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Reiseruter desember

NB!

Endringer vil forekomme.  Ta møtene med i bønn!

LES PÅ WWW.NRI-IMF.NO

«EKSTRA-DATALEDEREN»

Arild Ove Halås:
02. Arbeidsveiledning
05.-06. Tornes
07. Styremøte Molde 
Folkehøgskole
09.-10. Aukra
14. Kretsstyret
16. Arbeidsveiledning
20. Eide
01.01. Innfj orden (nyttårsmøte kl. 
1100)
Roger Andre Haugland:
03. Harøy
04.-06. Frænabu (kjøkkenet)
09.-10. Kårvåg
29. Tomrefj ord
Gunnlaug Lima:
10. Tomrefj ord 

Kåre Eikrem:
13. Kristiansund
Anbjørg og Kåre Sævareid:
06. Vevang
Konrad Frøystad:
02. Fiksdal/Rekdal
Hans Kleven:
02.-03. Tresfj ord
Inger Lise og Asmund Smenes:
13. Midsund
Kåre Lislien:
04.-06. Aure Fellesforning
Harald Skotheimsvik:
03. Frænabu (bibeltime)
Anne Marie Nerheim:
01. Innfj orden
Emil Krakeli:
02. Midsund

LES PÅ WWW.NRI-IMF.NO

«Hva lærer egentlig 

Bibelen om dåpen?»

«Minstemann- undervurder 

aldri barna i Guds rike»

+ over 100 bilder fra 

Generalforsamlingen 2009

Leder

LITEN - MEN GOD SOM GULL

For ikke lenge siden satt jeg å så på en 3 
år gammel jente som hoppet og danset 
av fryd foran talestolen på bedehuset. Vi 
andre var opptatt med å synge ”Om jeg 
er liten eller stor” med de gode gamle 
bevegelsene. Hun var opptatt med sine 
helt egne bevegelser mens hun sang 
med av full hals.

Barna er en utrolig ressurs i Guds rike. Vi voksne har så 
lett for å undervurdere barna. Tar vi konsekvensene 
av vår lære, så er alle kristne både rettferdiggjort og 
åndsdøpt. Det betyr at Den Hellige Ånd har tatt bolig i 
alle Guds barn, og han hadde med seg hele Guds fylde 
inn i livet, også nådegaver og  åndsutrustning.

Det er en fantastisk tanke. Den dansende treåringen 
foran talestolen på bedehuset er gjenfødt og frelst 
av Jesu nåde. Den Hellig Ånd har tatt bolig i hennes 
hjerte, og Gud selv har gitt henne nådegaver og 
åndsutrustning. Den samme Gud har også en tjeneste 
og en oppgave for denne vesle jenta. Hun er en 
uvurderlig bit i hans store plan med å bringe evangeliet 
til verdens ytterste ende. 

Nå vil selvsagt oppgaver og tjeneste varierer gjennom 
livet. Jeg har ikke den samme tjeneste for Jesus i dag 
som jeg hadde når jeg var 15 eller 5 år. Lever jeg til jeg 
blir 80 år vil mange ting ha forandret seg, men selv om 
det er forskjell på tjenester og nådegaver, er Herren 
alltid den samme (1. Kor 12,4-6).

La barna føle seg hjemme på bedehuset. Når 
det kommer et barn eller to på et vanlig møte på 
bedehuset, hvorfor ikke dele ut både barnesangboka 
og den vanlige sangboka og synge noen sanger som 
barna kan. La de få samle inn kollekten hvis de vil, eller 
kanskje lese et bibelord. De skal ikke tvinges, men gis 
muligheten. Samtidig skal ikke alt gjøres på barnas 
premisser. Barn som løper og skriker under et møte 
kan ødelegge samlingen for mange andre. Lederne i 
forsamlingen må legge til rette for barna, samtidig som 
foreldrene må ta ansvar for hva barna gjør under møtet.

En av mine helter i Bibelen er gutten som var 
tjenestegutt for profeten Elias. Sannsynligvis var han 
12-13 år gammel. På Karmelfj ellet (1. Kong 18) står Elias 
alene i møte med tusenvis av mennesker. Ingen vågde å 
stå ved hans side, han sto alene som Guds representant. 
Men det var en som ikke sviktet. Det var en som sto ved 
Elias sin side (og på Guds side) da Israels krise var som 
størst, og han var ”bare et barn”. 

Undervurder aldri barna i Guds rike!

Arild Ove Halås
kretsleder Nordmøre og Romsdal Indremisjon

ao.halaas@imf.no

«Barnehelg» er ImF`s julehefte 
for barn (og alle andre). Når 
er juleheftet klar for salg og 
hvis du vil selge heftet til 
andre kan du ta kontakt med 
kretskontoret.

Det er også mulig for barn og 
andre å selge «Barnehelg» og 
slik tjene seg noen penger til jul:
Selger du 8-19 blad tjener du 
kr. 8,- pr. blad / Selger du 20-49 
blad tjener du kr. 20,- pr. blad og 
selger du over 50 blad tjener du 
kr. 12,- pr. blad.

Kontakt oss på 71252731 for å 
bestille blader, elle bruk mail!
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Det er ein over 100 år gamal tradisjon å 
samlast til Haustmøte i Molde i oktober. I 
”gamle dagar” var det slik at når haustonna 
var omme og avlinga komen i hus, då reiste 
misjonsfolket til Rauma Ungdomsskule på 
Haustmøte.

Vi ser i augo at Haustmøtet ikkje er det som 
det eingong var, med fulle hus og møter 
over 4 dagar (torsdag – søndag). Vi har likevel 
valgt å halde fast på denne tradisjonen og 
framleis er Haustmøtet ei viktig samling i NRI.
I år var det Jarle Berland som var hovedtalar. 
Han er busett i Brattvåg på Sunnmøre og 
arbeider som snikkar i kombinasjon med 
forkynnaroppdrag. Han har hatt mange 
ulike stillingar i Sunnmøre Indremisjon, 
mellom anna som bysekretær i Ålesund 
Indremisjon. Jarle er også far til vår eigen 
barne- og ungdomsarbeidar Grete Marita 
Heiseldal. Jarle fekk gje mykje gjennom si 
gode forkynning denne helga. Han var godt 
førebudd og har stor innsikt i Guds ord. 
Mellom anna hadde han som tema for begge 
møta på søndag ”Kvile i bøn”. Vi vil rette ein 
stor takk til Jarle Berland for det han fekk gje 
desse to dagane frå Guds ord.

NRI-koret og Harald Myklebust var med heile 
helga. NRI-koret har nå over 40 medlemmar 
og selv om ikke alle kan delta kvar gong 
koret samlast er det eit fl ott kor vi har i 
krinsen. Denne helga var 33 av medlemmane 
med. Koret møtte laurdag morgon og øvde 
frem til møta starta på laurdag ettermiddag. 
Dei hadde også ei øvingssøkt søndag 
føremiddag før dei deltok på møtet kl. 
1100. Harald Myklebust var som vanlig 
inspirerande for både kor og forsamling. 
Haustmøtet starta i år med ”Song- og 
musikkmøte” laurdag kl. 1600. Her komdet 
omtrent 70 menneske noko vi syntes var 

svært lite. NRI-koret og Harald Mykelbust 
hadde ansvaret for denne samlinga. Berland 
heldt andakt over songen ”Klippe du som 
brast for meg”.

Laurdag kveld var det ”Misjonskveld” med 
rundt 110 frammøtte. Her deltok også Inger 
Lise og Asmund Smenes med song. Søndag 
føremiddag var vel 130 personar med på eit 
fl ott føremiddagsmøte kor både Berland og 
NRI-koret deltok.
Haustmøtet var avslutte med ”Søndag i 
bedehuset” i regi av Molde Indremisjon kl. 
1700. Her var som vanleg huset smekkfullt av 
alle generasjonar.

Vi er takksame for årets Haustmøte, men vi 
har eit arbeid å gjere når det gjeld framtida 
for desse samlingane slik at det igjen kan 
verta eit samlingspunkt for heile krinsen vår.

Haustmøte i Molde

 I Solemdal har Kvinneforeninga «Kvisten» bestemt å melde seg inn i 
Nordmøre og Romsdal Indremisjon og arbeide til støtte for Visthus. 
Vi er svært glade for dette initiativet.
 Fredag 23. oktober arrangerte Kvisten fest på bedehuset i Solemdal for 
Visthus. Kretsens utsending var Asbjørn Ørjavik som både holdt andakt 
og viste bilder og fortalte fra Visthus. Asbjørn skrev i fj or 100 års skriftet til 
Visthus og få kan så mye om leirstedet vårt som han.
En egen sanggruppe for kvelden var en av overraskelsene på festen.

Ny forening i NRI

Hovedtaler Jarle Berland intervjues av 
Solveig Henden

NRI koret
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Det har i mange år vore tradisjon med ”VING-veke” på Vestnes. 
Vestnes VING (1.-4. klasse) og Vestnes Super VING (5.-7. klasse) står 
som arrangør. I år gjekk VING-veka av stabelen 20.-23. oktober i 
Vestnes bedehus.

Det heile startar med vanleg VING tysdag kor både ”småving” 
og ”storving” er saman. 42 personar var med første kvelden. 
Det var andakt, song-øving for ”VING-koret” og ulike aktivitetar. 
Tippekrukka er eit fast innslag kvart år. Det er ei stor krukke med 
snop og den som tippar rett om kor mykje godteri som er i krukka 
vinn ho på festa på fredag.

Onsdag og torsdag var det kortare VING-møte som varte ein time. 
VING-koret øvde kvar kveld samt at det vart gjort ulike førebuingar 
til den store VING-festa. Dei tre første dagane var det Arild Ove 
Halås, Roger Andre Haugland og Jan Inge Nasvik som var på besøk 
og heldt andakt.

Fredag var det klart for VING-fest. Over 100 personar fylde Vestnes 
bedehus denne kvelden. VING-koret song, det var matpause, 
utlodning og ulike programinnslag. Frå Bergen kom Anita Solbakk 
og heldt andakt. Ho fortalte om dei 7 spedalske i GT som fekk 
bringe gledesbod til dei andre. 
Ein stor honnør til leiarane på Vestnes som trufast står i tenesten og 
arrangere denne flotte veka kvart år.

VING-veke på Vestnes

Hvis du spelar lotto/fotball/joker/keno eller andre spel i regi av Norsk 
Tipping kan du nå gje 5 % av alt det du spelar for til Nordmøre og 
Romsdal Indremisjon.
Etter en grundig handsaming både i krinsstyret,  i styret for ImF og 
etter råd frå generalsekretæren i ImF bestemte NRI seg i vår for å 
registrere seg som mottaker av midlar frå grasrotandelen (det vil seie 
å registrera NRI i ”Frivillighetsregisteret”). Alle etiske og moralske 
spørsmål omkring dette blei på førehand grundig handsama og 
drøfta.
Vi kan difor med godt samvit anbefale dei som ellers brukar penger 
på slike spel om å gje 5 % av det du spelar for til misjonen. Hvis ikkje 
går midlane til andre lag og foreningar (eller til staten).
For å få dette til må du ta med deg strekkoden nedanfor til din 
kommisjonær og registrera Nordmøre og Romsdal Indremisjon som 
mottakar av din «Grasrotandel». Dette må du gjera sammen med 
tippekortet ditt. Resten går automatisk.

Hvis du registrar deg før nyttår vil vi få 5 % av ALT det du har spelt for 
i 2009 samt det du måtte spele for i framtida. 
NB: Vi får ikkje vete KVEN som har gjeve oss desse pengane slik at du 
er anonym. VI får berre ei melding om kor mange som har spelt og 
kor mange kroner vi har fått som vi kan bruke i misjonen.

- ein god måte å gje til misjonen på for dei som spelar i Norsk Tipping!

GRASROTANDELEN





6 Indremisjonsnytt

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: 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

KRETSLEDEREN MELDER
BEDEHUSENE I KRISTIANSUND
Nå er vi kommet til veis ende med å vise bilder av bedehusene i kretsen. Til sammen har vi sett 14 
”bilder”. Disse er for øvrig nå lagt ut på våre internettsider slik at du fi nner dem der. Der vil du også 
etter hvert fi nne nokså mye opplysninger om bedehusene slik som byggeår, historie m.m.

KLOSSEN
Det har i det siste vært arbeidet med ”Klossen” på Frænabu. Medlemmer av driftsstyret med Helge 
Eriksen og Hans Kjell Hansen i spissen er i gang med å kle igjen murklossen. Det blir satt inn vindu 
og dører samt at alle ”åpninger” i tak m.m. er støpt igjen. Slik blir klossen for det første fi nere å se på, 
men den blir også tett for vær og vind slik at vi kan bruke den til lager m.m. på en annen måte enn i 
dag. Det er også planer om å lage til fryserom i klossen.

ROMSDAL UNGDOMSSKOLE
Etter årsmøtet i august ble det enighet om å fl ytte Romsdal Ungdomsskole 10 meter lengre 
vest enn opprinnelig tenkt. Dette gjør at det blir mer rom mellom de ulike bygg og er en bedre 
løsning for begge skolene. Dette har ført til at vi måtte gjenta hele prosessen med nabovarsel og 
byggemelding og slike ting tar som kjent tid. Men nå i slutten av november ser det ut for at alt vil 
være klart til byggestart og vi er fremdeles i god rute til å få bygget ferdig før sommerferien. Så til 
høsten starter skolen opp i helt nye lokaler. Vi skal holde dere orientert.

INTERNETT OG HJEMMESIDER
Vi har valgt å legge noe arbeid i å oppdatere hjemmesidene våre på internett slik at folk skal kunne 
bruke disse fl ittig for å få nyheter fra kretsen. 4-5 ganger pr. uke legges det ut nytt stoff  på disse 
sidene og har du tilgang til data og internett bør du jevnlig gå inn på disse sidene (www.nri-imf.no).

INDREMISJONSNYTT OG SAMBÅNDET
Det foreligger et tilbud fra ImF om at vi kan la Indremisjonsnytt bli en del av Sambåndet. Bladet vårt 
blir likedan med tanke på lay-out og innhold men blir altså fysisk en del av Sambåndet. Fordelen 
med dette er som vi skrev om forrige gang at alle som i dag får tilsendt Indremisjonsnytt (gratis) 
også vil få Sambåndet gratis. Styret vil avgjøre dette før jul.

NESTE NUMMER AV INDREMISJONSNYTT
Neste nummer kommer i din postkasse noen dager før jul og inneholder svært mye godt julestoff . 
Du får blant annet møte den første kvinne som fi kk lov å forkynne i Indremisjonsforbundet, det er 
stoff  om kjente julesanger, julekonkurranse for både barn og voksne og mye mer. Hvis noen ønsker 
å få tilsendt ekstra mange blad til utdeling kan du kontakt kretskontoret for dette. Vi har alltid noen 
blad til overs.

STRATEGIPLAN FOR FRÆNABU
Kretsadministrasjonen har utarbeidet forslag til en strategi- og handlingsplan for Frænabu. 
Driftsstyret er nå i ferd med å bearbeide denne før det skal være et felles møte mellom kretsstyret 
og driftsstyret om denne. Planen vil inneholde både konkrete mål for eiendommen og drift, samt ta 
opp og avklare de mer prinsipielle spørsmål om utleie o.s.v. Vi håper prosessen med dette er fullført 
før påske.

REISERUTENE TIL VÅREN
Alle foreninger har nå fått brev om virksomheten til våren og vi regner med at reiserutene i all 
hovedsak er klare i midten av desember. Det er viktig at man på alle steder (små og store) tenker 
bevisst igjennom hva man vil gjøre neste halvår og hvorfor man vil gjøre det slik.

KONTORTIDER OG TELEFONTIDER
Kretskontoret er åpent mandag – torsdag fra 0900 – 1500. Telefonen er betjent mandag – fredag 
0900 – 1500. Vi har hatt enkelte dager i høst hvor vi ikke har klart å holde kontoret åpent men det har 
ikke vært mange. Vi har hatt noen sykemeldinger som har gjort at det av og til har vært for lite folk 
til å bemanne kontoret, særlig har dette av og til skjedd tirsdager. Vi oppfordrer folk til å ringe oss for 
sikkerhets skyld før dere kommer innom kretskontoret.

GAVER MED SKATTEFRADRAG
Nå kan du gi gaver med 28 % skattefradrag også til Visthus/Frænabu eller som enkeltgaver til NRI 
(dette i tillegg til at du kan være fast giver). Ta kontakt med kretslederen hvis du lurer på noe. Har du 
tilgang på internett kan du ordne alt direkte på våre hjemmesider.
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KRINSGLIMT
Vi har fått følgende rapport fra en av våre mest 
aktive fritidsforkynnere, Konrad Frøystad:

Innfjorden.
Fin bibelhelg i Innfjorden. 2 møter på lørdag og  møte på 
søndag føremiddag. Ikke så veldig stor forsamling, men godt 
og møte misjonsfolket og kjenne Det Hellige Samfunn og 
Guds ånd som var blant oss. Takk til vennene i Innfjorden.

Midsund: 
Bibletime på Midsund onsdag kveld med påfølgende kaffi 
og samtale. Mange hadde ordet under samtalen, der vi fikk  
snakke om Ordet. Hva betyr Ordet i dag. Kan vi lite på det 
som Paulus og de andre apostlene forkynte. Er dette Ordet 
aktuelt i dag. Konklusjonen ble at hele Ordet er inspirert av 
Gud og skrevet av Hellige menn drevet av Guds Ånd. Ikke 
noen stor flokk, men en god flokk. Takk kjære venner på 
Midsund.

Henda/Bådalen.
Bibelhelg på Henda bedehus på lørdag og søndag. Lørdag 
med kjøttsuppe mellom møtene og en fin flokk med brødre 
og søstre. Terje Henden & co hadde laget det godt i stand, så 
det skulle bli godt både for legeme og sjel. Og det ble det. Vi 
fikk dele Guds ord fra Galaterbrevet der vi fikk understreke 
betydningen av Guds ord i vår tid. I avkristningens tid er 
det godt og kunne forkynne at ordet er like aktuelt i dag og 
gir håp for framtiden. Lørdag sang Inger-Lise og Asmund og 
søndag var det en gruppe fra Atlanterhavskameratne som 
gledde oss med god og forkynnende sang.
Takk kjære venner på Averøya.

Så står flere møte for døra utover høsten. La vi huske på 
hverandre i bønn. Djevelen går rundt som er brølende løve, 
og prøver å legge hindringer i vegen for forkynnelsen av 
Guds ord og hindre folk i å gå på møte.

Krabbeklubben i Kristiansund
Mellom 15 til 20 barn samles annenhver uke til krabbeklubb hos 
Signi og John Torbjørn Slørdahl i Kristiansund
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Barnedåp på Vestnes
Søndag 8. november ble Camilla 
og Knut Magne Aas sin tredej sønn, 
Jan Magne døpt i Vestnes bedehus. 

Bibelhelg i Måndalen
Hvert år i november arrangerer Måndalen Indremisjon 
bibelhelg. Bibeltime fredag og to timer lørdag med middag 
og utlodning imellom. Kretslederen talte på bibeltimene.

Bibelhelg i Molde
For tredje år på rad samarbeider Molde Indremisjon og Misjons-
sambandet i Molde om bibelhelga 18. og 19.september. Denne gongen 
var det generalsekretær i NLM, Ola Tulluan, som talte. Dei fire bibelti-
mane var lagt til fredag og laurdag ettermiddag. I tillegg talte Tulluan 
også på føremiddagsmøtet søndag. Hovudemnet for timane var ”Frelse 
eller fortapelse.” Det var godt frammøte begge dagar, og søndag talte 
Tulluan på føremiddagsmøtet.  (T/f. Håkon Mork)

Fra en annen av våre aktive veter-
aner, Harald Skotheimsvik har vi fått 
følgende rapport for september og 
oktober Den 16. oktober var det stelt 
i stand fest på Gjemnes sykehjem, 
Batnfjordsøra. Det var Klara Peder-
sen som hadde tatt initiativet og fått 
noen av betjeningen med på dette. 
Jeg hadde andakt og sanggruppen 
fra Frei var med og «underholdt». 
Det ble servert rømmegrøt, kaffe 
og vafler samt at det ble avholdt 
en lynutloddning. Jeg tror lignende 

kunne vært gjort også andre steder, 
en gang i blant.
21. - 23. okt. var jeg på besøk på 
Åndalsnes. Jeg bodde hos Solveig 
Brude, vi gikk sammen  på Rauma 
Folkehøgskole i 1953/54. Møtene 
begynte kl. 19.00 hver kveld. En 
kopp kaffe med noe attåt hver kveld, 
unntatt en av kveldene da møtet 
ble avsluttet med nattverd. Johan 
Moldsvor gjorde opptak av talene 
hver kveld. Allerede sist søndag ble 
det sendt på Radio Rauma.

Bibleuke i Torvikbukt
I Torvik bedehus talte kretslederen 4 kvelder om 
bønn i slutten av oktober. Alle møtene begynte med 
kveldsmat og ble avsluttet med ordet fritt/samtale. 
Godt oppmøte på møtene og på søndag var det 
Familiefest med dukketeater, eget barnemøte, film, 
mat m.m.

Rapport fra Harald Skotheimsvik
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Fredag startet den årlige volleyballhelga på Høgtun 
folkehøgskole. Elever fra tidligere år og mange forskjellige kull 
strømmet inn på skolen for å bli med på årets store høydepunkt. 
Stemningen steg etter hvert som nye elever ankom skolen. 
Folk kastet seg praktisk talt i armene på hverandre i jubel over 
gjenforeningen. Utover kvelden ble Høgtuns lille kafé fylt til 
randen av folk. Rundt 300 mennesker var kommet for å bli med på 
begivenheten, til en ellers full skole med 114 elever. 

Kampene startet i gymsalen på høgtun folkehøgskole og 
elever fra i år og ti år tilbake slo seg løs på banen. Noen av 
guttelagene var mer kreative enn andre og møtte opp som gamle 
damer, vampyr og noen stilte opp med bikini i høye hæler. Ellers 
møtte lagene opp i selvlagde drakter, og ikke minst med egne 
kamprop.

Lørdag fortsatte kampene for fult i Gjemneshallen. Aldri har så 
mange lag møtt opp på volleyballhelga. Hele 25 lag møtte opp i 
år. Rekorden slo lett fj oråret der 19 lag deltok. 

Kl. 12:00 stoppet alle kampene opp, og Chrisc-løpet tok over. 
Mange, elever og lærere, unge og gamle deltok. Deltagelsen var 
frivilling, for å samle inn penger til Kenya. Rundt 70.000 kr ble 
samlet inn! Det var mange kreative og morsomme kostymer som 
preget løpet, alt fra pirater, skatere til ryttere, og noen dyttet en 
traktor hele løypa rundt. Små og store var med på å samle inn 
penger og for hver runde fi kk deltakerne betalt en viss sum. 

Søndag startet slutt-kampene og det gikk hardt for seg etter 
som fl ere og fl ere lag ble slått ut. Årets jentelag utmerket seg ved 
å komme på fj erde plass, men det var 98/90 som gikk av med 
seieren for tiende gang på rad! Hos guttene vant også 98/99 laget 
etter en meget spennende fi nale mot fj orårslaget, Smash.

VOLLEYBALLHELGA
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Regnskapet for de 3 første kvartalene er nå klart. Det kunne vært vesentlig 
mye bedre, men samtidig ligger vi noe bedre an enn på samme tid i fj or. 
2008 var ellers et katastrofeår når det gjaldt inntekter til kretsen.
Tallene viser følgende:
Visthus underskudd på 41 000,-
Frænabu underskudd på 95 000,- (av dette er 31 000 rentekostnader)
NRI reelt underskudd på kr. 502 000,-  

Når det gjelder Visthus/Frænabu er det normalt slik at de har en del 
av sine største inntekter om høsten og slik tror vi det blir i år også. Så 
vi regner med at leirstedene våre kommer ut med noenlunde greit 
resultat. 
Når det gjelder kretsen har vi for 2009 budsjettert med underskudd på 
kr. 297 787,-. Vi ligger med andreord ca 200 000,- etter budsjettet ved 
utgangen av september.
Vi  har en svikt i svikt i foreningsgavene på ca 170 000,- som bekymrer 
oss. Vi ber om at foreningene ”kommer etter” med sine kollekter. Vi 
ber også om at alle tar opp kollekt på alle møter, det er livsviktig for 
misjonen.
Den Faste Givertjenesten lå kraftig etter budsjettet i vår, men har nå økt 
slik at vi faktisk har fått inn mer i fast givertjeneste pr. 30.09. enn vi har 
avtaler om / budsjettert med. Det er gledelig.

Vi har også mottatt to større gaver på 50 000,- i høst som gjør at vi 
kommer noe bedre ut enn vi ellers hadde gjort. 
Misjonsøkonomien er en stadig mageknip for både ansatte og 
kretsstyret men vi har likevel tro på at vi sammen med alle lokale 
medarbeidere skal få regnskapet opp på budsjettnivå. Helst burde vi 
jo kommet i ballanse, men vi må innse at det er lite realistisk å forvente 
ballanse eller overskudd i regnskapet vårt, dessverre.
Lønnsutgiftene er omtrent etter budsjettet. Ellers har vi noe økning i 
administrasjonskostnader og driftsutgifter. Dette må vi nå se nærmere 
på. Når regnskapet for oktober blir klart vil vi gi en orientering om dette 
på hjemmesidene våre på internett.
Økonomien i NRI er meget stram og trenger både forbønn og omsorg 
fra de mange av oss som har nokså velfylte lommebøker når det gjelder 
vårt eget forbruk.
Til ettertanke kan vi nevne at NRI (bare kretsen) er avhengig av å få inn 
kr. 4231,- hver eneste dag 365 dager  for  at vi skal få et underskudd på 
297 787,- (som er det vi har budsjettert med). 
Så kan vi jo tenke over hvor mye hver enkelt av oss sender og hvor mye 
hver enkelt forening sender til kretsen.
Takk enda en gang til alle som står med og støtter arbeidet med sine 
gaver. Hver krone til misjonen er en investering i det evige for dine 
medmennesker.

REGNSKAPET PR. 30.09.09

Noen av beboerne ved asylmottaket på Hjelset kommer fra Eritrea og 
har bakgrunn i den eritreisk ortodokse kirke. Flere i bygda har hatt god 
kontakt med dem og blant annet sørget for skyss til kirke og bedehus. 
Kontakten med disse fl otte menneskene har vært god, og ettter et 
møte på Strande Bedehus foreslo Kornelius Gustad, leder i Strande og 
Lønset Indremisjon, at vi måtte få de til å lage middag. Og slik ble det. 
Over tretti meldte seg, og det ble en smakfull og kryddersterk middag 
som Hydat og Brizaf hadde laget. Brizaf kunne ikke komme grunnet 
sykt barn, men de to hadde stått på til langt på natt for å tilberede det 

eritreiske festmåltidet. En annen, Freweini, hjalp til med serveringen.
Selv om det var uvant mye krydder for forsiktige nordmenn, smakte 
det godt. Etterpå serverte de kaff e og god hjemmelaget hvetekake. 
Kornelius har vært på fl ere oppdrag for Kirkens Nødhjelp, blant annet 
i Eritrea (2002). Han fortalte fakta om landet og viste lysbilder fra 
hjelpearbeidet. Begge de to fra Eritrea kjente seg igjen, for bildene var 
fra Asmara der de kommer fra. De var glade for at Gustad fortalte fra 
landet deres og om forholdene der.

Trivelig eritreisk middag på Strande Bedehus
Tekst og foto Håkon Mork

Vi gir dere en kort oppdatering på fremdriften av nytt skolebygg. 
Bygget blir fl yttet 10 meter lengre vest enn opprinnelig tenkt for å få 
bedre plass for begge skolene. Dette krevde ny runde med nabovarsel 
m.m. og ny behandling i kommunen. Nå er dette imidlertid snart klart. 

Første halvdel av modulene er betalt og en del av skogen på tomten 
er ryddet bort. Slik det ser ut i øyeblikket blir det gravestart før jul, og 
bygget er i rute slik at det er klart til skolestart i august.

Hvordan går det med Romsdal 
Ungdomsskole og nybygget?
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Normisjon, ”Misjonssambandet” og Nordmøre og Romsdal Indremisjon 
har blitt enige om at vi vil gå sammen om å arrangere 
faste ”Storsøndagssamlinger” på Frænabu 1 søndag hver måned.

Tanken er at dette kan være et tilbud for alle aldersgrupper i et 
nokså stort geografi sk område som kan samles til kristent fellesskap. 
Samlingene blir lagt opp med eget søndagsskoleopplegg for barna 
under talen for de voksne.

Det er satt ned en ledergruppe som består av Petter Godø (Farstad), 
Else Marit Huanca (Farstad), Anne Hilde Haraldsvik (Eide), Ingunn 
Flataker (Farstad). I tillegg blir Audun Vesetvik med når har starter som 
ansatt i NRI etter jul. Kretslederne i Normisjon og NRI, Synnøve Risan og 
Arild Ove Halås skal være veiledere for arbeidet.

Vi regner med å komme i gang med disse samlingene ikke så
langt over nyttår.

Storsamlinger på Frænabu

En lokal resursgruppe har sammen med NRI og Kristiansund 
Indremisjon lenge arbeidet for å få til Storsøndagssamlinger i 
Kristiansund. Opprinnelig var planen å starte i november men av 
ulike grunner ble dette utsatt.

Nå er imidlertid det meste på plass og fra februar blir det 
StorSøndag i Kristiansund den første søndagen i hver måned kl. 
1200. Samlingene blir i den splitter nye salen i Langveien 19.

Under talen blir det ”Sprell levende Søndagsskole” for barna, 
det blir gode sang- og musikk m.m. 

De to første gangene får vi storfi nt besøk av gode sangkrefter. 
Familien Sulebakk (som besøkte oss på årsmøtet) blir med 
7. februar og 7. mars får vi besøk av sangere Sveinung Andersen 
(kjent mellom annet fra gruppa SUM).

Vi håper dette blir samlinger for alle aldersgrupper for hele 
Nordmørsregionen. 

Storsøndag i Kristiansund!
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AAAnnndddaaakkkktttteeeeennn aavv AArildd OOvveevev HHaalååss

Bibeltekst Johannes 9, 1- 38

Vi møter her ein person som har vore blind heile livet. Du 
kan sjølv tenkje deg dei mange tunge dagane utan syn i eit 
samfunn som ikkje akkurat la ting godt til rette for dei som 
hadde ei funksjonshemning. Alt dette måtte han altså tole 
fordi Gud hadde ei plan med det (v3). Denne mannen si 
funksjonshemning skulle føre til rik signing både over han sjølv 
og dei mange som har fått vere vitne til dette, anten dei var der 
då det skjedde eller les om det i Bibelen. Framleis kan Herrens 
vegar med sine born vere vanskeleg å skjøna, men vi skal merke 
oss at Gud alltid har ein veg og ei vilje jamvel med det vonde 
som møter ein kristen. Nokre kristne må tåle mykje vondt 
gjenom sjukdom og andre ting, men ikkje reint sjeldan bruker 
Gud  desse menneska til særlege vitne i sitt rike.

Måten Jesus lækjer den sjuke på er eineståande i alle 
underforteljingane om Jesus. I staden for berre å seie ”bli 
sjåande” smørjer Jesus ein deig av spytt og jord på den blindes 
augo. Så skal han gå og vaske dette av i Siloa-dammen. Når 
han gjer det får han synet sitt att. Full av glede fortel han sine 
grannar og foreldre om det som har skjedd. Det heile ender 
med at han og foreldra vert innkalla til dei religiøse leiarane. 

Ordskiftet dei imellom er rett artig å lesa (v 8 - 34) og det endar 
med at farisearane rett og slett kastar han ut. 

Etter at han er kasta ut møter han Jesus att og det er no det 
eigentlege underet skjer. Det var fl ott for mannen å få synet sitt 
att, men no  får Jesus gje mannen åndeleg syn. Han får sjå at 
mannen som lækte han også er mannen som kunne frelsa han 
frå hans synd og Guds vreide. I takk får han ta imot frelsa og får 
tilbe Jesus som Herre, Mester og Frelsar i sitt liv.

Framleis gjer Gud store under mellom oss. Han kan framleis 
lækje sjuke og gje blinde synet att. Men det største under som 
Jesus gjer mellom oss er at han framleis kan opne menneskes 
åndelege augo slik at dei får sjå Jesus og verta frelst. For oss 
som høyrer Herren til er det eit stort kall å vere med å vitne om 
den Frelsar vi har. Samstundes må ein kristen prøve å  være 
tålmodige når Herren leiar oss på vegar vi ikkje skjønar eller 
ynskjer å gå på. Kan hende var det nettopp fordi han gjennom 
det og ditt liv skulle få føra nokon frå mørke til lys.

”Eg ser”  
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B-PostAbonnement
Returadresse:

Frænabu
6444  FARSTAD

Vår tradisjonelle julemesse, som nå har fått navnet Misjonsmesse, 
ble avholdt på bedehuset
på Kårvåg  lørdag 7. november. Messekomiteen hadde gjort et 
godt forarbeide og lokalet 
var satt fi nt i stand, og her var det både basarbord og en dobbel 
lengde med salgsbord, med
hjemmelagede pynteting til julen hengende på et eget 
”juletre + bakervarer, laks og mye annet. 

Etter en kort åpning, startet vi med åreomganger, og da klokken 
ble 13 ble det salg av Prinsessesuppe m/loff , og den smakte like 
godt som tidligere. Du kunne også få kjøpt snitter og kaff e
I tillegg til basarbordet og salgsbordene, var det eget tombola-
bord for de yngste, og en egen plass for salg av lodder for 
hovedlotteriet.

Det var ikke veldig mye folk de første timene, men 
utpå ettermiddagen kom det stadig fl ere til, og under 
ettermiddagsmøtet var det full sal. 
I år var vi så heldige at vi fi kk besøk av Tone Elisabeth Leithaug fra 
Steinsgrenda, og familien Sæbø fra Straumsnesset. 

Tone Leithaug som sang for oss , og  familen Sæbø detok med  
dukketeater og ledet barnesangen sammen med Inger-Lise 
Smenes. Spesielt dukketeateret falt i god smak.
Vi er godt fornøyd med misjons-messen både 
arragementsmessing og økonomisk.
Takk til messekomiteen og alle hjelperne på Averøya 
for en fi n høstmesse. 

Førjulsmesse på Kårvåg

for en fi n høstmesse. 

Savner du opplegg til Bibelgruppa!
På våre hjemmesider (eller på kontoret) kan du nå få et veldig godt samtaleopplegg 

for bibelgrupper m.m. Opplegget er utarbeidet av ”våre egne”, 
Gunnlaug og Andreas Lima. Anbefales!

Inger Lise Smenes med deler av familien Sæbø fra venstre: 

Synnøve, Magner og Audun

Tone Leithaug synger


