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Slik var det også i år. Driftsstyret 
hadde arbeidet godt på forhånd 
med å skaffe gevinster og 
dugnadsfolk, kafemat og alt annet 
som trens.

Godt over 100 mennesker 
var møtt frem da Familiemøtet 
åpnet basaren (noen minutter 
forsinket pga tekniske problemer 
med en pc) kl. 1545 lørdag 24. 
april. I løpet av den neste timen 
strømmet det til enda flere. 
 
Kari Sørensen hadde andakt på 
Familiemøte og fortalte om den 
gode hyrde som var på leting etter 
sin bortkomne sau.  Eli Brandseter 

ledet oss i sang og musikk og 
Familiekoret Høyt og Lavt fra 
Molde Indremisjon sang.

Etter Familiemøtet var det 
åresalg, først for barna og så 
for de voksne. Folk hadde god 
tid både til å kjøpe lodd og 
prøvesmake maten i kafeen. 
 
Videre var det åresalg, matsalg, 
loddsalg m.m. Særlig tombolaen 
var populær med til tider svært 
laaaaaang kø. Tombolasjef Knut 
Sæbø måtte til slutt stenge fordi 
alle lodd var solgt etter en god time. 
 
Det var noe mindre folk enn 

vanlig på kveldsmøtet (ca 50) men 
viljen til å kjøpe årer var svært 
god. Vi hadde ikke lykkes i å få 
korbesøk eller andre sangkrefter 
og dette var kanskje noe av 
grunnen til det forholdsvis lave 
fremmøtet. Her holdt kretslederen 
andakt og det ble også gitt 
en orientering om byggingen 
av den nye soveromsfløyen. 
 
Det økonomiske resultatet ble 
på vel 58 000,- brutto, noe 
som er omtrent likt med i fjor.  
 
Takk til alle som kom og var med 
på basaren.

BASAR PÅ FRÆNABU
Emil Krakeli (tv), Hans Kjell Hansen og Helge Eriksen hadde full kontroll på åresalg og trekking.

TEKST OG FOTO ARILD OVE HALÅS a.halaas@imf.no

“For av nåde 
er dere frelst, 
ved tro” 
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Leirer og  
arrangement 
fremover

Jenteleir på 
Frænabu

Rapport fra en 
fritidsforkynner

Solveig sitt 
siste styremøte

Det har etter hvert blitt en tradisjon at siste lørdagen  
i april arrangeres det basar på Frænabu.



LES MER PÅ nRi-iMF.no

“Den gode hyrde og 
den feige hyrde”

Bilder fra Frænabu-
basaren! 

Leder
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Er dEt skadElig å sE på  
tV-Visjon norgE?
Flere har bedt om råd for hvordan vi 
skal forholde oss til TV Visjon Norge 
(TVVN). Jeg vil gjøre det i 4 punkter, 
og du finner en lengre versjon på 
våre nettsider.

1) En fremmed kristendomsforståelse
Med få unntak er ikke forkynnelsen på 
TVVN forankret i evangelisk luthersk 
kristendomsforståelse. Det meste kommer inn 
under det vi kaller «troskristendom». Dette er 
en kristendomsforståelse som står svært langt 
fra det som forkynnes på bedehuset. 
Ser du mye på TVVN lytter du til en 
forkynnelse som sterkt avviker fra den du får 
i din åndelige heim. Det kan sammenlignes 
med å gå regelmessig i en trosmenighet. 
Ser du mye på TVVN vil din forståelse av 
kristendommen over tid endre seg fordi den 
forkynnelse vi hører preger tankene våre.

2) Usunn forkynnelse om lidelsen
Bibelen lærer oss at også kristne må regne 
med å være syk og møte det som er vondt 
i livet. På TVVN forkynnes det at kristne 
kan unngå det som er ubehagelig om du 
har en sterk nok tro. Helbredelser loves på 
direktesendt tv, noen ganger med en høyst 
tvilsom kobling til pengegaver. Dette er både 
ubibelsk og svært farlig sjelesørgerisk sett.

3) Liten respekt for andres overbevisning
TVVN viser svært liten respekt for at andre 
kristne kan vurdere lærespørsmål på en annen 
måte. Særlig gjelder dette dåpsspørsmålet, 
hvor det lutherske dåpssyn ofte blir direkte 
harselert med. Det er ikke i Jesu ånd å håne 
andre kristnes overbevisning.

4) Mye utidig pengemas
Pengemaset på TVN er enormt, og mye av 
sendetiden brukes til dette. Jeg er redd mange 
føler seg presset til å gi selv om bønnen om 
penger kommer via tv-skjermen. Mitt råd er 
at dersom du har din åndelige tilhørighet i 
bedehuset skal du ikke sende pengegaver 
til TVVN. Gi heller gaven din til det kristne 
arbeidet du hører hjemme i.

Oppsummering: 
Du må vite hvor du selv står og hva du  
påvirkes av.

Arild Ove Halås
kretsleder Nordmøre og Romsdal Indremisjon

ao.halaas@imf.no

LEIRENE FREMOVER
FAMILIELEIR PÅ VISthUS
4.-6. juni – noen få plasser igjen

MIdtSOMMERFESt VISthUS
søndag 20. juni
Variert program for små og store både lørdag kveld og søndag

St.hANS PÅ FRÆNABU
bål og rømmegrøt den 23. juni

BIBEL Og SPORt LEIR PÅ VISthUS
24.-27. juni 
5.-7. klasse 
Båt og friluftsliv i Langfjorden og på Visthus

60 + PÅ VISthUS
12.-15. august
Marit Stokken taler og synger

SENIORdAg PÅ VISthUS
15. august
Marit Stokken, Solemdal Misjonskor m.fl.

FRÆNABU-dAgEN
søndag 22. august

gUttELEIR PÅ VISthUS
27.-29 august
4.-6. klasse

FAMILIELEIR PÅ FRÆNABU
3-5 september
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Jeg  har besøkt følgende steder i vinter 
og vår:
Kårvåg, Aukra, Åndalsnes, Midsund, 
Skotten/Vevang, Holmenstranda, Harøy. 
Det har vært fint og komme rundt og 
treffe misjonsfolket enda en gang. For 
min del har det vært rike samlinger om 
Guds ord. Det har naturlig nok vært 
forskjellig oppmøte. Enkelte plasser, 
som f.eks. Vevang var det godt oppmøte 
hver kveld. Dette skyldes nok at det 
er et godt og fint samarbeid mellom 
Skotten og Vevang.   
 
Jeg tror vi må se på det i flere bygder 
og oppmuntre til samarbeid bygdene i 
mellom.  En får da se at en er ikke så få 
som en tror. Vi savner de unge mange 
plasser, og vi ber og håper på vekkelse. 
Men det er Herren som må sende 
vekkelse. Det kan hende at Herren ser at 
vi som kristne ikke er klar til å ta i mot 
en vekkelse i blant oss. 

«Da tidens fylde kom, utsendte Gud 
sin sønn, født av en kvinne født under 
loven». Kanskje er ikke tiden for 
vekkelse kommet til Norge ennå. Men 
jeg tror at ”når tidens fylde er kommet”, 
da sender Gud sin vekkelse over det 
norske folk, samtidig venter vi på Jesu 
gjenkomst. Det er dette vi må ha fokus 
på, og jeg er så redd for at vi som 
kristne skal sovne inn i vår vanskelige 

tid og miste fokuset på Jesu gjenkomst. 
Klarer vi å holde fokuset på Ham, da vil 
vi holde oss vakne ved Guds hjelp og 
nåde.

Jeg takker misjonsvennene rundt om de 
forskjellige plasser jeg har fått besøke 
og takker for god velkomst og forbønn.

RAPPORt FRA FRItIdS- 
FORkyNNER kONRAd FRøyStAd

Konrad Frøystad er en av 
våre mest aktive fritids-
forkynnere. Han har sendt 
oss følgende rapport.

ViKtig å bruKe rett 
Kontonummer VeD 
gåVer m.m.
Dei som vil ha skattefrådrag på 
einskiltgåver må gjere det med 
å betale pengane inn til ImF sin 
konto 8220.02.80632. Enkeltgåver 
vert då registrert manuelt noko 
som kostar gjevaren kr. 20,- pr. 
gåve. Det er viktig at gjevaren 
merker gåve med mottakar (ImF, 
NRI, Visthus, Frænabu o.s.v.), viss 
ikkje går gåva automatisk til ImF 
som er kontoeigar. Viss gjevaren 
har oppgitt fødselsnummeret 

sitt på 11 siffer og i løpet av et 
år gjer minimum kr. 500,- vert 
dette automatisk innrapportert 
til Skattedirektoratet. Dette 
betyr i praksis at du må gjera oss 
merksam på at du har gjeve ei gåve 
som du vil ha skattefrådrag på.

Innbetalingar får lokalforeiningar 
MÅ ALDRI settas inn å denne 
kontoen. Dei må betalas inn på 
krinsen sin konto 8220.02.80179.

Krinsmøtet
Programmet for krinsmøtet finn 
du annan stad i bladet. Vi vonar at 
flest mogleg vil delta både laurdag 
og på søndag. 

ArbeiDet til HAusten
Alle lokale lag og foreiningar 
har no frist på seg til 1. juni 
for å sende inn sine ynskje for 
talarhjelp m.m. frå krinsen 
til hausten. Det betyr at ein 
på kvar plass må planleggje 
haustsemesteret allereie nok 
også i samarbeid med dei andre 

organisasjonane på bedehuset. 
Vær med å gje styret ditt innspel 
og idear om arbeidet på ditt 
bedehus til hausten.

gåVe til bArne- og 
ungDomsArbeiDet
Om nokre dagar får du eit 
nytt brev frå oss kor vi ber om 
ei ekstra gåve til barne- og 
ungdomsarbeidet i NRI. Vi vonar 
at mange også denne gongen vil 
vere med å bidra i dette viktige 
arbeidet.

STORSAMLING: Storsamling i Midsund Indremisjon. FOTO: NRI



folkehøgskole

Rektors hjørne
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denne gang
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Dyreleirene på Frænabu 
har vært svært populære de 
senere årene. I år ble det 
bestemt å prøve å ha denne 
leiren som ren jenteleir, 
og det gjorde kanskje at 
det kom litt færre enn før? 
Uansett,  16-18 april var det 
duket for en ren jenteleir 
på Frænabu! Ca 30 jenter 
møtte opp fredag kveld. 

Brit Marie Sandøy var 
leirsjef og Berit Myskja 
Dreijer fra Tornes holdt 
bibeltimene og andaktene.  
Lørdagen gikk turen til 
gården på Eriklia i Bollia 
på Eide. Vi har et svært 
godt samarbeid med Erik-
lia og bruker denne flotte 
gården ofte som reisemål 
på våre leirer på Frænabu. 

Her finnes det dyr av 
alle raser og sorter og 
leirdeltakerne får både 
anledning å ri og å stelle 
med dyrene. Selv om været 
ikke var av det beste slaget, 
så ble det en fin leir både 
for store og små enten de 
hadde to eller fire bein.

JENtELEIR PÅ FRÆNABU

Folkehøgskolene våres

bibel og min tro idag.
Den kristne forankringen av morgensamlingen.
Vi er inne i siste skoleuke i et hektisk folkehøgskoleår. Det er tid for 
ettertanke og evaluering.
Morgensamlingen i folkehøgskolen er noe av det mest unike vi har. 
Den fungerer godt, og er viktig å ta vare på i en moderne tid. Men 
hvordan bruker vi den?
Hva er forskjellen når vi i den kristne folkehøgskolen ikke lenger 
snakker om morgenandakt, men om morgensamling. I kristen 
formidling ønsker vi å bevege oss på to plan; på skapelses- og
forløserplanet. Det vil si når Gud skapte verden og når Gud griper 
inn til frelse.
Morgensamlingen må reflektere hele Guds råd. Den tradisjonelle 
andakten får ikke lenger så stor plass, og kommuniserer ikke så godt 
lenger. Hva må til slik at vi ikke mister den kristne
forankringen i morgensamling?

Jeg tror det er to forhold  
vi må ta godt vare på:
1) Bibelordet bør leses hver dag. Bruk gjerne   
 bibelleseplan eller lag en egen plan. Vi er bedt om  
 å så Bibelordet ut, Herren selv ved en Hellige Ånd  
 skal skape liv av det. Det har vi tiltro til, det er
 vårt oppdrag som kristne.
2) Dele min tro i dag gjennom liv og ord. Elevene leser våre  
 liv, derfor må det være sammenheng
 mellom livet vi lever og fører, og ordene vi bruker.  
 På morgensamlingen betyr det at den som skal
 ha den må bruke ord som kommuniserer vår tro i dag. 
 
Vi taler i evangliserinsgsammenheng om en del k-er ( 7. stk)  
som kan følges når jeg deler min tro, mitt vitnesbyrd; kort 
-En kunst å være kort og konsis, da fanger du oppmerksomheten.
Klart- hva betyr Jesus Kristus for deg i dag?
Klisjefritt- kanskje det vanskligste er å finne ord som den ikke-
troende forstår.
Konkret- fortell hva troen betyr for nå i dag.
Kontaktskapende- vær personlig uten å være privat. Gi av deg selv.

Korrekt- la ikke iveren ta overhånd, slik at det du sier ikke stemmer 
med virkeligheten.
Kristussentrert- det er ikke du og jeg som skal være sentrum,  
men Jesus Kristus.
Komme til Himmelen- Det kristne håpet peker framover,  
la din tro i dag se framover.

Øv deg ved å skrive ned din tro i dag og form det med ca 250 ord!
Når du gir av deg selv og din tro idag, og leser dagens bibelord har 
du holdt en god morgensamling.
Be gjerne også en bønn for dagen når det er naturlig!
Dette er min visjon for morgensamlingen i den kristne 
folkehøgskolen i framtiden.
 edgar Fredriksen

FOTO: BRIT MaRIE SaNdøy



STORSØNDAG I KRISTIANSUND
Etter en spennende vår med startfasen av 
«Storsøndag» i Kristiansund ble vårens siste ar-
rangement avholdt søndag 2. mai. denne gangen 
som Familiemøte da både store og små var samlet i 
samme lokale hele tiden (altså ingen egen sønd-
agsskolesamling.) det var (dukkene) Jonas og Julie  
(alias Sølvi og Helene Sæbø) som var møteledere. 
de hadde en velskrevet dialog seg imellom der 
de kommenterte og introduserte de forskjellige 
progampostene. audun Vesetvik holdt andakt og til 
høsten er vi i gang igjen. FOTO: JaN INgE NaSVIK

FORMIDDAGSTREFF I MOLDE BEDEHUS
annenhver torsdag er det Formiddagstreff i Molde 
bedehus. det er i hovedsak den eldre garde som 
samles til Formiddagstreff, og de siste årene har 
fremmøtet ligget på rundt 40 - 50 personer. Tors-
dag 22. april var det kretsleder arild Ove Halås som 
holdt andakt og orientere om arbeidet i kretsen. 
Kåre Eikrem er ansvarlig for formiddagstreffene 
og ledet samlingen. Sangere fra Pinsemenigheten 
SION bidro med sang- og musikk. FOTO: aRIld OVE 

HalåS

MINI-LEIR PÅ VISTHUS 
årets første leir på Visthus ble arrangert 17.-18. 
april. leiren er for de aller yngste som er i alders-
gruppen 5 – 7 år. Håkon Inge græsdal var leirsjef 
og Solfrid ørjavik Time var bibeltimeholder. Pro-
grammet startet lørdag formiddag og ble avsluttet 
søndag ettermiddag. I tillegg til bibeltimer og møter 
var det ”vanlig” leirprogram med kiosk, leirfest, 
utekativiteter m.m. det var rundt 15 barn som del-
tok samt en god del foreldre og voksne. FOTO: NRI

ØVINGSHELG FOR NRI-KORET
Harald Myklebust kom med bil slik at askestopp og 
andre bivirkninger av vulkanutbruddet på Island ikke 
ødela øvelseshelgen for NRI-koret 16.-17. april. de 
fleste (34) av korets medlemmer var møtt opp når 
korøvelsen startet fredag kveld.  denne gangen var 
øvelsen lagt til Molde bedehus fordi det var leir på 
Frænabu. Korstyret skaffet nødvendig mat og drikke 
og alle ordnet seg med overnatting på egenhånd. 
Neste gang NRI-koret møtes er under kretsmøtet på 
Høgtun 28.-30. mai.  FOTO: KNuT STEINaR daHlE

Nordmøre og Romsdal 
Indremisjon (tilsluttet ImF)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Molde Indremisjon
Formann: Jostein Solbakken
Adresse: Fannestrandsv. 4, 6415 Molde
Tlf.: 71 25 28 73
Fax.: 71 25 15 35
E-post: molde@imf.no
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SISTE STYREMØTE FØR KRETSMØTET
Mandag 10. mai var kretsstyret samlet til sitt siste 
møte før kretsmøtet. Møtet ble holdt hjemme hos 
Solveig Henden på averøya. Solveig har vært fast 
styremedlem i 6 år og tidligere vara i flere år og har 
dermed møtt på de fleste styremøter i NRI de siste 
10 årene. Hun kan ikke gjenvelges og dette var 
hennes siste styremøte. det meste av møtet gikk 
med til å drøfte hvilke konsekvenser økonomien i 
NRI må få for den videre driften av kretsen. FOTO: 

aRIld OVE HalåS

dghh

Kretsglimt
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KRETSMØTE 
HØGTUN FOLKEHØGSKOLE 

28.-30. MAI 2010 

NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

18.00 Kveldsmat
19.00 NRI-koret øver

09.30 Registrering av utsendingene starter
10.00 Tematime ved Aud Karin Kjølvik
 ”Vær gode med hverandre”
 Sang av NRI-koret
11.15  Forhandlingsmøtet og Barnas årsmøte starter
13.00 Lunch
14.30 Forhandlingsmøtet fortsetter
 Barnas årsmøte fortsetter
17.00 Festmiddag
18.30 Misjonsfest
 Aud Karin Kjølvik, Manna, Familien Sulebakk, NRI-koret
21.00 Grilling
22.00 ”Sangen fra bedehuset”
 Harald Myklebust og Manna

11.00 Storsamling
 Aud Karin Kjølvik, Familien Sulebakk, Manna,
 NRI-koret
 Eget opplegg for barna
13.30 Middag
14.30 Familiens storsamling
 Aud Karin Kjølvik, Familien Sulebakk, Manna

BARNAS ÅRSMØTE 

Sammen med Familien Sulebakk m.fl.
Lørdag kl. 11.00 – 17.00
Søndag kl. 11.00 – 13.30 
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Full kost og losji enkeltrom m/ eget sengetøy  lørdag – søndag  1000,- pr. pers
Full kost og losji dobbeltrom m/ eget sengetøy lørdag – søndag  900,- pr. pers
Familierom lørdag – søndag 1600,- (for alle)
Enkeltmåltid: Lunch lørdag 165,- Festmiddag lørdag 250,-  Middag søndag 185,-

Sengetøy kan leies – mulighet for overnatting fra fredag
Familierabatt: Barn 0--3 år gratis, 4-12 år halv pris, ingen betaler for mer enn de 
to eldste barna
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