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KJeKK FAMilieleir
Den første av tre familieleirer ble svært vellykket! 

Dyrt å reise 
til Makedonia

nyttårsleir på 
Frænabu

ny 
medarbeider

TEKST OG fOTO ArilD OVe HAlås ao.halaas@imf.no

I dette er kjærlig-
heten, ikke at vi 
har elsket Gud, 
men at han har 
elsket oss og sendt 
sin Sønn til soning 
for våre synder.
 1 Joh 4,10

Leder s. 2

s. 3

s. 4 Det var helt på Frænabu da årets 
første (av i alt 3) familieleir gikk 
av stabelen. 14 familier hadde 
fått plass, dessverre var det fl ere 
som sto på venteliste og ikke fi kk 
komme. 

Det var et allsidig og variert 
program som komiteen hadde 
lagt opp til. Barna hadde egne 
samlinger med aktiviteter og 
leker og det var barnevakter på 
plass om kveldene. I tillegg var 
det familiefest og leirfest med 
utlodning.

Lørdag hadde vi besøk av lærere 
og elever fra Bibelskolen på Bildøy 
som gjorde en kjempeinnsats 

sammen med barna. Lørdag 
ettermiddag kunne små og store 
kose seg ut i snøen.

På kjøkkenet var det som vanlig 
Reidun Åndal som hadde regien 
sammen med frivillig medarbeider 
Margrete Eriksen. 

De voksne hadde egne samlinger 
med undervisning om temaet 
«Åndsutrustning og nådegaver». 
Arild Ove Halås hadde 
undervisningen. Lørdag kveld 
var det vitnesbyrd og forbønn. 
Eli og Kristian Brandsæter hadde 
ansvaret for sangen og musikken.

Familiekomiteen består nå av 
Inger Cecilie og Per Edvin Frisvoll, 
Anveig og Jan Egil Gjermundnes, 
Kari og Stig Einar Sørensen samt 
Roger Andre Haugland.

Lørdag kveld ble nokså spennende 
da vannet frøs og vi plutselig 
sto uten vann med nærmere 80 
mennesker på huset.  Frænabu sin 
egen altmuligmann, vaktmester 
og redningsmann Helge Eriksen 
rykket ut på kort varsel og sammen 
med Roger Andre Haugland la han 
til skogs for å løse saken. Etter et 
iskaldt bad for å koble om slanger 
m.m. hadde vi igjen vann. Stor 
takk til Helge for at han reddet 
leiren vår.



Reiserutene

Endringer vil forekomme.  Ta møtene med i bønn!

NB!
LES MER PÅ NRI-IMF.NO

«Følg byggeprosessen 
til Romsdal 
Ungdomsskole»

«Er det skadelig å se 
TV-Visjon Norge? »

Leder

DET ER DYRT Å REISE TIL 
MAKEDONIA
”Kom over til Makedonia og hjelp oss” 
ble det sagt til Paulus i en drøm. Slik 
kom evangeliet om Jesus til Europa. 
Heldigvis var ikke Paulus ansatt i en 
norsk misjonsorganisasjon, da hadde vi 
sannsynligvis ikke hatt råd å sende han til 
Makedonia.

Det er kostbart å drive misjon. Vi får ikke 
rabatt på varer, tjenester og lønnskostnader 
fordi om vi driver misjonsarbeid. Tvert imot 
stiger disse kostnadene år for år. Samtidig 
står inntektene våre nesten stille. Vi har hatt 
en stor økning i givertjeneste de siste årene, 
men foreningsgavene har gått ned omtrent 
like mye som givertjenesten har økt. De 
fl este gir omtrent det samme kronebeløpet 
til misjonen hvert år. Svært få justerer sine 
gaver i takt med prisstigningen.

Gapet mellom inntekter og kostnader blir 
stadig større. Dette er hovedgrunnen til at 
NRI vil ha et underskudd på misjonsdriften 
på nærmere 1,4 millioner for de to årene 
2008/09. Vi kan selvsagt ikke drive med ¾ 
million i underskudd hvert år så veldig lenge.

Vi har en fi n sammensatt stab av 
medarbeidere i ulik alder og med ulike 
nådegaver. Kan vi få satse videre med 
de ansatte vi har nå vil vi ha et fl ott 
utgangspunkt for å vinne mennesker for 
Kristus gjennom samarbeidet mellom de 
mange frivillig og de få (men nødvendige) 
ansatte. 

Allerede nå ser vi ”fruktene” av stram 
økonomi. Et eksempel er VING-laget i 
Eikesdal som kretsens ansatte har drevet i 
over 20 år med stor oppslutning fra barna 
i bygda. Nå har vi valgt å avslutte driften 
av laget, vi må dessverre prioritere å spare 
penger fremfor å forkynne evangeliet. 

”Alle” roper om penger. Samtidig har folk 
fl est aldri hatt mer til privat forbruk enn i 
dag. Det gjelder også vi som er kristne. Har 
materialismen festet så sterkt grep om oss 
at det å ha romslig økonomi er viktigere enn 
det som skjedde på Golgata?

Arild Ove Halås
kretsleder Nordmøre og Romsdal Indremisjon

ao.halaas@imf.no
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Arild Ove Halås:
03. ABV, 07. Storsøndag Kr. Sund, 08. Molde 
fh.skole, 10.-11. Tomrefj ord, 17. ABV/Måndalen, 18 
Frænabustyret, 24.-28. Sykkylven 

Roger Andre Haugland:
09. Styremøte ROMUSK, 10. Midsund, 11. Ålvunfrjode, 
17.-18. Verma, 19.-21. Frænabu, 24. Fiksdal/Rekdal, 25. 
Vågane/Nesjestranda, 28. Midsund

Audun Vesetvik:
07. Storsøndag Kr. Sund og Frænabu

Jan Inge Nasvik:
14. Tustna, 17. Eidsvåg ellers Kr.Sund IM

Kåre Eikrem:
21. Vevang

Annbjørg og Kåre Sævareid:
07. Aukra, 18. Harøy

Konrad Frøystad:
17.-18. Aukra, 21. Åndalsnes, 24. Midsund

Inger Lise og Asmund Smenes:
08. Lønset/Strande og Hjelset

Kåre Lislien:
03. Hoem, 17.-18. Helset

Jostein Solbakken:
14. Vestnes

Asbjørn Ørjavik:
12.-14. Tresfj ord

Harald Skotheimsvik:
05.-07. Elnesvågen

Anne Marie Nerheim:
23.-25. Sunnmøre IM

Andreas Lima:
11. Vågane/Nesjestranda

Ingbjørn Vingen (ImF)
4.-7. Kornstad, 6. Futseter, 18.-21. Solemdal

Marta og Edgar Paulsen (ImF):
9.-14. Torvikbukt/Batnfj ord

Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes (ImF):
16.-28. Molde, 28. Vestnes

Karl Einar Tvedt (ImF):
12.-14. Bibelhelg Frænabu, 16.-17. Eide, 18.-21. Aure

Ingar Hjelset:
17.-21. Lønset/Strande/Hjelset

Bibelhelg på Frænabu
12.-14. februar
Karl Einar Tvedt (ImF) taler

Fredag kl. 1930 Møte 
Lørdag kl. 1200  Formiddagstreff  m/ suppe og utloddning
Lørdag kl. 1900  Festmøte
  Besøk av Gossen Misjonskor
Søndag kl. 1100  Avslutningsmøte

Arr: Hustad/Farstad/Vassenden IM sammen med NRI



Kretslederen melder

Også dette året ble det arrangert nyttårsleir på Frænabu.
Vi var tre ledere. Taler var Håkon Inge Græsdal, og Reidun Åndal 
stilte opp som kokk! Nytt i år var at vi hadde møter ute.
Det ble mye kort- og brettspill, men vi var også ute og lekte oss i 
snøen. Vi var 39 ungdommer til middag nyttårsaften.

Litt om det Håkon Inge talte om:
Første kvelden ville Jesus minne oss om det som hendte i fariseeren 
Simons hus (Luk.7, 36-50) Om gjestebudet der, og synderinnen som 
kom til selskapet ubuden. Det ble sagt litt om forskjellen mellom 
disse to. Hvor mye de hadde fått tilgitt, hvilket behov de hadde for 
tilgivelse. Litt om Jesu klare tale i dette selskapet. Det ble også et 
naturlig spørsmål om hvordan den enkelte av oss hadde forholdt oss 
til denne synderinnen.

Ordet ved frokosten 1. nyttårsdag var fra Salme 118,24: Dette er 
dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den! 
Sannheten var noe som gikk igjen gjennom det Gud møtte oss 
med på nyttårsleir. Ikke først og fremst som en målbar og eksakt 
størrelse, men som en person. Jeg er Sannheten, sier Jesus. Å leve i 
Sannheten er derfor å leve med Han som Konge på sin måte i mitt 
liv. Det gir trygghet, glede og frimodighet i møte med ett nytt år, 
uavhengig av omgivelser og situasjoner.

Vi hadde det godt sammen på nyttårsleir! Rammen var flott og 
fellesskapet godt. Jesus var der sammen med oss og rørte ved 
hjertene våre.

nyttårsleir på frænabu
TEKST OG fOTO eiVinD rØDAl
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Bibelhelg på Frænabu
12.-14. februar
Karl Einar Tvedt (ImF) taler

Fredag kl. 1930 Møte 
Lørdag kl. 1200  Formiddagstreff m/ suppe og utloddning
Lørdag kl. 1900  Festmøte
  Besøk av Gossen Misjonskor
Søndag kl. 1100  Avslutningsmøte

Arr: Hustad/Farstad/Vassenden IM sammen med NRI

SNØAMFI: Bibelsamling natt til første nyttårsdag.

HjemmesIder på Internett. 
Vi minner igjen om nettsidene våre på 
internett hvor du flere ganger hver uke kan 
finnen nyheter m.m. om arbeidet i kretsen. 
Adressen er nri-imf.no & nri-ung.no   H

endrIng I frIdag. Kretsleder Arild 
Ove Halås har fra og med nyttår flyttet sin 
faste fridag fra tirsdag til mandag. Roger 
Andre Haugland har fast fridag tirsdager og 
Jan Inge Nasvik på fredager. Reidun Åndal 
har fridag på tirsdag. Vi ber om at dette 
respekteres så langt som mulig.

Kretsmøtet. Vi minner om kretsmøtet 
på Høgtun 28.-30. mai. Hovedtaler er Aud 
Karin Kjølvik, personakonsulent i ImF. Vi 
får besøk av mannskoret Manna fra Bergens 
Indremisjon, Familien Sulebakk og NRI-
koret sammen med Harald Myklebust.

påsKemøtet. Vi minner om Påskemøtet 
på Frænabu. Taler i år blir mellom andre 
Roald Evensen fra ImF. Det blir møte hver 
ettermiddag og kveld igjennom påska.

HIstorIeInteressert med 
LItt eKstra tId? Vi har i løpet av 
høsten samlet inn nokså mye stoff om de 

ulike bedehusene rundt om i kretsen. Vi 
trenger nå hjelp av noen som kan tenke 
seg å bearbeide dette stoffet ved å skrive 
det inn på pc, skanne bilder m.m. slik at 
vi får systematisert det på en god måte for 
ettertiden. Er du interessert i dette kan du 
kontakte kretsleder Arild Ove Halås.

gevnIster tIL 
LeIrstedsLotterIet? Hvis du 
har en gevinst du kan tenke deg å gi til 
leirstedslotteriet til våren kan du kontakte 
kretskontoret. Lotteriet er til inntekt for både 
Frænabu og Visthus.



folkehøgskole

Rektors hjørne
Folkehøgskolene våre

Siden 2008 har vi i vårt pedagogiske utviklingsarbeid ved 
Molde folkehøgskole hatt et særlig fokus på begrepet dannelse.  
Resultatet av dette utviklingsarbeid bli presenteret i skolens 
selvevalueringsrapport for skoleåret 2009/2010. Bakgrunnen for 
dette utviklingsarbeidet er bla at folkehøgskoleloven slår klart 
fast at folkehøgskolens utdanningsmandat er  allmenndanning 
og folkeopplysning. I tillegg til dette utfordret Odd Einar Dørum 
på rektorsamlingen i 2006 folkehøgskolene på spørsmålet ”Hva 
vil folkehøgskolen med folkehøgskolen. Vi opplever også at den 
skolepolitiske debatten for tiden har en relativt sterk fokus på 
dannelsesbegrepet.  For oss ved Molde folkehøgskole har det 
vært inspirerende, bevisstgjørende og målrettende å jobbe med 
dannelsesbegrepet. Vi har bl.a kommet frem til en egen defi nisjon av 
begrepet dannelse som lyder som følger : ”Dannelse er en livslang 
utviklingsprosess der den enkelte tilegner seg forståelse og innsikt 
om seg selv, sentrale verdi- og livsspørsmål, samfunnet og kulturen 
det er en del av, og fi nner sin plass i fellesskapet. Dialogen står 
sentralt i denne prosessen”. I tillegg til dette har vi bla kommet frem 
til fem dannelsesmål innenfor fellesfag, linjefag, valgfag og i det 
sosialpedagogiske arbeidet. Eksempel på dannelsesmål i linjefag 
er samarbeid og mestring. Det er viktig og spennende å jobbe med 
dannelse, ekstra spennende og viktig blir det å jobbe med dette ut 
fra en kristen virkelighetsforståelse.

FOKUs På DAnnelse
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VelKOMMen til AUDUn
Jeg heter Audun Vesetvik, er 27 år gammel 
og kommer fra Molde, nærmere bestemt 
Røbekk. Jeg er gift med Jeanette. Vi har to 
barn, Rebecca 2 ½ og Noah 4 mnd. Noah ble 
døpt i Molde bedehus i januar (se bildet).
 
Etter Bibelskolen Bildøy var jeg ettåring i NRI. 
Etter å ha studert kristendom ved NLA i 3 år 
fi kk jeg bachelor i kristendom. Jeg har vært 
ansatt i Nestun Indremisjon de siste 3 årene.

Det blir spennende å ta med seg familien 
til hjembyen, men vi fl ytter i god tro og 
håper og fi nne oss tilrette i Molde. Vi setter 
stor pris på om dere vil være med å be for 
familien vår og den tjenesten vi skal inn i.

Jeg vet jeg går inn i en utfordrende jobb men 
jeg har løfte om at Gud vil gå med og utruste 
og lede. Jeg har forventinger til hva Gud vil 
utrette.. Målet er jo å peke på Jesus, slik at 
fl ere kan ta imot troen på han.

KONSERT
Fredag 5.februar arrangerer vi en solidaritetskonsert til inntekt 
for skolens humanitære prosjekt i byen Fortaleza i Brasil. Med på 
konserten blir tidligere elev og X-faktor kjendis Elin Gauseth.
 I tillegg blir også skolens egne sang- og musikkrefter med.
Inngangsbillett 100 kr.
Les mer om molde folkehøgskole på nri-imf.no  

denne gang



ROMSDAL UNGDOMSSKOLE: 
Byggearbeidet på Romsdal Ungdomsskole er 
kommet godt i gang. På bildet ser du gravearbei-
det som ble utført i begynnelsen av januar. Når 
dette leses er murer på plate støpt og den 10. 
februar kommer modulene. I løpet av 2 døgn skal 
de være på plass og til påske er bygget ferdig til 
bruk. På våre nettsider vil vi fortløpende legge 
ut bilder og nyheter fra arbeidet. For dugnad – 
kontakt skolen. FOTO: OLE KJELL ORSETH

BESØK FRA BIBELSKOLEN: 
Vi hadde besøk av 10 elever og 2 lærere fra 
Bibelskolen Bildøy en uke i januar. De kom nordo-
ver onsdag og bodde på Frænabu fram til fredag 
da de flyttet til Molde Folkehøgskole. De besøket 
Aukra, Nesjestranda, Eide og Strande bedehus 
med møter. I tillegg besøket de VIP-klubben i 
Molde IM og Romsdal Ungdomsskole. Lørdag 
var de med på familieleir på Frænabu. Takk for 
hyggelig besøk! FOTO: BIBELSKOLEN

STORSØNDAG: 
Alt ligger nå til rette for StorSøndagsSamlinger 
i Kristiansund og på Frænabu. Begge steder 
starter vi opp søndag 7. februar. I Kristiansund 
blir det samling kl. 1200 i det tidligere bedehuset 
i Langveien 19. Her blir det besøk av Familien 
Sulebakk og Arild Ove Halås taler. På Frænabu 
starter vi kl. 1700 og regionsleder i Normisjon 
Synnøve Risan taler. Familien Sulebakk vil også 
ha Familiekonsert den samme søndagen kl. 1700 
i Molde bedehus. FOTO: INGJERD VÅGE

GF-2009: 
Regnskapet etter GF-2009 er nå langt på vei 
klart. GF går totalt ut med et underskudd på 
mellom 
300 – 400 000,- når alle kostnader er med. ImF 
har dekket alle de kostnader som NRI hadde i 
forbindelse med GF så vi sitter kun igjen med 
gode minner. Generalsekretær Erik Furnes ut-
trykker stor takknemlighet til alle som deltok på 
dugnad for å gjøre GF til den festen som det ble. 
FOTO: EGILL J. DANIELSEN

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 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: 990 87 893
Fax: 71 26 42 07
E-post: nri@imf.no

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

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

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

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

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

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

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

Kretsglimt
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MEDLEMSMØTE I MOLDE INDREMISJON:
Mellom 70 og 80 møtte opp til Medlemsmøte i 
Molde Indremisjon søndag 24. januar. Kretsleder 
Arild Ove Halås talte om ”Det kristne fellesska-
pet” og som vanlig var det god bevertning og 
tid til samtale. Det var også orientert fra styrets 
arbeid, blant annet prøver forsamlingen nå flere 
møter søndag kl. 1100. Det ble orientert om 
Romsdal Ungdomsskole og ImF-Trossamfunn. 
”Marit og Irene” skal ha 14 dagers møteaksjon i 
forsamlingen i februar. FOTO: ARILD OVE HALÅS


