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PÅSKEMØTE I AURE
Tradisjonen med Påskemøte i palmehelga for indremisjons-
foreningene i Aure går helt tilbake til 1952. 

Avslutningsmøte under påskemøtet i Aure. Foto: Arild Ove Halås
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Prosentregning

Møter i 
Nesset

Siste nytt fra 
Høgtun

Storsøndag på 
Midsund

Tidligere var det en nedre 
aldersgrense på 12 år for å få 
være med på påskemøte, og i 
pausene blir det fortalt mange 
gode fortellinger om møtene på 
50 og 60 tallet. 

Fremdeles er dette møtet et 
høydepunkt både for talere, 
fastboende og de mange (særlig 
ungdommene) som er hjemme 
på påskeferie. Påskemøtet blir 
på den måten også et møtepunkt 
for mennesker som bor på ulike 
kanter av landet og som sjelden 
møtes. Møtene går på omgang 
mellom Skarsgrenda, Lesundet 
og Aure.

I år var påskemøtet lagt til 
Aure Misjonshus og det var 
kretsleder Arild Ove Halås som 
var hovedtaler. Han brukte de tre 
møtene til å tale om ulike sider 
ved bønnens verden. Brødrene 
Morten Arve og Torbjørn Gjerde 
deltok med god evangelisk sang 
på begge møtene på søndag.

Lørdag kveld kunne formann i 
Aure Indremisjon (og formann 
i Aure Fellesforening for 
Indremisjonen) Lars Barlaup 
ønske nærmere 40 mennesker 
velkommen til møte. Etter møtet 
var det kveldsmat og folket hadde 
god tid til både mat og prat. 

Ingvill Barlaup (kona til Lars) 
hadde full kontroll på det som 
skjedde på kjøkkenet sammen 
med flere andre. Søndag kl. 1100 
talte forsamlingen nærmere 50 
mennesker. Her ble det også gitt 
anledning til frie vitnesbyrd og 
f lere benyttet anledningen til 
å si noe om Jesus. Etter møtet 
ble det servert sodd til middag 
med påfølgende is, kaffe og 
kaker. Noen færre deltok på 
avslutningsmøtet kl. 1400 som 
ble ledet av formann i Lesundet 
Indremisjon (og kretsformann i 
NRI), Johannes Finset.

Se flere bilder på www.nri-imf.no

For han gjemmer 
meg i sin hytte 
på den onde 
dag, han skjuler 
meg i sitt skjer-
mende telt. På en 
klippe fører han 
meg opp.

Salme 27:5



REISERUTER FOR MAI

Endringer vil forekomme.  Ta møtene med i bønn!

LES MER PÅ NRI-IMF.NO

Kristne samboere – 
finnes de?

Påskemøte på Frænabu

Leder

Indremisjonsnytt2

Arild Ove Halås:
04.-06. Misjonsråd ImF, 09. Vestnes/Måndalen, 10. 
Kretsstyret, 17. Sylteosen, 20. Driftstyret Frænabu, 25. 
Styremøte Molde FHS, 27. Ledertrening ImF, 28.-30. 
Kretsmøtet

Roger Andre Haugland:
01.-02. Frænabu, 05.-06. Aukra, 12. Familieleirkomite, 20. 
Ålvundfjord, 24. Molde, 28.-30. Kretsmøtet

Audun Vesetvik:
02. Storsøndag Kr. Sund og Frænabu, 03. Vestnes, 09. 
Molde, 28.-30. Kretsmøtet

Jan Inge Nasvik:
02. Storsøndag Kr. Sund, 28.-30. Kretsmøtet , ellers 
kontoret og bysekretærarbeid i Kr. Sund

Kåre Eikrem:
05. Eidsvåg, 20. Harøy

Annbjørg og Kåre Sævaried:
13. Solemdal

Hans Folde:
09. Innfjorden

Jostein Solbakken:
05. Midsund

Nils Valde:
23. Åndalsnes

Andreas Lima:
12. Tomrefjord, 27. Eide

Aud Karin Kjølvik:
28.-30. Kretsmøtet

Jenny Huse Gjeitnes:
02. Åndalsnes

PROSENTREGNING
Tallene 10 % og 130 % forklarer 
mye av grunnen til stram 
misjonsøkonomi!

”Tiende” er et bibelsk begrep. Det betyr å gi 
10 % av sin inntekt til Herren. I GT var dette en 
plikt i Israel, alle måtte gi ”tiende” til templet/
Gud. I NT er ikke tienden et krav til en kristen. 
Den er likevel tydelig løftet frem som at ideal 
alle kristne skal prøve å etterleve.

Tiende er 10 % av netto årsinntekt. Jesus sier 
vi først skal vi gi keiseren det han skal ha (dvs. 
betale vår lovpålagte skatt). Så skal vi gi Gud 
hva Guds er.

Med en skatteprosent på 40 vil tienden 
utgjøre 6000,- pr. 100 000,- du har i brutto 
inntekt. Har du 400 000,- i bruttolønn (noe 
mange har i dag) utgjør tienden 24 000,- 
pr. år. 

Hvis du gir 200,- i kollekt hver gang du går på 
et møte må du altså gå på 120 møter hvert 
år for å gi tienden med en slik årslønn. Det er 
på denne bakgrunn vi så sterkt oppfordrer til 
Fast Givertjeneste med Skattefradrag. Da får 
du hjelp til å gi ”nok” og så får du tilbake igjen 
28 % av det du gir fra staten.

Jeg er redd de fleste kristne ikke engang er i 
nærheten av å gi tiende. Guds rike lider og jeg 
er redd mennesker går fortapt fordi du og jeg 
ikke tar vår givertjeneste alvorlig nok.

Fra 1990 – 2010 har lønnskostnadene i Norge 
steget med 130 %. Det betyr at hvis du ga 
1000,- til misjonen hver måned i 1990 må du 
i dag gi 2300,- pr. måned for at Guds rike skal 
”sitte igjen” med like mye.

Det er svært sjelden noen øker sin 
givertjeneste i takt med prisstigningen. 
Derfor øker gapet mellom misjonens 
inntekter og utgifter mer og mer for hvert år 
og underskuddene blir stadig større.

Vi er dypt takknemlige for alle som gir til 
misjonen. Men kanskje noen av oss bør friske 
opp prosentregningen vår?

Arild Ove Halås
kretsleder Nordmøre og Romsdal Indremisjon

ao.halaas@imf.no

KRETSMØTET PÅ HØGTUN

28.-30. mars
Aud Karin Kjølvik taler

Manna, NRI-koret, 

Harald Mykelbust 

og Familien Sulebakk

LEVENDE FORSAMLINGER

Inspirasjons og temahelg 

for hele kretsen
Nesjestranda bedehus 

3.-5. september
Ungdomskonsulent i ImF,  

Karen Sofie Åsmyr

FRÆNABU-BASAREN
lørdag 24.april
kl. 1530 Åpningsmøte/FamiliemøteFamiliekoret ”Høyt og lavt”kl.1930 Kveldsmøte og trekning.Tombola, loddsalg, kafeteria, åresalg, fiskedam m.m. hele dagenGevinster mottas med stor takk! 

Driftsstyret



Krinsleiaren melder
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”REISEBREV FRA NESSET”

Inger Lise og Asmund Smenes på talerstolen i Eidsvåg bedehus Foto: Lynn Brakstad

Fritidsforkynnerne Inger Lise og Asmund 
Smenes har sendt oss følgende reisebrev:
Møte på Guissås 3. mars:

 «Jeg har trodd på Gud i over 30 år, men 
sist helg skjedde det noe spesielt med 
meg. Jeg fikk oppleve et personlig møte 
med Jesus og dermed ble det naturlig å 
bekjenne min tro.»
Slik lød vitnesbyrdet fra en voksen dame 
som vitnet om Jesus for første gang. Hun 
var grepet av Ordet og opplevde at det var 
flott å møte andre kristne!
En fin flokk var møtt fram i bedehuset 

denne hverdagskvelden, - snø og glatte veier 
var ingen hindring.  Inger-Lise og Asmund 
sang og talte om Guds store nåde og 
miskunn, og vennene deltok med fellessang, 
bønnebegjær og vitnesbyrd. 
Kvelden ble avsluttet med kaffe og god 
kveldsmat. Enda en gang reiste vi fra 
hverandre med sang og sannhet i hjertet: « 
Velsigna bad som vind Guds folk i saman 
her»

Møtehelg i Eidsvåg 12-14.mars
«Jeg er livets brød», sier Jesus i Johs.6,48 og 
slik fikk vi i fellesskap oppleve det i møtene 
disse dagene. 

Jesus Kristus, Han som har frelst oss og født 
oss på ny, vil gi himmelsk kraft, stor styrke 
og livgivende næring til hver ny dag, - til de 
ulike oppgaver og utfordringer i livet! Dette 
var tema og gjennomgangstone i møtene 
disse dagene.
Vennene i Eidsvåg hadde også denne 
gangen lagt alt så godt til rette, og en fin 
flokk kom til møtene. Vårblomster på bordet 
minnet oss om at det er vår i vente selv om 
snøværet herjet utenfor bedehusveggene. 
Avslutningssangen følger oss ut i 
hverdagen:» Han er oppstanden, halleluja, 
lov Ham og pris ham ....»

TIL MINNE:
Ingeborg Schjølberg (Vågstranda) og Endre 
Hjelset (Molde) har fått heimlov sidan forrige 
nummer av Indremisjonsnytt kom ut. Vi lyser 
fred over deira minne.

STARTGÅVE ROMSDAL 
UNGDOMSSKOLE OG VÅROFFER 2010
Pr. 24. mars var det kome inn nærare 
130 000,- i startgåve til den nye skulen vår. 
Vi er svært takksame for dette tydelege 
handslaget til nybygget. Samstundes vonar vi 
at denne gåva ikkje vil føre til at vårofferet til 
krinsen vert mindre enn i fjor. Takk til alle 
givarar!

LEIRSTADSLOTTERIET:
Rett over påske vert det sendt ut loddbøker 
for leirstadlotteriet. Inntektene herifrå deles 
mellom Visthus og Frænabu.Trekninga vert 
på Frænabu St. Hans kvelden.

ÅRSMELDINGA OG REKNESKAPEN 
FOR NRI 2009
Det vert ikkje laga eit eige 
årsmeldingsnummer av Indremisjonsnytt. 
Dette er gjort for å spare pengar. Årsmelding, 
rekneskap og dei andre papira til krinsmøtet 
vert sendt direkte til våre lag og foreningar. 
Dei vert også tilgjengelige på internett. Du 
kan og få dei ved å kontakte krinskontoret.

SKATTEFRITAK PÅ GÅVER
Ynskjer du skattefritak på dei gåvene du 
gjer til indremisjonen må vi først få ditt 
personnummer. Det er ikkje alltid nok å 
skrive dette på ein giro, det beste er at du 
kontaktar oss direkte slik at vi får lagt det 
inn i vårt datasystem. Gåver som du skal 
få skattefritak for må gjevast til ein eigen 
konto (og ikkje til den vanlege kontoen vår 
8220.02.80179). Frå no av vil alle våroffer, 
sommargåver m.m. automatisk gå inn på 
denne kontoen. Ta kontakt viss du har 
spørsmål kring dette.



folkehøgskole

Rektors hjørne
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denne gang
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KRETSSTYRET

Skolen har mye klatring på sine friluftslinjer, i tillegg en egen pluss linje 
som har klatring to dager i uken. Det er stor søknad på klarting også  for 
neste skoleår. SkoleFoto: Høgtun 

Folkehøgskolene våre

HVA ER KRISTEN FOLKEHØGSKOLE?

For en liten måneds tid siden kom vi hjem fra en inspirerende 
konferanse som hadde dette som tema. Hvordan drive en kristen 
folkehøgskole i dag, hvordan integrere det kristne verdiene i
friliuftslivsfagene, skoleturer, estetiske/kreative fag, fellesfag/
tema og elevsamtalen.

Den praktiske anlagte grunnlegger av de kristne 
folkehøgskolene, Kristen Kold, gav oss retningen ved å si at 
hovedoppgaven i hverdagen er å gjøre «hjertene glade ved 
Evangeliet». Det er fortsatt vår store utfordring som kristen 
skole. Male Jesus Kristus for elevenes øyne slik at de blir 
frigjorte og glade.

Vi må bruke krefter på å forstå vår tid og se hvordan vi skal 
løse oppgavene til å gjøre elevene til dugande og opplyste 
ungdommer som tar etiske og gode valg videre i livet.

Det dreier seg om å bygge gode relasjoner, og gi elevene en 
sunn og god kristen virkelighetsoppfatning.

I etterkant av påske kan vi gi dem del i vår undring over 
påskebudskapet. Gjenskape og fortelle slik at elevene får lyst til 
å vite mere. La oss bruke Bibelen bevisst, og den tredje person 
i guddommen vil bruke det til å skape tro. Selvsagt skal vi gjøre 
dette med stor respekt for de som tenker annerledes. Psykolog 
Nora Sveaas skrev i Vårt Land for noen uker siden at «Tro kan 
gjøre fri». Hun har jobbet med torturofre i over 30 år.

Med stor frimodighet skal vi integrere vår kristne tro og 
kulturarv i alle fag og i alle aktiviteter i
fremtidens folkehøgskole.

Edgar Fredriksen

Tekst og foto Arild Ove Halås

 
Mandag 15. mars var kretsstyret 
samlet til møte i Kristiansund. Alle 
unntatt Ottar Schjølberg møtte. 
 
Styret drøftet følgende: 
 
l Diverse referat og skriv
l    Rapport fra kretslederen. Det er 
mye å glede seg over, melding om at 
menneskertar i mot Jesus  har kommet 
fra flere steder i kretsen. 
l Årsregnskapet ble godkjent tross 

et underskudd på ca. 800 000,- i 
misjonsdriften.
l Revidert budsjett for 2010 (med - 
98000,- for misjonsdriften) ble vedtatt.  
l Misjonsøkonomien fremover 
ble drøftet. Dette blir også en viktig 
sak på årsmøtet i mai. Et eget utvalg 
ble satt ned for å komme med tanker 
om hvordan vi kan øke inntekter og 
redusere utgifter. 
l Styret sender en varm takk til 
Kristiansund Indremisjon for gunstige 
lån og stor gave til både 
Frænabu og RomsdalUngdomsskole 

l Byggekontrakt 
for nybygget på 
Frænabu ble vedtatt. 
l Styret er glad 
for arbeidet med 
Storsamlinger 
på Frænabu og 
i Kristiansund. 
Det arbeides 
med tilsvarende 
samlinger også 
andre steder i 
kretsen.

Kretsstyret fikk servert sodd av Gerd  
Fedøy i Kristiansund. Foto Arild Ove Halås



Storsamling i Midsund
En søndag hver måned arrangerer Midsund In-
dremisjon storsamling i Akselvoll bedehus kl. 1700. 
Dette har blitt gjort i snart to år og oppslutningen 
om møtene er svært god. Det er eget barneopplegg 
under talen og en skikkelig kaffeøkt tilslutt. Søndag 
21. mars var det kretsleder Arild Ove Halås som var 
med som taler. Tross flere kollisjoner med andre 
arrangement var det rundt 35 små og store som 
møtte opp.

Forsamlingen på Akselvoll bedehus 21. mars. Bildet på side 1 viser 
formann i Midsund IM Asbjørn Ræstad på talerstolen. 
Foto: Arild Ove Halås

Romsdal Ungdomsskole
Også denne gangen gir vi en oppdatering om ar-
beidet med skolebygget. Taket er på og kun mindre 
arebeider gjenstår. Innflytting blir rett over påske. 
En egen PR-gruppe er oppnevnt av skolens styre 
for å arbeide med ulike tiltak for å få flere elever 
til skolen. Innsamlingen til nybygget går veldig 
godt og det har også vært bra oppslutning om de 
dugnadene som har vært arrangert. Rektor Ole Kjell 
Orset ser frem til å flytte inn i et nytt og moderne 
skolebygg. 
Romsdal Ungdomsskole lørdag 27. mars. Foto: Arild Ove Halås

Årsmøte i Vestnes Indremisjon 25. mars
45 søndagsmøter (herav Storsamling med sønd-
agsskole annenhver søndag kl. 1100), egen mø-
teuke for barn (VING-veke), to aktive VING-lag 
(”VING” og ”Super VING”), fast bibelundervisning, 
møte hver søndag i advent, egen hjemmeside og 
egne nyhetsbrev til medlemmer m.fl. er noe av 
oppsummeringen i årsmeldingen til Vestnes Indre-
misjon for 2009. På årsmøtet ble det samtalt både 
om foreningsarbeidet og en del større vedlikeholds-
arbeid som må gjøres på bedehuset. Bildet er fra et 
av adventmøtene. 
Les mer på www.vestnesbedehus.com 
Foto: Arild Ove Halås

Stor gave fra Kristiansund
Kristiansund Indremisjon har vedtatt å gi en gave til 
Frænabu sin nye soveromsfløy på kr. 200 000,-. 
I tillegg gir de et lån til innskuddsrente (og avdrags-
fritt i 5 år) på kr. 1 500 000,- til utbyggingen. De gir 
også et lån på kr. 1 000 000,- på samme gode vilkår 
til nybygget til Romsdal Ungdomsskole. Vi er dypt 
takknemlige til vennene i Kristiansund for dette store 
og viktige håndslaget.

Bedehuset i Langveien 19 i Kristiansund Foto: Jan Inge Nasvik

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
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Historisk arbeid
Med Kari Sørensen i arbeidstrening hos oss kan 
vi få gjort ting som har stått på vent i mange år. 
Nå sorteres alle årganger av Raumabladet/In-
dremisjonsnytt slik at de kan bli innbundet og tatt 
godt vare på for fremtiden. Det vil også gjøre de 
mer tilgjengelig for den som ønsker å lese de. Alle 
årganger av Broderbåndet er innbundet fra før. Hvis 
noen har tatt vare på eldre utgaver av kretsbladene 
vil vi gjerne komme i kontakt med deg.

Illustrasjonsfoto – Arild Ove Halås
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Kretsglimt


