl ere 
selebre gjester. Nå er gjestene for lengst døde, men tradisjonen 
går sin gang, år etter år. Hovedpoenget for Miss Sophie er at alt 
må være nøyaktig slik som det alltid har vært. ”Same procedure 
as last year” (samme prosedyre som i fj or).

Vi må vokte oss så ikke arbeidet på bedehuset blir en (alkoholfri) 
utgave av grevinnens nyttårsselskap. ”Same procedure as last 
year..” er en livsfarlig vei for alt kristent arbeid. Hvis vi gjør ting 
bare fordi det har vært vanlig før er vi inne på en farlig lvei. 
Alt arbeid i den kristne forsamling må være under konstant 
evaluering og gjennomtenkning. Det kan fungere godt å gjøre 
ting på samme måte som i fj or men da må vi vite hvorfor vi gjør 
det. 

I NRI evaluerer vi alle arrangement kretsen har ansvar for. Hvis 
oppslutningen er mindre enn året før tar vi en ekstra grundig 
evaluering for om mulig å fi nne årsaken. Noen ganger blir det 
nødvendig å tenke i nye baner for at ikke arbeidet skal stagnere. 
Dette er en god kjøreregel også lokalt. Av og til er det riktig å 
fortsette på samme måte som før. Andre ganger kan det være 
nok å fl ytte møtetidspunkt eller møtedag. Men noen ganger 
kan det også være nødvendig å ta svært dramatiske grep på 
bedehuset, for evangeliets skyld.

Det er mange grunner til at enkelte bedehusforsamlinger 
opplever tilbakegang og det er ingen lettvinte svar på hvorfor 

det skjer. Men hvis vi år etter år bare kopierer det som var i fj or er 
vi i alle fall helt sikker på at vi vil tømme bedehuset til slutt.

I disse dager legger vi reiserutene for våren. Jeg registrer at 
mange steder er møteopplegget på bedehuset et resultat 
av bevist planlegging. Men det fi nnes også bygder som har 
nøyaktig det samme opplegg på bedehuset i dag som for 40 år 
siden. Da er det grunn til å stoppe opp og tenke på miss Sophies 
nyttårsselskap.

Virkekraften i Guds ord endres ikke med nye eller gamle 
arbeidsformer. Det er likevel et faktum at for å nå folket med det 
levende ord, må vi også se på rammene rundt forkynnelsen. 
Møtetidspunkt, program, annonsering og møteplan er viktige 
ting. Ingen blir frelst uten å høre Guds ord forkynt, men hvordan 
kan vi forkynne hvis ingen kommer?

Dette skrives ikke for å spre mismot eller å stemple tradisjonelt 
bedehusarbeid som feil. Men også i indremisjonen trenger 
vi en stadig gjennomtenkning av hva vi holder på med. Jeg 
våger å påstå at vi fra kretsens side kan være til hjelp i en slik 
prosess. Til våren vil jeg prøve å få besøkt så mange av våre 
indremisjonsstyret som mulig både for å gi og få inspirasjon.

Takk for samarbeid, omsorg, gaver og forbønn i 2009. 

Jeg ønsker alle lesere av Indremisjonsnytt en fredfull jul og et 
godt nytt år under Guds velsignelse!

Arild Ove Halås
kretsleder Nordmøre og Romsdal Indremisjon

ao.halaas@imf.no

THE SAME PROCEDURE 
AS LAST YEAR

● «Kristne samboere- fi nnes de?»

● «Inntil døden skiller dere ad 

 – om ekteskap og skilsmisse»

● Ferske nyheter fra arbeidet i NRI

● Over hundre bilder fra leirer og   

 arrangement

Bibelhelg på 
Frænabu

12.-14. februar

Taler Karl Einar Tvedt 
(forkynner i ImF)

Fredag kl. 1900  Møte med 
påfølgende kveldsmat

Lørdag kl. 1200  Eldretreff /
Formiddagstreff  med lunch og utloddnig

            kl. 1900   Festmøte

Søndag kl. 1100  Avsluttningsmøte

Alle velkommen!
Hustad/Farstad/

Vassenden IM 
i samarbeid med NRI
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Ja, dette er det første livstegn fra meg i Indremisjonsnytt etter 
at jeg ble valgt til kretsformann for NRI, den 22 august. At 
det skulle gå slik, var ikke i mine tanker da jeg ble valgt inn i 
kretsstyret på årsmøtet i mai. Jeg har etter hvert blitt fortrolig 
med oppgaven og håper og ber om at jeg må få bidra til noe 
positivt i misjonen, hvis det skal skje så er jeg avhengig av 
forbønn og Guds ledelse.
Litt om meg selv: Jeg er 60 år, født og oppvokst på garden 
Finset i Aure. Jeg gikk på Høgtun i 66/67 der tok jeg et bevisst 
valg i livet, jeg ville være en kristen og følge Jesus.
I 1970 gikk jeg på Gjermundnes landbruksskule. Etter dette har 
jeg stort sett vært hjemme og vært gårdbruker. I 1979 giftet jeg 
meg med Ragnhild Berge fra Kristiansund og vi har 5 barn, 2 
gutter og 3 jenter. 
Min far (Tore) var aktivt med i misjonen, han var formann i 
Lesund Imf, og mange år med i kretsstyret for Nordmøre krets 
av DVI, derav 8 år som formann. Det er ikke få emissærer som 
har vært innom heimen vår i alle disse åra.
Jeg har lyst til å nevne noen navn fra vår region som jeg husker 
godt: Marie Megård Sandblost, Peder Haga, Martin Ormset, Kåre 
Rånes, Martin Skar, Peder Mork, Rasmus Sæter, Johannes Kvalvik, 
John Ranheim, Andreas Smenes, Lars Singelstad, Ottar Remen.

På grunn av slitasje på kroppen avsluttet vi gårdsdriften i 
år, de siste dyra forlot fj øset i november. Selv om dette på 
mange måter er trist, så har jeg oppdaget at det åpner seg nye 
muligheter, det går an å ta seg en tur en kveld, en dag, en helg 
uten å streve med å få en avløser som ofte var helt håpløst.
Det er en ting jeg har spesiell lyst til, det er å bli bedre kjent 
i kretsen vår. Jeg håper at jeg kan få mulighet til å besøke 
foreninger rundt omkring, ikke som taler men som tilhører og 
bli kjent med folket, stedet og hva de er opptatt av.
Jeg var en gang med i styret i et landbrukssamvirke i Nordmøre 
og Romsdal, det jeg likte best med det vervet, var da vi 
reiste rundt om i distriktet på møter og møtte bøndene på 
hjemmebane, vi fi kk vite hva de var opptatt av.
Noe av det samme er det også i misjonen, treff e folk i de lokale 
foreninger og høre hva de er opptatt av.

For en tid tilbake kom jeg over en del gamle Broder-båndet 
(Kretsblad for Nordmøre),og i et blad fra 1969 sto det et lite 
stykke som min bestemor Ellen Kvalvik Finset hadde skrevet, 
hun var da 93 år. Stykket hun skrev var et juleminne, jeg har lyst 
til å gi det videre til dere som en julehilsen også fra meg.

Et uforglemmelig minne.
For fl ere år siden, like før jul, satt jeg sammen med fl ere 

i hjemmet. Som alltid ellers ble det sagt: ”Synes 
det blir ingen jul uten juletre”. Så nevntes de 

forskjellige småbrødsorter, nye klær 
og så videre. – Mens jeg satt og 

hørte på dette, ble jeg grepet 
av en slik tomhet som jeg 

ikke har kjent verken 
før eller siden. I min 

nød og hjelpeløshet 
gikk jeg opp på mitt 

soverom – måtte være alene. Jeg satte meg på sengekanten, 
foldet hendene uten å få frem et bønnesukk – var som forstenet. 
Som jeg satt i denne stilling, hørtes tydelig salmestrofene: ”Det 
kimer nå til julefest, det kimer for den høye gjest”. I samme 
stund merket jeg åndens vingeslag. Den Høye gjest var der 
og fylte rommet med sin fredshilsen. Lydløst kom Hans trinn 
– lydløst for Han tilbake. Mørket i meg forsvant. – Lysstrålene 
fra Golgatahelten fylte min sjel. ”Ha takk som treder til armods 
hytter ned”. – ”De hyrder våket og ventet natten lang, da lysnet 
tåken – da lød der englesang”. 
Etter fl ere dager og år siden denne opplevelse har den til i dag 
vært meg til hjelp og trøst når mørkets fyrste har villet sperre 
veien for meg.

Nå ser jeg liksom mitt livsskip kommer inn fra det opprørte 
hav – nærmer seg land – glir sakte og stille inn i havnen – ” – og 
hjemmets kyster jeg skimter”. For evigt er alle stormer – alle 
lumske undervasskjær lagt bak. – Da er evig jule-fest.
”Lammet, ja Lammet dets vunder og sår, æren og prisen i 
evighet får. Amen Halleluja, amen”.

Året etter, i 1970 døde bestemor, jeg var da på landbruksskulen. 
Da jeg fi kk denne beskjeden, måtte jeg fi nne en plass der jeg 
kunne være alene.
Et par måneder tidligere hadde jeg fått brev fra henne, skriften 
var litt vanskelig å lese, på slutten av brevet sto det:
” det største du på jord kan være, er å kristi bandre bære”.
La ikke noe gjøre deg mismodig av jordisk glans, det falmer så 
fort. ”O hvor lykkelig den – som når alt farer hen, har Jesus og 
himlen igjen.
De ringeste små ting som kommer i din vei – sig det til Jesus – så 
vil han hjelpe deg.
Hilsen din gamle lykkelige bestemor.

Bestemor var den personen i mitt liv som lærte meg at 
kristendom først og fremst er glede og seier.

”Det kimer nå til julefest, det kimer for den høye gjest”
God Jul Hilsen Johannes Finset.

Julehilsen fra formannen
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Julehilsen fra de ansatte
Ja, da er det snart jul igjen og vi har 
adventstid. En ventetid der vi venter på 
at vi skal feire Jesu fødsel. Tenk så stort – 
frelseren vår kom til jord som et lite barn 
og levde det livet vi burde ha levd. Og han 
levde og døde for deg og meg slik at vi en 
dag skal få komme hjem til himmelen og 
være sammen med ham i all evighet. Det 
blir ubeskrivelig bra!

Ordet advent betyr egentlig komme eller 
ankomst. Det jeg vil minne om denne 
adventstiden, er at vi som tror på Jesus 
egentlig har advent hele året. Ikke bare fi re 
uker før jul, men hele året - sommer, vinter, 

høst og vår. For vi venter på at Jesus skal 
komme igjen for å hente oss til seg. 
Den dagen skal vi få være med hjem til 
vårt virkelige hjemland – Himmelen. 
Er du klar for avreise?

”Vær sterke og frimodige, alle dere som 
venter på Herren.” Salme 31,25 

På vegne av alle ansatte i NRI vil jeg 
ønske alle lesere av Indremisjonsnytt en 
velsignet julehøytid!

Gunnlaug Lima

 Dette juleminnet vart skrive til 
”Broderbåndet” for kring 50 år 
sidan (1958 – red.anm.) No er nye 
slekter og nye lesarar komne til,  så  
eg vågar å senda det inn på nytt.

Det var lang veg å gå for den som budde så 
einbølt som vi gjorde. Ikkje var det veg heller, 
berre berg, myrar og lyngmarker å gå over. 
Men når det var juletregang på bedehuset, 
var vi ikkje til å halda heime, vi måtte avstad 
og vera med når det berre var ver. Og så sant 
det var helgedag, var det lys i bedehuset når 
vi kom. 

Midt på golvet i det store bedehuset sto 
juletreet, det største treet vi såg for heile året 
på ei tresnau øy. Det var kome frå Bergen 
med rutebåten. Så fi nt pynta tre fanst nok 
ikkje i nokon heim. Og så elektriske julelys!  
Kva gjorde det om vi ikkje hadde musikk til 
songen? I rekker gjekk vi rundt treet og song 
dei kjære julesongane, den eine etter den 
andre. Vi song vel ikkje så reint og rett alltid. 
– Ingen tenkte så mykje på det, vi song med 
glede og stort frimot. Når leiaren sa at no 
laut borna kvile seg, for dei vaksne skulle gå 
ei stund, tok vi helst ille på det. Dei vaksne, 
hadde dei noko med dette å gjera? Det var 
då borna si jul!

Ein kveld mellom jul og nyår var det 
barnefest, den største opplevinga for 
heile året. Kristina på Reina, som heldt 
sundagsskule, sto for denne festen. Det var 
ikkje mykje bråk og uro på dei festane, nei. 
Eg kan enno hugsa det meste av ein tale eg 
høyrde som niåring på barnefesten. Så fekk 
vi tebrød, mandelsnitt og kakemenner, alt 
baka av Gudnar i Avløpet. Og etterpå gang 
om juletreet. – Gleda var fullkomen.

 Men eit år var det slikt uver i juledagane at 
vi laut vera heime, og fekk ikkje greie på kva 
dag festen skulle vera. Vi syskena rekna på 
det: I går var det vaksenfest, og barnefesten 
plar vera dagen etter. Ut på ettermiddagen 
klårna det opp, og bror min og eg skipa oss 
til å gå. Mor såg ut: Berre blautsnø og væte 
på alle kantar. Korleis kunne ho våga å la to 
gutar på åtte og ti år gå ein time gjennom 
utmarka i slikt føre? Og så heimatt etter det 
var vorte mørkt? Ingen vaksne hadde høve til 
å vera med. Heller ikkje visste nokon om det 
var i kveld festen skulle vera. Det laut verta 
nei, og vi tusla innatt frå trappa og tok av oss 
halsklut, trøye og vottar. Men dagen etter 
fekk vi høyra av andre born at barnefesten, 
den var i går, den. Kva skulle mor setja opp 
mot den sorg som fylte eit gutesinn?
 
Den dagen kom det ein pakke frå ei tante 
på Austlandet med julekaker, neter og anna 
julegodt som ikkje vi var vane med å ha. I 
førstninga av trettiåra, då dette hende, var 
det ikkje så fl ust å ta av korkje til det eine 
eller det andre, vi fekk vera glade vi hadde 
det mest nødvendige. Men ein ting vart 
det råd til kvart år: stort, fi nt juletre kjøpt i 
Bergen. Somme av grannane hadde berre 
ein stor eine, og det var det liksom ikkje 
nokon stas ved.
 
No fann mor ein utveg: Vi skal ha julefest 
ikveld heime. Og om kvelden var bordet 
pynta med lys ved kvar sin plass, kakene 
og netene var etla ut på asjettane, og det 
kom kakao i koppane. Eg hugsar enno den 
dag i dag både korleis dei såg ut og korleis 
dei smaka desse kakene som eg fekk den 
kvelden. Etter maten gjekk vi om juletreet, 
mor, far og fi re sysken. Rett nok var det berre 
vanlege juletalglys på treet, og mykje mindre 
var det enn det i bedehuset, men likevel. Den 

største sorga var sløkt. Og mor sende nok ein 
takkens tanke fordi postgangen var så sein at 
denne pakken ikkje rakk fram før jul.
 
 Magnus Polden.

Magnus Polden (85) er bosatt i Kristiansund. I sitt 
yrkesliv var han lærer og skolesjef.  Han har vært 
og er aktivt med i indremisjonsarbeidet både 
i Kristiansund og i Nordmøre Krets. Polden var 
formann i forbundsstyret for Det Vestlandske 
Indremisjonsforbund i 1975-1977. Han var 
vararepresentant til Stortinget for KrF i perioden 
1973 – 1977 og har også vært aktiv i politisk arbeid 
i Kristiansund.
 

Å JUL MED DIN GLEDE OG BARNLIGE LYST
Et juleminne fra Sotra

Polden på Sotra der forfatteren voks opp
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AAAnnndddaaakkkktttteeennn aavv OOddddvvaarr NNyyhheeiimm

Forventning 
«Tida ho renn som ei elv mot os, 
fort skifter sumar med vinter.» 

Elva som renn forbi husa heime, minner meg ofte om dette. Kvar 
blir det av alt vatnet som renn forbi? Flo og fj øre er som før, trass 
tørketider og nedbørsrekorder. For eit skaperverk vi skal få vera 
vitne til. Det bratte fj ell bak husa heime, får meg ofte til å tenkje 
på Salme 121

«Eg lyftar augo mine opp mot � ellene. Kvar skal mi hjelp koma frå? 
Mi hjelp kjem frå Herren, som skapte himmel og jord.» 

Vår levetid er sytti år, og åtti år om styrken er stor seier Guds 
ord (Salme 90,10). Etter dette ord lever eg i dei ekstra nådeår. 
Tankane går ofte bakover til barne- og ungdomsåra. Når far 
samla oss til andakt, bad han ofte denne bøna: Må vi bli i himlen 
saman, vi som var det her på jord. Denne bøna har vorte mi bøn. 
Det er endå mange vi ventar på. 

Året på Rauma Ungdomsskule (no Molde Folkehøgskule) vart 
eit vendepunkt i mitt liv. Ei vekkande ånd låg over skulen, 
mange unge gav sitt liv til Jesus. Eg stod lenge imot, men då 
tre veker var att av skuleåret var all motstand broten ned. Ein 
søndagskveld etter kveldsmøtet, på gamle Tryggheim, fekk 
min gode venn, Endre Hjelset, be for meg. Eg minnast med takk 
lærarne på Rauma, dei hadde nød for sjelene, og var til stor hjelp 
for mange unge. 

Forkynninga av Ordet,- har vore det store igjennom livet. Difor 
har det vore eit kall å få lagt til rette for att Guds Ord vart forkynt 

i bygda vår. Forsamlinga på bedehuset har vore min åndelege 
heim, eg har mykje å takka for. 

No er vi midt i adventtida og jula nærmar seg. Dette skaper 
forventning i oss. Han som var fødd julenatt i Betlehem, skal 
koma tilbake. 

Ap.gj.1,11. «Denne Jesus, som er teken opp frå dykk til himmelen, 
skal koma att på same måten, som de såg han fara opp til 
himmelen,» 

Luk.12,35-40. «Sæle dei tenarane som Herren � nn vakne når han 
kjem. Lat hoftene vera  ombundne, og lat lampene lysa. Vær då 
budde, de og! For Menneskesonen kjem i den time de ikkje tenkjer.»  

Desse bibelavsnitta handlar om forventning. Så står det då att,- 
om vi blir henta heim, ein for ein, eller samla då Jesus kjem att. 

Kva skal vi vera opptatt med i ventetida?  Jesus talar til oss om to 
viktige ting: 

1. Du må våke! Sørg for att du ikkje sovnar. Lat det vera lys på   
 lampene. Ta vare på ilden. 
2. Du skal vera i aktivitet. Tjen Herren med glede. 
 Hald deg varm som kristen. For arbeidsvarmen er ofte den   
 beste. Bed og arbeid.

Vi treng å be «Herre, send vekkande vårvindar, enn ein gong, 
over vårt heimland i nord, lengting og lyst etter ditt ord».

«Kristne, opp og se signalet Vaier nå i sky! Vekkerropet kraftig 
høres Over land og by. Hold da ut, for se, jeg kommer! Det er 
Jesu bud. Send et gjensvar opp til himlen: Ja, vi vil, o Gud.»

Det er trolig ukjent for de fl este, men den populære sangen 
«Å jul med din glede» har ikke bare tre men fem vers. 

På misjonsmuseet i Lyngdal er det arkivert en tekst til denne 
sangen, der alle fem versene er med. At teksten fi nnes på 
misjonsmuseet i Lyngdal, har sin grunn i at hun som uten tvil er 
forfatter av sangen, Gustava Kielland, i fl ere år var prestekone i 
Lyngdal.
Så kan en jo undre seg over hvorfor de to siste versene er utelatt 
i sangbøkene, ikke minst siden fj erde verset handler om å 
samles i himmelens sal. 

Når alle fem versene er med lyder sangen slik:

1. Å jul med din glede og barnlige lyst, vi ønsker deg alle velkommen;
vi hilser deg alle med jublende røst, ti tusene ganger velkommen!

Ref.:
Vi klapper i hendene, vi synger og vi ler, så glad er vi, så glad er vi, 
Vi svinger oss i kretsen og neier, og bukker.
 
2. I Østerlands vise, I tre stjerne menn, vi vet jo hvorhen I vil drage;

for vi vil jo også så gjerne derhen, og eder på reisen 
ledsage.

Ref.

3. Så rekker jeg deg nå med glede min 
hånd, kom skynd deg og gi meg den 
annen,
så knytter vi kjærlighets hellige bånd, 
og lover å elske hinannen.

Ref.

4. Og en gang vi samles i Himlenes 
sal, og synger om jul med sin 
glede.
Vi takker og jubler i tusene tall, 
i himlen for tronen vi trede.

Ref.

5. Om ute det stormer og 
regner og sner, det kan oss jo 
slett ikke skade.
For julen og freden oss alle 
er nær, og vi ere fromme 
og glade.

Ref.

”Å jul med din glede” har fem vers
Av Torbjørn Greipsland, Kristelig Pressekontor (KPK).
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Ingeborg ble født i Nesset 14 mai 1914 av 
foreldre Anne og Anders Waagbø, der hun 
vokste opp i en god heim. Vi går framover til 
konfi rmanttiden, de vanskelige tretti åra var 
kommet med stor arbeidsløshet og det var lite 
muligheter til videre skolegang.

Ingeborg sier at hun er sine foreldre stor takk skyldig som sendte 
henne til Bergen høsten 1931 og hun forteller videre: Jeg hadde 
to brødre der som var ansatt der i «Konfeksjon» og snart kom den 
tredje også. De første månedene var jeg barnepike hos min bror, 
men snart fi kk han plass til meg på «Kløverhuset» der han også var 
ansatt. Jeg var heldig, for arbeidsløsheten var nå stor.
Her lærte jeg å sy bukser og vester, trivdes ikke noe særlig, men ble 
der i 12 år.og tjente i begynnelsen kr 1,- pr time.

Trøsten hadde jeg i indremisjonen der jeg ble tatt imot med 
åpne armer, men det var få ungdommer der, mest gamle folk. Det 
ble søndagsskole, stor sådan og så var vi noen som begynte med 
YA, det ble en stor fl okk på Finnbergåsen der jeg bodde i Bergen.
Vi var tre ledere der som gikk inn med liv og sjel og bønn for 
ungdommen.

I 1942 var nesten hele fl okken på leir på Frekhaug Ungdomsskole 
og det store skjedde at nesten alle ble frelst på nytt og etterpå 
søkte mange andre ungdommer frelse, det var en veldig stor tid.
Men jeg tenkte på at utover i landet var det lite yngresarbeid i 
gang, bare på enkelte større steder og i noen byer.
Jeg fi kk kall fra Gud til å gjøre noe med det, forteller Ingeborg. 
Hun skrev til Forbundet om dette og  fortalte om vekkelsen på 
Finbergåsen og om at etter søndagsskolen var det lite eller ingen 
tilbud til de unge på de fl este steder.. 
Jeg fi kk svar tilbake at de skulle arbeide med saken. 

Det var valgtid når vi snakka sammen og Ingeborg minnes at hun 
stemte Kr.F. i Hordaland helt fra partiet ble dannet. I alle år siden 
når partiet ble registrert på landsplan i 1938 har 
hun stemt Kr.F. ved hvert valg og det blir mange valg helt fram til i 
år.

Høsten 1938 gikk jeg bibelskolen på Fjellhaug, forteller 
Ingeborg som ikke var kjent med ulike tilbud den gangen. Jeg 
merket meg uenigheten bl.a.angående kvinner i tjenesten. 

På Fjellhaug opplevde Ingeborg at når det var prekenlære ble 
kvinnene satt utenfor, bare menn fi kk delta. 
Vi kvinner kunne snakke om «heimbygda mi» eller søndagsskolen. 
Vi fi kk aldri lære å sette opp en dispensasjon, det gjorde det 
tyngre for meg senere, for når jeg talte måtte jeg ha det i hodet.

Når det gjaldt sang, hadde jeg et handicap, forteller Ingeborg; 
jeg kunne ikke spille gitar og skulle jeg synge, kunne jeg miste 
pusten. 
Da ba jeg til Gud og sa; Jeg kan ikke synge, du må hjelpe meg 
eller så må jeg slutte.
Gud bønnhørte meg, og fra den dagen sang jeg og var ikke noe 
nervøs, det varte i alle de  årene jeg reiste. 

En annen ting jeg heller ikke hadde tatt i betrakting var at 
jeg ikke var forberedt på å tale til store forsamlinger av voksne, 
men også det hjalp Gud meg med.

I 1943 tok hun imot kall fra Dalsfj orden indremisjon f.f. som 
ungdomsarbeider og var der fram til 1945. Nå gikk turen tilbake 
til Romsdal igjen der hun i to år arbeidet som yngres- 
og ungdomsarbeider.

Ingeborg har ennå kallsbrevet som hun fi kk fra G.Ballestad i 
desember 1946 og tidlig i -47
kan vi lese i Sambåndet der Jens M. Rognsvåg skriver om at 
Ingeborg er kalt til ungdoms- og yngresarbeider i Forbundet 
og han skriver videre at hun har fått nåde til å gjøre et godt 
arbeid mellom de unge og at Gud har fått bruke henne til stor 
velsignelse og sjelers frelse.

Når Ingeborg forteller og minnes denne tiden som aktiv 
misjonsarbeider på heimeplan så er det med stor innlevelse og 
klar husk om mange ulike episoder;    
Ingeborg var den første kvinnelige arbeider i 
indremisjonsforbundet og selvom ledelsen var klar på at også 
kvinner hadde sin plass i misjonsarbeidet ble Ingeborg en stor 
forandring mange steder: 
«Ho jenta» var det mange som sa og på et stort stevne i 
Holmedal var det ei stemme som ropte: « Kan vi få høre ho 
jenta synge?» og Ingeborg sang.

Møt forbundets første kvinnelige forkynner - Ingeborg Horgheim
Skrevet av Solveig Brude etter samtaler med Ingeborg.
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Møt forbundets første kvinnelige forkynner - Ingeborg Horgheim
Mange menn kom også for å høre den unge jenta og i Olset 
ble det starta et stort mannskor etter at det var møter der i 
hele 4 uker, det ble vekkelse og mange ble aktive kristne.
I en heim ga hele familien seg over til Gud – dette i tråd med 
som det står et sted i Bibelen: at han og hele hans hus kom til 
tro, de 
kom inn fra gårdsarbeidet og falt på kne uten at Ingeborg sa 
et ord.

De hadde ikke vært på møter, men fortalte at de hadde bedt 
til Gud og sagt;»Hvis det er du som kaller på oss , så må du 
sende jenta hit idag». Det var trosstyrkende, og jeg som kom 
for å besøke en syk gammel mann. 

En gardbruker sa det slik; i 40 år har vi bedt for bygda og 
ønsket oss både Ballestad og andre høvdinger og så kom «ho 
unge jenta». 

Ingeborg har aldri tatt æren for at folk kom til møtene 
hennes og opplevde frelse, og vi vet at både ung og eldre 
av begge kjønn har vært redskaper for Guds rikes fremme 
oppover i alle år. «Gud skal ha all ære» sier Ingeborg. 

Det ble 5 års reisetid for meg her, forteller Ingeborg, som 
også nevner formannen på dette stedet, en ung mann som 
sammen med andre hjalp henne utrolig, tror ikke jeg hadde 
klart alle oppgavene og arbeidet uten hjelp fra han.

Tidvis hadde Ingeborg også et større virkefelt da hun 
besøkte lag og foreninger på fl ere små og større steder både i 
Rogaland og Hordaland.

I Romsdal og på Sunnmøre var hun med og stiftet ca. 30 
Yngreslag, starten var oftes å få på plass et styre av lokale 
medarbeidere, dette kunne da som nå være vanskelig. 

I en artikkel i YA spalten i Sambaandet i 1943 skrev Ingeborg; 
«Hallo gutter og jenter! Er det YA der du bor? Ikke det, da må 
dere gjøre noe. Snakk sammen dere 14-åringer og oppover 
og bli enige om at YA vil dere ha. Gå så til ledende kristne 
på stedet og spør om de vil stifte YA.  Det hjelper , det har vi 
erfaring for». 

17.mai 1944 talte Ingeborg for første gang i kirka i Eresfj orden 
og senere har hun talt fra de fl este «stoler» i kirke og bedehus 
i Romsdal.

Hun var velkommen i bygd og by og på ett sted dit mange 
«førstereispredikanter» grudde seg for å komme ble det 
referert etter en av lederne i bygda; «vi er no aldri stygg mot 
stakkaran då» De tok varmt imot meg, selvom jeg var kvinne, 
sier Ingeborg.

Etter � ere år som misjonsarbeider fl yttet Ingeborg til 
Åndalsnes og i 1948 giftet hun seg med Lars Horgheim, og 
etterhvert fi kk de tre barn.
Sammen bygde en god kristen heim og begge var i alle år 
aktivt med i Guds rikes arbeid i fl ere foreninger og hadde 
mange oppgaver både i bedehus og kirke.



Sambåndet januar 1947
Ved inngangen til et nytt arbeidsår satte Sambåndet i 
januar 1947 fokus på ungdomsarbeidet i Det Vestlandske 
Indremisjonsforbund. I den forbindelse var fl ere ungdommer 
intervjuet på en felles intervjuside. Sammen med Ingeborg 
fi nner vi blant annet Gunnar Kjøde, Konrad Landro, Gotfred 
Eriksen og Marie Megård (Sandblåst).
Alle fi kk følgende spørsmål:
Hva er den største vansken i det kristne 
ungdomsarbeidet i dag? Hva trenger vi mest?    
Personlig hilsen og ønske for arbeidsåret 1947
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1) Denne julesangen ble skrevet 17. mai i Oslo?
2) I denne julesangen går vi på ball igjen
3) I hvilken julesang ”satt det kun en fattig kone”?
4) Hvem sto og ”så den Gud og Herre god”?
5) Denne sangen ble skrevet på grunn av en mus 
 og et orgel? 
6) Hvem er det som er en liten hissigpropp?
7) Hva er musefamiliens resept for de som liker søtt?
8) I hvilken julesang tar en skjelvende olding frem   
 stokken sin?
9) Hvilke skader har Jensemann når han gir 
 julepresangen til mor?
10) Hva skulle Jensemann egentlig lage, og hva ble 
 det endelige resultatet?
11) Hvem var det som kysset nissen?
12) Hva hadde eldstesønnen i huset med i 
 julekoff erten som julegaver til de to ensomme   
 gamle i skogen?
13) Nevn 3 julesanger hvor vi møter ”de tre vise menn”
14) I hvilken julesang går den unge David og vokter 
 får?
15) I denne julesangen synges det om ”engledansen” ?
16) Hvem er et snodig dyr?
17) Hva gjør vi tidlige en onsdags morgen ?  
18) I hvilken julesang ”kysser vi støvet for din fot”?
19) En av USA’s mest kjente forfatter og musiker med   
 mange Broadway musikaler på samvittigheten   
 skrev i 1940 en julesang som handler om    
 å skrive julekort. Forfatteren har samme    
 etternavn som en europeisk hovedstad. 
 Hva heter denne sangen og hva heter sangeren som   
 gjorde den verdenskjent?

20) ”Jul med Gudsbarnet i svøp under englenes sange”   
 - hvilken julesang?
21) Denne svært kjente tyske julesangen har en dansk/  
 norsk ”tvilling” skrevet av salmedikteren    
 Ingemann? I Norge er ”kopien” mye mer kjent 
 enn originalen.
 Hva heter ”tvillingene” ?
22) En kjent julesang ble skrevet på vestlandet i intens 
 sommervarme i 1931 !
23) I hvilken julesang synges det slik:  ”All verden nu   
 burde seg glede, med salmer for 
 Herren fremtrede…”
24) ”Vi ønsker dere, så glad en julefest” 
 – i hvilken julesang gjør vi dette?
25) Når bør man seg rett fornøye og bruke all sin 
 kunst og fl id Guds nåde og opphøye?
26) Når man skal gå julebukk kan det være greit 
 med en storebror. I hvilken skoleklasse passer det 
 best at han går?
27) I denne julesangen koker vi julegrøt og 
 danser rundt omkring?
28) I en svært kjent og mye brukt julesang går vi 
 (i et ofte utelatt vers) til kirke på et bestemt teppe. 
 Hvilket teppe og hvilken farge har det?
29) Vi må ha gjort 4 ting før vi kan sette oss ”å kvile 
 og puste på ei stund” julekvelden. Hva?
30) Dyret i det norske riksvåpenet, to ulike fugler 
 og Jesusbarnet møtes i samme vers av en
 kjent julesang. Hvilken? 

Send svaret til Nordmøre og Romsdal Indremisjon 6444 Farstad eller nri-imf.no  FØR 10. januar. 
Vi trekker ut 3 vinnere og premiene er:

1)  Gratis leir for en person (barn eller voksen) på Visthus/Frænabu
2)  Gavekort på Moldetorget kr. 200,- 
3)  Diktsamlingen ”Juvel” av Annbjørg Sævareid.

JULEKONKURRANSSE 
- FRA JULESANGENES VERDEN

Her fi nner du spørsmål fra alle typer julesanger 
fra de fl otteste salmer til de mest useriøse nissesangene. 
Du trenger både god hjerne, salmebok og andre hjelpemiddel 
hvis du skal klare alle.
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Kom små barn, og lytt hertil!
Jeg for dere synge vil
om så lys og mild en stjerne
vet at dere hører gjerne:
Himlen hører dere til

Det var midt i julenatt, 
hver en stjerne blinket matt,
men med ett der ble å skue,
en så klar på himlens bue,
som en liten stjernesol.

Langt herfra, i Østerland,
sto en gammel stjernemann,
skuet fra sitt tårn mot himlen,
så den lyse stjernevrimlen,
ble i sinn så barneglad.

Når den stjerne lys og blid
lot seg se ved midnattstid,
var det sagn fra gamle dage
at en konge uten make
skulle fødes på vår jord.

Derfor ble i Østerland
nu så glad den gamle mann, 
for han ville dog så gjerne
se den lyse kongestjerne
før han lagdes i sin grav.

Han gikk til sin konges slott.

Kongen kjente han så godt,
hørte o
òg med hjertens glede
at det lys nu var til stede,
hvorom gamle spådom lød.

Deilig er den himmel blå, 
lys det er å se der på.
Hvor de gylne stjerner blinker,
hvor de smiler, hvor de vinker,
Oss fra jorden opp til seg.

Han med sønn og stjernemann,
straks drog ut fra Østerland
for den konge å opplete,
for den konge å tilbede
som var født i samme stund.

Klare stjerne ledet dem,
like til Jerusalem.
Kongens slott de gikk å fi nne,
der var nok en konge inne,
men ei den de ville se.

Klare stjerne hastet frem,
ledet dem til Betlehem.
Over hytten, lav og lille,
sto så plutselig den stille,
strålte der så lyst og mildt.

Glade uti sjel og sinn,
gikk de nu i hytten inn.
Der var ingen kongetrone,
der satt kun en fattig kone
vugget barnet i sitt skjød.

Østerlands de vise menn,
fant dog stjernen der igjen
som de skuet i det høye,
for i barnets milde øye,
funklende og klar den satt.

Den var dem et tegn så vist,
at de så den sanne Krist.
Derfor bøyde de seg glade,
ofret så på gylne fate
røkelse med søte lukt.

Vil du barn ei også gjerne
se den lyse, milde stjerne,
for den konge dypt deg neie,
som Guds rike har i eie,
og vil lukke deg der inn?

Ser du opp mot himlen blå
med de gyldne stjerner på,
kan den stjerne ei du fi nne,
men den er dog vist der inne,
over Jesu kongestol.

For det barn som var på jord,
har et blitt en konge stor,
og han sitter nu der oppe
over alle stjerneteppe
ved Gud Faders høyre hånd.

Tilbe ham kun, alle små!
Han fra himlen ser derpå,
Send med deres hjertes glede
lov og pris til høye sete!
Det er røkelse for ham.

Stjernen ledet vise menn
til nyfødt konge hen.
Vi har og en sådan stjerne,
 og når vi den følger gjerne,
kommer vi til Jesus visst.

Denne stjerne lys og mild,
som kan aldri lede vill,
er hans guddomsord det klare,
som han lot oss åpenbare
til å lyse for vår fot.

Denne kjente julesalmen ble skrevet av Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783 
– 1872) da han var 27 år gammel i 1810. Som overskrift til sangen hadde han satt 
”De hellige tre konger – en barnesang”. Grundtvigs original var på hele 19 vers 
og er en fargerik fortelling om de tre vise menn sin reise til Betlehem. Omtrent 50 
år senere reduserte Grundtvig salmen ned til de 7 versene som vi kjenner fra vår 
juletradisjonsom ”Deilig er den himmel blå”.

Takk til Paul Odland ved Norsk Lærerakademi som har skaff et oss den norske 
oversettelsen av den danske originalteksten.

Kom små barn og lytt hertil!
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Nordmøre og Romsdal 
Indremisjon (tilsluttet ImF)

Kretsleder/ Daglig leder: Arild Ove Halås
Kontor: Frænabu misjonssenter
Adresse: 6444 FARSTAD
Telefon: 71 25 27 31
Telefax: 71 21 57 25
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: 917 48 442
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 37 02
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: EKH-trykk, Molde
Ant. nr. pr. år: 10
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

TIL MINNE

Andreas Lislien (Verma) og 
Ole Eidsvoll (Vassenden) har gått 
bort sidan forrige nummer av 
Indremisjonsnytt kom ut. Vi lyser 
fred over minne hans. Vi vil også 
takke for minnegåva på kr 3500,- 
som vart gjeven til Frænabu i Ole 
Eidsvoll si gravferd.

KONTORET I JULA

Dei tilsette i NRI tek ut si siste 
ferieveke i jula slik at vi stenger 
kontoret i jula. Siste dagen 
vi har ope før jul er måndag 
21. desember. Så opnar vi att 
måndag 11. januar når vi er 
tilbake etter arbeidarmøtet i ImF. 
Dersom du må ha tak i nokon av 
oss i jula og det ikkje kan vente 
til over nyttår kan du ringje 
krinsleiaren. 

ARBEIDARMØTET I IMF I 
JANUAR

Reidun Åndal, Gunnlaug Lima, 
Roger Andre Haugland, Arild Ove 
Halås, Johannes Finset, Jan Inge 
Nasvik og Audun Vesetvik deltek 
på ImF sitt arbeidarmøte i januar. 

JULEGÅVA

Vi vonar mange vil nytte seg 
av giroblanketten som ligg i 
bladet og gje ei julegåve til 
misjonsarbeidet i krinsen vår.

NYE MEDARBEIDARAR

Frå 1. januar er Audun Vesetvik 
tilsett i NRI i ei stilling som er delt 
med Molde Indremisjon. Han skal 
ha 40 % i byen og 60 % i krinsen. 
Fram til oktober skal han vikariere 
for Grete Marita Heiseldal før han 
går inn i andre oppgåver. 
Vi kjem attende med intervju 
med Audun og familien 
hans i neste nummer av 
Indremisjonsnytt.

STOFF TIL BLADET FRÅ 
LOKALFOREININGANE

Vi set pris på om vi får tilsendt 
stoff  til Indremisjonsnytt frå 
våre foreiningar og lag slik at vi 
kan gje eit glimt frå dei mange 
ting som skjer rundt omkring i 
bedehusa våre. 

IMF TRUSSAMFUNN

Fylkesmannen i Hordaland 
har godkjent søknaden til ImF-
Trussamfunn slik at det nå er 
oppretta. Dette betyr (som dei 
fl este bør vete) ikkje at ImF er 
vorte eit eige trussamfunn. Vi er 
framleis ein misjonsorganisasjon. 
Men innanfor ImF er det no 
oppretta eit trussamfunn 
innanfor ImF som eit tilbod til dei 
som av ulike grunnar ikkje ynskjer 
å vera medlem i Den Norske 
Kyrkja eller andre kyrkjesamfunn/
trussamfunn.

Den som måtte ynskje å 
vete meir om dette eller 
ynskjer å melde seg inn i ImF 
Trussamfunn kan ta kontakt 
med krinskontoret eller gå inn 
på Indremisjonsforbundets 
heimesider på internett.

Vi understrekar at du ikkje treng å 
melde deg inn i ImF Trussamfunn 
for å være med i indremisjonen. 
Opprettinga av ImF Trussamfunn 
er heller ikkje ein protest mot 
Den Norske Kyrkje og det er ikkje 
ei oppmoding om å melde seg 
ut av kyrkja. Men vi veit at mange 
av ulike grunnar ikkje lenger 
ynskjer å stå som medlem i DNK 
og under GF i Molde i sumar 
vart det altså vedteke å opprette 
eit trussamfunn innanfor ImF. 
Samstundes kan du ikkje melde 
deg inn i ImF Trussamfunn 
dersom du er medlem i andre 
registrerte kyrkjesamfunn/
trussamfunn.

Krinsleiaren melder



 

NRI-koret veks jamt og trutt. På lista står 
det no godt over 40 namn på små og 
store songarar. De yngste er rundt 12 år, 
dei eldste nokre år meir (eg trur vi seier 
det på de måten). Det var eit par nye 
songarar på denne øvinga også.

Fredag 20. november var det klart for årets 
siste øvingshelg. 38 av korets medlemmar 
møtte opp til kveldsmat på Frænabu. 
Så var det øving utover kvelden før ein 
avslutta med kaff ekos og god prat. Nokre 
sov heime men det var også mange som 
overnatta på Frænabu.

Laurdag fortsette øvinga etter frukost 
fram til kl. 1430. Av  praktiske grunnar 
måtte øvinga fl yttas til Vassenden 
bedehus som ligg 500 meter frå Frænabu.

Korleiar Harald Myklebust og kona (og 
kormedlem) Åsrun kom også denne 
gongen frå Bergen. Harald hadde også 
med seg NRI-korets fyrste engelske song.

Til våren er det klart for ny øvingshelg 
i april og under krinsmøtet i mai får vi 
høyre dei att. Ynskjer du å vera med i kor 
er du hjarteleg velkommen, da tek du 
kontakt med Roger Andre Haugland på 
krinskontoret eller nokre av songarane.

Du kan sjå fl eire bilete frå helga og lesa 
meir på korets si eiga nettside under 
www.nri-imf.no.

Fotograf er Knut Steinar Dahle.
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Den årlege julemessa på Frænabu gjekk av stabelen laurdag 14. 
november. Komiteen hadde arbeidt nesten eit heilt år med å lage 
ulike hobbyartiklar, handarbeid og andre gevinstar. Det var også 
baka opp ei stor mengd med julebakst.

Det var merkbart mindre folk på julemessa i år enn det har vore 
før. Likevel var stemninga god og pengane sat laust. Faktisk vart 
resultatet betre enn det har vore tidlegare trass i mindre folk.

Messa starta kl. 1100 og kl. 1200 var det Familiemøte. Ein uheldig 
kollisjon med julesalet i Molde bedehus gjorde nok sit til at det 
ikkje var så mange familiar tilstades. Så fortsette messa med sal 
av rømmegraut samt kaff e og kaker. Utover dagen gjekk det 
meste av salsvarene unna, særlig julebaksten var svært populær.

Kl. 1500 var det møte kor vi hadde besøk av 
Atlanterhavskammeratane og søndagsskolekonsulent på 
Nordmøre, Hans Orset.

Til slutt på dagen vart krinslotteriet trekt (sjå vinnarliste annan 
stad i bladet).

Vi takkar julemessekomiteen for ei vellukka julemesse og veit at 
planlegginga av messa til neste år er godt i gang. 

Resultatet vart nokså nøyaktig 69 400,- kroner til misjonen, 
det er fl ott.

Julemesse på Frænabu

Fotograf er Knut Steinar Dahle.

Stor stemning i NRI-koret
Hans Kjell Hansen og Emil Krakeli 
under åresalget

Olaug Eriksen, Oddlaug Farstad og Gunvor 
Gjendemsjø selger lodd

Åsrunn og Harald Myklebust
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HANNA HATLEN  (6 ÅR)

1) fordi det er gøy å gi gaver. Og gøy å få! 
2) Å ikke glemme pakkene. Og huske på at Jesus blei født. 
3) Gå på ski litt. 
4) Det vi bruker å ha (=pinnekjøtt), og kakemanna.

OLE ANDERS ASTAD (6 ÅR)
 
1) Fordi da får jeg gaver så fi ne som gull! 
 Kanskje jeg får spionhanske og lasersverd!? 
2) Det er at da veit man... -da husker man at Jesus  
 ble født i en stall, og det er viktig å huske på, -at  
 Jesus ble født i en stall. 
3) Kose meg. Da har jeg tenkt å spille spill. Og  
 bruke jula til det jeg egentlig skal bruke den til:  
 slappe av og spille «Diamantspillet». 
4) Weetabix med rosiner! Det bruker jeg å ha til  
 julemat. Og grøt. 

JULIE GRÆSDAL (5 ÅR)

1) Fordi at da får vi presanger. Da får vi julekjøtt 
 og det er det beste jeg vet i hele verden. 
2) At Jesus ble født.
3) Få besøk av besteforeldrene mine, spise god 
 mat og pynte juletreet, 
4) Julekjøtt og julepølse, sild og julefi sk

TEODOR TIME (4 år)

1) Jeg gleder meg til jula 
 fordi at da  får vi presanger.
2) Det er viktigst at Jesus kom ned til 
 jorda som en baby.
3) Leke med Tobias, Johannes og 
 søskenbarna mine. 
 Så skal jeg på julefest på bedehuset.
4) Jeg liker husene best (pepperkakehusene). 
 Det er fordi de er større enn 
 kakemennene og trærne.

SYNNE ORØ (snart 8 år)
1) Artig å feire jul. God mat, godteri, gå 
 rundt juletreet. 
2) Å feire Jesus! 
3) Gå på ski, hvis det er snø. Leke med venner.
 Være på besøk med storfamilien min.
4) Pinnekjøtt! 

”Derfor gleder vi oss til jul…”
”Å kunne jeg bare bli barn igjen, når juleklokkene ringer..:” synger vi. 
De to ansatte i Molde Indremisjon, Marianne Græsdal og Rigmor Hatlen 
har spurt 5 av barna i Molde bedehus om julen.Alle fi kk disse spørsmålene:
1) Hvorfor gleder du deg til jul?

2) Hva er viktigst med jula?

3) Hva skal du gjøre når du har julefri?

4) Hva slags julemat liker du best?

Hvis du går i 7. klasse eller er 
yngre kan du delta i denne 
quizen. Hvis du svarer riktig 
på alt kan du vinne en 
gratis leir på Visthus eller 
Frænabu. 
Vi trekker ut 2 heldige 
vinnere.

JuleQuiz for barn:

Svarene kan du sende i posten eller på e-post til kretskontoret  før 12. januar.

gratis leir på Visthus eller 

Vi trekker ut 2 heldige 

1) Hva het Jesu mor?
2) Hvem sa: ”Hvor er jødenes konge som nå er født”?
3) Hvor i Bibelen fi nner vi juleevangeliet?
4) Hva heter den første boka i Det nye testamente?
5) Hvor mange Mosebøker fi nner vi i Bibelen? 
6) Hvem ropte Gud til fra en brennende tornebusk?
7) Hvilken bok i Bibelen kommer etter Josva?
8) Hvorfor ble Daniel kastet i løvehulen?
9) Hva het røveren som Pilatus satte fri istedenfor Jesus i påsken?
10) Hvem har skrevet de fl este brevene i Det nye testamente?

Tre nøtter til slutt (her er det lov å få litt hjelp av en voksen):

1) Hvilke bøker i Bibelen handler om David?
2 )Hvem var Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego venn med?
3) Hva het de to mest kjente tollerne vi kan lese om i Bibelen?
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Minileir på Frænabu

Julehilsen fra Romsdal Ungdomsskole

MINI-leir er den av leirene våre med lavest aldersgrense. 
Deltakerne er fra 5 år til 2. klasse og fl ere har med seg en av foreldrene sine.
Til slutt ble det 46 personer med smått og stort som møtte frem da leiren startet lørdag formiddag (21. november). NRI-koret som 
hadde øvelseshelg fra fredag - lørdag fl yttet seg til Vassenden bedehus etter frokost slik at alt var klart for MINI-leir. Det var en 
forventingsfull fl okk som møtte opp på Frænabu.

Håkon Inge Græsdal var leirsjef og tidligere bysekretær i Kristiansund Indremisjon Kåre Nyhamn var taler. Andre ledere var Iren 
Schjølberg, Eva Astad, Solfrid Time, Kari og Stig Einar Sørensen, Malene Trondsen, Åshild Stige og Merethe Henden. Reidun Åndal 
styret kjøkkenet.

Som vanlig på leir var det bibelsamlinger og åpen kiosk. Leirfesten lørdag kveld inneholdt mange morsomme innslag Det var også 
god tid til å være ute og det ble laget mange fi ne ting til jul på juleverkstedet. Leiren ble avsluttet med en åpen Familiesamling 
søndag ettermiddag.

Neste MINI-leir blir på Visthus 17.-18. april

god tid til å være ute og det ble laget mange fi ne ting til jul på juleverkstedet. Leiren ble avsluttet med en åpen Familiesamling 

Neste MINI-leir blir på Visthus 17.-18. april

Etter mange år under trange forhold ved Molde Folkehøgskole 
både for elever og lærere siden starten i 2003, vil Romsdal 
Ungdomsskole endelig kunne fl ytte inn i nytt skolebygg ut på 
våren 2010.
Tomten på ca. 3 mål, ligger i vakre omgivelser på Bjørset, nær ved 
et friområde med skog, ballplass og sandvolleyballbane, som 
elevene kan benytte.

Romsdal Ung domsskole står tilsluttet Kristne Friskolers forbund. 
(KFF) KFF har 129 medlemsskoler, og til sammen går det ca. 
16000 elever i disse kristne skolene.
Generalsekretæren for KFF har skrevet en artikkel i en bok som 
heter: ”Kristne Friskoler, frihet og mangfold.” I artikkelen gir han 
en gjennomgang av bibelske begrunnelser for kristne friskoler.

Ut fra 1. Trosartikkel er alle mennesker skapt av Gud, og vi er 
forvaltere av Guds skaperverk og nestekjærlighetsbudet. For å 
være gode forvaltere, trengs kunnskap og opplæring,  slik at vi 
kan forvalte evner, anlegg, naturen og ressursene til beste for 
Skaperen, vår neste og oss selv.

Ut fra 2. og 3. Trosartikkel kom Jesus til jorda for å oppfylle Guds 
plan, og frelse mennesker. De kristne har fått et oppdrag med å 
utbre evangeliet, drive misjon, diakoni o.s.v. For å fullføre dette, 
må det medføre å utbre kristen tro gjennom skole og utdanning, 
….lære dem, slik det står i Mat. 28, ”Misjonsbefalinga.”

Samfunnet pluraliseres. Det er mange verdisyn og mange 
forskjellige slags tro. Alt fremstilles for å være like godt. Barn og 
unge utsettes for større og bredere påvirkning enn tidligere 
gjennom for eksempel media.
I Joh. 14,6 lærer Bibelen oss at i troens verden er noe sant og noe 
er galt. Det er vanskelig for mange kristne å se bort fra dette når 
det gjelder skolen, og mener derfor at vi trenger kristne skoler.

I 5. Mos. 6 står det: ”Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal 
du gjemme i ditt hjerte og innprente de i dine barn.”

Målsettingen for kristen skolevirksomhet er å oppdra og utdanne 
barn og unge til gode samfunnsborgere som kan forvalte 
skaperverket i vid forstand, og gi god allmennkunnskap til 
bestemte yrker med basis i kristen tro. Dette innebærer:
Å oppdra til levende tro.
Å kalle til tro.
Å kalle til tjeneste og etterfølgelse.
Å skape kristne holdninger til møte med livets virkelighet, og all 
påvirkning.
Å utdanne kristne til tjeneste i kirke og organisasjoner.

Romsdal Ungdomsskole er et viktig satsingsområde i det kristne 
ungdomsarbeidet. En stor takk til alle som engasjerer seg i 
skolens drift, og som husker på skolen i form av forbønn, gaver 
og praktisk hjelp, og som ser på skolen som et viktig redskap i 
kretsens ungdomsarbeid i tillegg til tilbudet om en god skole.

Ole Kjell OrsetOle Kjell Orset

Romsdal Ungdomsskole på tur til Meekvatnet
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KRINSGLIMT



ADVENTFRUKOST PÅ VÅGSTRANDA
Kåre og Anbjørg Sævareid besøket Vågstranda 
bedehus på Adventfrukost fyrste søndag i 
advent. Dei deltok med diktlesing, andakt og 
song. 21 personar var møtt fra til ei triveleg 
adventstund.

BARNEDÅP I MOLDE
Det var høgtid i eit fullsett Molde bedehus då 
Hanne Heiseldal vart boren til dåpen søndag 
15. november. Foreldra er Bård og Grete 
Marita Heiseldal. Grete Marita er barne- og 
ungdomsarbeidar i NRI. Forkynnar i ImF Roald 
Evensen talte i møtet, pappa Bård sang og 
krinsleiaren forretta dåpen.

MØTE I INNFJORDEN
Krinsleiaren talte over temaet ”Kristen i 
kvardagen” på møteveka i Innfj orden i 
november. Kvar kveld vart ordet gjeve 
fritt til spørsmål og samtale. Søndag 
kveld vart møteveka avslutta med 
festsamvær.

PERSONALDAG
Personalkonsulent i ImF, Aud Karin Kjølvik vitja 
krinsen i november. Onsdag 25. november hadde 
hun fagdag og kursdag med dei tilsette i krinsen og  
i Molde IM. Aud Karin tok opp temaene ”Fellesskap 
og lagfølelse” og ”Følelser og kommunikasjon”. I 
tillegg til undervisning hadde vi gruppesamtalar 
og praktiske oppgåver. Johannes (formann) Finset 
hadde også satt av dagen til å være saman med oss, 
noko vi satte stor pris på. 
På biletet ser vi frå venstre …..

ADVENTSAMLINGAR PÅ VESTNES  
På Vestnes bedehus er det eit svært aktivt arbeid for mange ulike aldersgrupper. Annakvar 
søndag heile året har ImF og NLM felles  ”Storsamling” søndag kl. 1100 med godt 
oppmøte og eigen søndagsskule. I advent har det dei siste 3 åra vore vanleg å ha samling 
kvar søndag i advent. Her vert julekrubba sakte men sikkert fylt av fi gurar som borna fi nn 
i adventskallenderen på pianoet og  borna lagar juletrepynt medan dei vaksne høyrer 
undervisning om julebodskapen. Dramatisering av julefortellingen høyrer også med som 
vi ser på bileta. Siste søndagen før jul er det pynting av jultreet til slutt i møtet. Biletet er 
tatt første søndag i advent.

BESØK AV JOSTEIN SKUTLABERG
Undervisningskonsulent og forkynnar 
i ImF, Jostein Skutlaberg vitja Verma og 
Solemdal i slutten av november. Han har 
sendt oss desse orda om festa i Solemdal.

Å være på fest i Guds forsamling er en 
opplevelse. Lørdag 21. november 2009 
fi kk jeg være med på en slik i Solemdal 
bedehus. Og noterte meg følgende: 
*  Lørdags kveld var en god festdag på  
 bedehuset i Solemdal.    
 Det gav meg noe å tenke på.
*  Flere barn var til stede. De var inkludert  
 i festen og     
 medvirkende. Det gav fremtidshåp.
*  Solemdal Misjonskor brukte sine   
 nådegaver til Guds ære og   
 vår oppbyggelse. De brakte lovsang 
 og tilbedelse inn i festen. Korets   
 framtreden fortalte meg at vi her 
 har noen bygder med lange og gode  
 kristne sangtradisjoner. 
 Det gav meg tro på kristen   
 sangutfoldelse videre.
* Festen ble godt ledet. Mange var   
 involvert i forberedelsene.   
 Det gav meg trygghet og vitner om 
 et styre som fungerer godt.
*  Festbordet var dekket.    

 Måltidsfellesskap hører med når   
 Guds folk er samlet til fest. Det gav meg  
 legemlig styrke  og anledning til god  
 prat med fl ere.
*  Utlodningen var festlig. Barn og voksne  
 hadde en stor stund.    
 Dette beriket meg sosialt. Og det gav  
 mange tusen kroner til    
 Guds rikes arbeid.
*  Bibelteksten var 1 Pet 2,1-10 og handler  
 om hva den kristne    
 forsamling er og hva dens funksjon er.  
 Temaet var: ”Levende steiner”. Det gav  
 oss åndelig mat for liv og tjeneste.
*  Opplysningene inviterte til andre   
 samlinger i Guds rike. 
 Det gav oss troen på at vi fortsatt er  
 velkommen.
*  ”Fader Vår” ble sunget av koret mens  
 vi ba med stille. Det gav oss enhet i vår  
 bønn og visshet om at Herren vil ta 
 seg av sine. 
*  ”Velsignelsen” ble lyst av korets leder.  
 Det gav oss visshet om at frelsen   
 gjelder for alle som vender om til 
 Jesus og tror på han.
*  Samtalen og drøsen etter festen var  
 fi n å legge merke til. Det   
 viste meg at kristen omsorg råder.
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Nordmøre og Romsdal 
Indremisjon (tilsluttet ImF)

Kretssekretær/Daglig leder: Arild Ove Halås
Kontor: Gartneriv. 3, i Molde
Adresse: Postboks 323, Sentrum, 6401 Molde
Telefon: 71 25 27 31
Telefax: 71 21 57 25
E-post: ao.halaas@imf.no
E-post: nri@imf.no
Internett www.nrindremisjon.com
Org.nr. 970 341 862
Bankgiro: 8220.02.80179
Formann: Kåre Sævareid

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

Frænabu Misjonssenter
Daglig leder: Reidun Åndal
Adresse: Vassenden, 6444 Farstad
Tlf: 71 29 31 15
Mobil: 917 48 442
Fax: 71 26 42 07
E-post: Frenabu@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 37 02
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: EKH-trykk, Molde
Ant. nr. pr. år: 10
Pris: kr. 200,- pr. år. (Frivillig kontingent)

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

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

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

folkehøgskole

Rektors hjørne

FRA STORBYEN SAO PAULO I BRASIL 
TIL LILLE MOLDE I NORGE.
Det er helt fantastisk å være elev ved Molde 
folkehøgskole sier Solange Mota da Silva. ”It is like a 
dream” sier Silva om folkehøgskoleoppholdet som hun 
har planlagt og spart til i over to år
Solange, som kommer fra bydelen Magi das Cruzes, er 
en smilende og fl ott ambassadør for sitt hjemland Brasil. 
Solange som er elev på linjen Multimedia/Aktivitet/
Filming sier at hun så langt har hatt gode og utbyttesrike 
dager ved Molde fhs. – Jeg ønsker å fortsette å studere 
Multimedia i Norge sier Solange. Med norsk utdannelse 
vil mulighetene for en god jobb i Brasil absolutt være 
tilstede. Solange sier at det er vanskelig å få jobb i Brasil. 
Der har vi ikke de samme mulighetene som ungdommer 
har i Norge. Før hun kom til Norge arbeidet Solange blant 
annet på et tannlegekontor i Brasil. Arbeidskontrakten 
der varte i kun 10 måneder, da det ikke ble noen ny 
kontrakt var det topp for Solange å vite at hun med 
økonomisk hjelp fra gode venner i Molde fi kk mulighet til 
å gå et år på Molde folkehøgskole.
Jeg har fått mange gode venner på skolen og stortrives i 
et skoleslag med et stort aktivitetsnivå. 
På spørsmål om hvordan hun feirer jul i Brasil sier Solange 
at det er julaften som er den store dagen. Da tilberedes 
en stor middag bestående av stekt gris, krydret ris, mye 
salat og deilig frukt. Før vi spiser middag går vi alltid i 
kirken. Her feires Jesu komme til jord med dans, julespill 
og julesanger. Utpå kvelden samles både familie og 
venner til julegaveutdeling og et stort fyrverkeri. Solange 
skal i år feire norsk jul. Det gleder jeg meg til, ja, jeg 
gleder meg i det store og hele til resten av oppholdet 
i Norge og på Molde folkehøgskole avslutter den 
sjarmerende og sympatisk jenta fra Brasil.  

VELSIGNET JULE- OG NYTTÅRSHØYTID !
Vi ønsker alle venner av Molde folkehøgskole en velsignet 
jule- og nyttårshøytid ! takk for forbønn, økonomiske midler 
og omsorg i året som ligger bak. 
Vi går julen i møte med stor takk for mulighetene som gis 
oss i den kristne folkehøgskolen. 
Vi ser nå fram til noen fridager og  ikke minst til å feire jul 
sammen med familie og venner.
”Kom la min sjel dog fi nne sin rette gledes stund, at du er 
født herinne i hjertets dype grunn”

To gull !
Molde fhs. stod i år som arrangør for fotballturneringen 
mellom de seks folkehøgskolene i distrikt Nordvest.. En 
svært så vellykket turnering hvor det ble gull til både jente- 
og guttelaget til Molde fhs. Vi gratulerer !

Vellykket foreldredag
Lørdag 24.november fyltes skolen opp med 
forventningsfulle foreldre. Nå skulle de se hvordan deres 
håpefulle hadde det på folkehøgskolen i Molde. I løpet av 
dagen fi kk foreldrene et godt innblikk i hvordan det er å 
være elev ved Molde folkehøgskole.

God og variert kulturkveld
Fredag 23. november fyltes skolens gymsal opp av elever, 
foreldre og folk fra Molde og omegn. Det var tid for 
kulturkveld. Det ble en kveld hvor i virkelig fi kk vist fram litt 
av skolens allsidige sang- og musikkmiljø. 
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Kretsstyret har vedtatt at fra 1. januar 
blir Sambåndet og Indremisjonsnytt 
ett felles blad. 
I praksis betyr det at alle som i dag har Indremisjonsnytt får 
Sambåndet gratis. Alle som i dag har Sambåndet får også 
Indremisjonsnytt.

For å illustrere dette viser administrasjonsleder Gunnlaug Lima 
og kontorfullmektig Jan Inge Nasvik hvordan du håndtrere 
dette i praksis.

1) Du velger selv hvilket blad du vil lese først og    
 hvilken fremside du vil starte på. 
 Gunnlaug velger å starte med Sambåndet.
2) Når Gunnlaughar lest Sambåndet må hun snu  
 ”avisa” helt rundt.
3) Fremsiden for kretsbladene er vanligvis en andakt. 
 Det blir altså slutt på den vanlige fremsida til Indremisjonsnytt.

4) Merk at også Heimmisjonen (bladet til Sunnmøre Indremisjon) 
 er med i denne ordningen og ligger foran Indremisjonsnytt. 
 Du kan da enten lese Heimemisjonen (anbefales) eller bla deg  
 direkte til Indremisjonsnytt.

Vi tror og mener dette er et viktig og riktig skritt fremover for å 
skape nærmere bånd mellom krets og forbund. Samtidig vil 
mange fl ere få tilgang til både Sambåndet og Indremisjonsnytt.

Sambåndet og 
Indremisjonsnytt 
blir ett blad

TREKNINGSLISTE KRETSLOTTERIET
Middagsservice «Julie - Firkløveren»   verdi 10 500,-        Mary Svelund Naas
Amerikansk gyngestol                       verdi  5 000,-         Bjørn Olav Farstad
Nordmørsåkle                                   verdi  3 000,-         Mary Svelund Naas
Brodert juleduk                                 verdi  2 000,-         Silje og Håvard Måseide
Dukke med garderobe                     verdi  1 600,-         Kjellaug Orø
Traktor                                             verdi  1 500,-         Eva og Kåre Vevang
Ryggsekk                                        verdi  1 200,-         Ane, Silje og Line Karidatter Sørensen

Rett trekning Gunnlaug Lima og Helge Eriksen- Trukket på Frænabu lørdag 14. november 2009 Vinnere tilskrives
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Slik kommer du igang
1) Fyll ut denne siden.
2) Send den til: Indremisjonsforbundet, Søre Bildøy, 5353 Straume
    Du får beskjed fra banken din når AvtaleGiro trer i kraft.
    Avtalen kan endres/stoppes når som helst ved henvendelse til din bankforbindelse.

Ifølge bankens sikkerhetskrav, er vi pålagt å be deg 
fylle ut en øvre beløpsgrense pr. trekkmåned. Vi 
anbefaler at du setter den maksimale beløpsgrensen 
til kr 1.000 pr. mnd. for å ta høyde for eventuelle 
fremtidige gaveendringer. Du vil uansett aldri bli 
trukket for mer enn det faktiske gavebeløpet. Hvis 
feltet under ikke fylles ut, vil beløpsgrensen bli satt til 
kr 1.000 pr. mnd.

Mottaker   Mottakers konto
Indremisjonsforbundet  8220.02.80632            Beløpsgrense pr. trekkmåned:                           kr.

     Betalingshyppighet (fylles ut av alle)

           Måndelig Kvartalvis Halvårlig Årlig, eller de månedene jeg har krysset av for:

 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

 Ja, jeg ønsker 28% skattefradag på mine gaver.

Mitt personnr. er:   

Maksimalt fradragsbeløp er 12.000 kroner. Gaver utover dette betraktes som ekstragave til misjonen.
I januar får du tilsendt takkebrev sammen med bilag til selvangivelsen. Minstebeløp for skattefradrag er kr 500 pr. år

Indremisjonsforbundet har tillatelse fra Datatilsynet for

oppbevaring av fødselsnummer og garanterer konfidensiell

behandling av opplysningene i henhold til Personvernloven.

Sted/dato:                                             Underskrift: 

Sendes til: Nordmøre og Romsdal Indremisjon, 6444 Farstad

Navn:

Adresse:

Postnr./-sted:

Tlf:                  E-post:

(Bruk store bokstaver)
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Avtale Giro - enklere blir det ikke  Fast Givertjeneste med

Ja, jeg ønsker å bli fast giver med AvtaleGiro  (er kjent med og aksepterer vilkårende for AvtaleGiro).

Jeg ønsker å bli fast giver og få tilsendt giroblanketter.

Jeg ønsker at hvert gavebeløp,  kr  skal fordeles slik:

Indremisjonsforbundet:  kr 

Nordmøre og Romsdal Im: kr 

Frænabu/ Visthus:  kr 

Belast mitt konto nr.              Trekkdato (fra 15. til 25.):

(Kid-nummer fylles ut av ImF)           
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Programmet så slik ut:
19.30 Bli-kjent-kveld
 Med presentasjon og leker. J
20.45 Stjernekveld
22.00 Sov godt! Zzzzzzz 

Lørdag 28. november
08.00 Vi står opp…
08.30 Frokost
09.45 Bibelsamling
11.00 Ut i frisk luft 
13.00 Middag           Kiosk
14.30 Juleverksted 
18.30 Kveldsmat
19.30 LEIRFEST! J Vi pynter oss litt. 
22.00 Vi fi nner rommene våre.
22.30 Stille som mus. 

Søndag 29. november
08.15 Opp av køya
08.45 Frokost
10.00 Bibelsamling
11.00 Ut i frisk luft
13.00 Middag
14.30 ADVENTSFEST!
 Familien er velkommen!
Program ved leirdeltakere, andakt, sang, misjonsgave m.m.

Det har vært en fl ott høst når det gjelder søknad til leirene våre 
på Frænabu. To av de tre siste leirene før jul er nå avviklet og 
begge har hatt fulle hus og noen har også stått på venteliste. 
Men vi har fått plass til alle som har hatt lyst å være med. Den 
siste leiren neste helg (3.-5. desember) er også helt fulltegnet. 

I helgen (27.-29. november) var det klart for Adventleir for 3.-
5. klasse. Nesten 50 barn deltok på leiren. Vi hadde besøk av 
barnekonsulent i Indremisjonsforbundet Henny Kvilhaugvik. 
Brit Marie Sandøy var leirsjef og vi hadde godt med lederkrefter. 
Denne helgen var et Roger Andre Haugland som var sjef på 
kjøkkenet.

Årets første snø satte en ekstra spiss på leiren med snømenn og 
lek ute lørdag og søndag. Men det var også plass for ”Hauk og 
due” og klatring i nota. 

Henny holdt andakter og hadde bibeltimene på leiren. Det er 
dette som er hovedsaken med leir at små og store får høre om 
Jesus på leirstedene våre. 

Ellers så var det juleverksted hvor det ble laget mange fl otte ting 
til jul, og vi regner med at en god del av det som ble laget vil 
fi nnes igjen under ymse juletre om noen uker.

På leirfesten lørdag kveld var det forskjellig leker og mye more 
for både store og små.

Aktivitetsleir på Frænabu

Lunde Forlag gir hvert år ut en bok hvor forfattere fra ImF, 
NLM og DELK skriver betraktninger over alle tekstene 
i kirkeåret. I boka fi nner du bibelleseplan for hver dag, 
bibelundervisning, hjelp til samtale, bønn og forslag til 
sanger.

Boken passer i de fl este bibelgrupper og foreninger som 
samtaleopplegg. Den er også nyttig for alle som vil studere 
kirkeårets tekster og til egen oppbyggelse.

I år er forfatterne Åge Hunnestad, Gerd Sølvi Landre, Trond I Kristoff ersen, Hans 
Johan Sagrusten, Ewa og Bjørn Moldekleiv samt vår egen Roger Andre Haugland.

Vi vil gjerne anbefale boken for våre lesere og alle våre lag og foreninger.

På ditt ord, Herre 2010
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Første søndag i hver måned 
Frænabu     Kl. 17.00                      
Kristiansund Kl. 12.00

VI starter søndag 7. februar

Fellesskap, undervisning, bønn, ”Sprell levende søndagsskole for barna”, kaffe/saft/kake m.m.
Samlinger for familier, enslige, unge, gamle, barn og ungdommer.

For mer informasjon se www.nri-imf.no

Og det hende i dei dagane at det gjekk ut eit bod frå keisar 
Augustus at all verda skulle skrivast i manntal. Dette var den 
fyrste innskrivinga, på den tida då Kvirinius var landshovding i 
Syria. Og alle gjekk for å la seg skriva inn, kvar til sin by. Josef òg 
drog opp frå Galilea, frå byen Nasaret, til Judea, til Davids by, som 
heiter Betlehem, av di han var av Davids hus og ætt, for å la seg 
skriva inn saman med Maria, festarmøya si, som var med barn. 

Men det hende medan dei var der, då kom tida då ho skulle 
føda. Og ho fødde son sin, den fyrstefødde. Ho sveipte han og  
la han i ei krubbe, for det var ikkje rom åt dei i herberget. 

Det var nokre gjetarar der på staden som var ute på marka og 
heldt vakt over buskapen sin om natta. Og sjå, ein Herrens engel 
stod hjå dei, og Herrens herlegdom lyste kringom dei. Då vart 
dei fælande redde. Men engelen sa til dei: Ver ikkje redde! For sjå, 
eg forkynner dykk ei stor glede – ei glede for alt folket. I dag er 
det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Og 
dette skal de ha til teikn: De skal finna eit barn som er sveipt og 
ligg i ei krubbe. Og med eitt var det ein stor himmelhær saman 
med engelen, som lova Gud og sa: Ære vere Gud i det høgste,  
og fred på jorda, og Guds hugnad med menneske. 

Og det hende, då englane hadde fare frå dei opp til himmelen, 
då sa gjetarane til kvarandre: Lat oss no gå rett til Betlehem og 
sjå det som har hendt, det som Herren har gjort kjent for oss. 
Dei skunda seg av stad, og dei fann både Maria og Josef, og 
barnet som låg i krubba. Då dei hadde sett det, fortalde dei om 
ordet som var tala til dei om dette barnet. Og alle som høyrde 
det, undra seg over det gjetarane sa dei. Men Maria gøymde 
alle desse orda i hjarta og grunda på dei. Gjetarane vende så 
attende, og dei prisa og lova Gud for alt det dei hadde høyrt og 
sett, såleis som det hadde vorte sagt dei.

Juleevangeliet
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JANUAR
22.-24.  FAMILIELEIR FRÆNABU

FEBRUAR
07.  STORSØNDAG I    
  KRISTIANSUND (OG   
  FRÆNABU?)
12.-14.   BIBELHELG FRÆNABU
19.-21.   WINTER GAMES FRÆNABU 
  1.-4. KLASSE

MARS
07.    STORSØNDAG I KRISTIANSUND  
  OG PÅ FRÆNABU

APRIL
01.-04.   PÅSKEMØTE PÅ FRÆNABU
04.   STORSØNDAG I KRISTIANSUND  
  OG PÅ FRÆNABU  (PÅSKEDAG)
09.-11.   TENÅRINGSLEIR PÅ FRÆNABU  
  8.-10. KLASSE
17.-18.   MINILEIR VISTHUS 5 ÅR - 
  2. KLASSE
16.-18.   DYRELEIR/JENTELEIR FRÆNABU/ 
  ERIKLIA  4.-6. KLASSE 
16.-17.   NRI-KORET ØVER 
24.   FRÆNABUBASAREN

MAI
02.   MAI STORSØNDAG I   
  KRISTIANSUND OG PÅ FRÆNABU
28.-30.   KRETSMØTET PÅ HØGTUN  
  FOLKEHØGSKOLE
28.-30.   NRI-KORET DELTAR PÅ   
  KRETSMØTET

JUNI
04.-06.   FAMILIELEIR VISTHUS
06.   STORSØNDAG I KRISTIANSUND  
  OG PÅ FRÆNABU
20.   MIDTSOMMERFEST VISTHUS
23.   ST.HANS FEIRING FRÆNABU
24.-27.   BIBEL OG SPORT LEIR VISTHUS   
  5.-7. KLASSE
26.-28.   ADVENTLEIR FRÆNABU  
  3.-5. KLASSE

AUGUST
12.-15.  60 + VISTHUS
15.  SENIORDAG VISTHUS
20.-21.  INSPIRASJONSHELG FRÆNABU
22.  FRÆNABUDAGEN
22.  SAMLINGSFEST MOLDE   
 INDREMISJON
27.-29.  GUTTELEIR VISTHUS  4.-6. KLASSE

SEPTEMBER
03.-05.  FAMILIELEIR FRÆNABU
05.  STORSØNDAG KRISTIANSUND 
 OG FRÆNABU
11.-12.  FELLES HØSTMØTE I   
 KRISTIANSUND
17.-19.  AGENTLEIR VISTHUS  2.-4. KLASSE
17.-19.  FRILUFTSLEIR MÅSVASSBU  
 OVER 16 ÅR
25.  HØSTMESSE VISTHUS

OKTOBER
01.-03.  TENLEIR VISTHUS  8.-10. KLASSE
03.  STORSØNDAG KRISTIANSUND 
 OG FRÆNABU
15.-16.  HØSTMØTE IMOLDE

NOVEMBER
06.-07.  MINILEIR FRÆNABU  
 5 ÅR - 2. KLASSE
07. STORSØNDAG KRISTIANSUND 
 OG FRÆNABU
06.  MISJONSMESSE / JULESALG  
 AVERØY
13.  FØRJULSMESSE PÅ FRÆNABU
19.-21.  BIBELHELG MOLDE

DESEMBER
03.-05.  FØRJULSLEIR FRÆNABU 
 6.-8. KLASSE
05.  STORSØNDAG KRISTIANSUND 
 OG FRÆNABU
10.  ADVENTSAMLING FRÆNABU
30.-31.  NYTTÅRSLEIR FRÆNABU 
 FRA 10. KLASSE -->

B-PostAbonnement
Returadresse:

Frænabu
6444  FARSTAD

DET  SKJER  I  2010


