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Forkynnelsen står i fokus på 
et kretsmøte og hovedtalerAud 
Karin Kjølvik fikk på en fin måte 
føre små og store inn i Guds ord. 
 
Forhandlingsmøtet samlet i 
år 105 utsendinger, litt mindre 
enn tidligere år. Årsmelding og 
regnskap ble godkjent og det var i 
år god tid til samtale om arbeidet. 
Hovedsaken i samtalen var de 
økonomiske utfordringene som 
kretsen har.. 
 
Astrid Johanne Brandshaug og 
Ottar Schjølberg ble gjenvalgt 
til kretsstyret. Som nytt 
styremedlem ble valgt Unni 
Stenberg etter Solveig Henden 
som etter lovene ikke kunne 
gjenvelges. Kjell Bjarte Aarsund 

ble første vararepresentant. De 
øvrige i styret er Johannes Finset, 
Knut Samset, Ottar Dag Fedøy og 
Marit Røykenes Dahle. 
 
Olav Astad og Jan Egil 
Gjermundnes ble gjenvalgt til 
BUR, her mangler en representant 
som skal suppleres av kretsstyret. 
Fra før sitter Benedikte Smenes 
og Marit Myrset i BUR. 
 
Ole Rødal ble gjenvalgt som 
revisor med akklamasjon.  
 
Konrad Frøystad, Kristians Rød 
d.y., Olav Gustad og Brit Marie 
Sandøy utgjør valgnemnda frem 
til neste kretsmøte. 
 
Barnas årsmøte på lørdag var en 

god opplevelse for de barna som 
deltok. Familien Sulebakk hadde 
sammen med frivillige hjelpere 
ansvaret for dette. Hoppeborgen 
var svært populær også i år. 
Familien Sulebakk deltok på alle 
møtene og i barnesamlingene. 
De har en flott måte å formidle 
evangeliet på for både små og 
store. 
 
Mannskoret MANNA fra 
Bergens Indremisjon sang gamle 
og nye bedehussanger acapella 
med en imponerende kvalitet. Det 
var virkelig en fryd å høre på. De 
hadde også konsert lørdag kveld 
sammen med Harald Myklebust 
til de fremmøttes store glede. 
 
 fortsetter side 4

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

”Straffen lå 
på han for at 
vi skulle ha 
fred….” 
 Jesaja 53,5
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Når bedehuset 
er uinteressant

Midtsommer-
fest på Visthus

Avsluttningsfest 
Molde Folke- 
høgskole

Vant Salomo- 
konkurransen

Kretsmøtet 29.-30. mai 2010 på Høgtun ble en flott  
og inspirerende opplevelse.
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bilder fra kretsmøtet
oversikt over det som 

skjer fremover i nRi
synspunkt og meninger

Leder
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Når bedehuset er 
urelevaNt
”Arbeidet på bedehuset er 
urelevant for oss”

Slik sa han det, en småbarnsfar og en 
brennende kristen som er aktivt med i 
leirarbeidet vårt. Men arbeidet på det lokale 
bedehuset hadde han og familien ikke noe 
forhold til. 

Når brennende kristne opplever at det som 
skjer på bedehuset ikke angår de kan vi som 
indremisjon gjøre som vi ofte har gjort, løfte 
pekefingeren og fortelle hvor viktig det er 
at man er en del av vennesamfunnet. Vi kan 
også fortelle om tidligere generasjoner hvor 
ektefeller gikk på bedehuset annenhver kveld 
mens den andre var hjemme og passet barna. 

Jeg håper at vi i NRI velger en annen måte. 
At vi kan lytte til hvorfor unge kristne 
familier (og andre) opplever det tradisjonelle 
bedehusarbeidet som urelevant.

En hverdag med to voksne i fullt arbeid, overtid 
og lange arbeidsdager, barn i barnehage/
skole og fritidsaktiviteter for barna nesten alle 
kvelder i uka. I tillegg tiden som går med til 
engasjement i skole, idrettslag, korps m.m. som 
krever sitt når barna engasjerer seg der. De 
fleste kvelder er opptatt og man har verken har 
tid eller krefter til å gå på bedehuset.

Lørdagen er eneste dagen til å gjøre noe i 
hus og hage og søndag er den ene dagen 
da familien kan gjøre noe sammen. Når 
alle søndagsmøtene på bedehuset legges 
til søndag kveld er også disse samlingene 
uoppnåelige for en slik familie.

Vi må ta dette på alvor. Møteplanen for 
bedehuset må inneholde samlinger (i tillegg 
til de vanlige møtene) hvor både tidspunkt og 
innhold er lagt til rette for travle familier. Dette 
er resurssterke mennesker som ønsker å være 
en del av det kristne fellesskapet men som ofte 
blir utestengt på grunn av altfor tradisjonelle 
møteopplegg og møtetidspunkt.

Bygder som ligger flere mil fra hverandre bør 
med dagens kommunikasjon samarbeide 
om søndagssamlinger som møter denne 
generasjonens behov for kristent fellesskap 
og forkynnelse. Dette er noe av det viktigste vi 
som indremisjon har å gjøre ti år inn i det tredje 
årtusen.

Arild Ove Halås
kretsleder Nordmøre og Romsdal Indremisjon

ao.halaas@imf.no

MidTSoMMERfEST ViSThUS
søndag 20. juni

Sang- og musikk av Familien Knotten
Lørdag kveld  - grilling og samlingstund  
ved bålet ca. kl. 1930
Søndag kl. 1100  Formiddagsmøte i teltet – Arild Ove Halås taler
Sang av Familien Knotten – eget opplegg for barna
kl. 1300  Salg av rømmegrøt og spekemat – kaffe
kl. 1430  Sang- og musikkmøte Familien Knotten

ST.hanS På fRænabU
onsdag 23. juni kl 18.00

Salg av rømmegrøt, grilling, samlings-
stund med andakt, sjøslag, katapultskyting, 
hesteskokasting, rådreiing, fotballkamp og 
diverse andre aktiviteter for små og store.
Hjertelig velkommen!

60 + På ViSThUS
12.-15. august

Marit Stokken taler og synger
Blåtur, hageselskap m.m.
Påmeling og program til kretskontoret

SEnioRdag På ViSThUS
søndag 15. august

kl. 1100 Formiddagsmøte
kl. 1300 Salg av middag
kl. 1430 Avsluttningsmøte

Marit Stokken taler og synger, besøk av 
Solemdal Misjonskor

LEiREnE fREMoVER



Kretslederen melder
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TUR TiL fRænabU

ØKONOMieN
Vi har fremdeles stram økonomi 
i NRI. Misjonsdriften har et 
underskudd etter 4 måneder på 
394 000,-. Dette er over 100 000,- 
bedre enn i fjor men er likevel 
katastrofalt dårlig. Det er særlig 
foreningsbidragene (kollekter fra 
bedehusene) som har gått mye 
ned fra tidligere år. Styret arbeider 
fortløpende med den økonomiske 
situasjonen i kretsen.

eKstRAgAve til  
BU-ARBeidet
Vi håper mange vil bruke giroen 
som nettopp kom i posten om 
en ekstra gave til barne- og 
ungdomsarbeidet i NRI.

vi gRAtUleReR
Hele 3 av våre ansatte har denne 
våren hatt jubileum men har ikke 
hatt ønske om at vi gjøre så stort 
nummer ut av det. Roger Andre 
Haugland rundet 40 år tidlig i vår, 
Grete Marita Heiseldal fylte 30 år 
i mai og Reidun Åndal feiret sitt 

50 års jubileum tidlig i juni. Vi 
gratulerer hjerteligst!

leiRstedslOtteRiet
Leirstedslotteriet trekkes 20. 
juni og resultatet kunngjøres 
på Frænabu St. Hans. Har du 
loddbøker ber vi om at du sender 
disse inn så snart som mulig.

ReiseRUteR Og 
FORKyNNeRviRKsOMhet 
til hØsteN
Rundt St. Hans er reiserutene 
ferdige og sendt til foreningene. 

Dette er omtrent som vanlig, 
mange kan ikke be om talerønske 
før de har fått planlegge 
virksomheten sin og det blir 
mange steder gjort i mai. Ta godt 
i mot forkynnerne våre også til 
høsten.

KONtORet i sOMMeR
Kontoret blir stort sett betjent som 
vanlig i sommer da de ansatte 
avvikler ferie til ulike tider. 
Telefonen blir betjent hele tiden, 
og skal du innom kretskontoret 
kan det være lurt å ringe først.

god mat
Vi ankom Frænabu mandag 
formiddag og Roger Andre 
Haugland tok imot oss og 
orienterte om stedet.  Deretter 
gikk vi rett til lunsj.  En av 
elevene syntes maten smakte 
magisk og mange brødskiver gikk 
ned på høykant. 

Aslaksteinen
Margareth Fonn (kontaktlærer 
for 9. trinn) var guiden vår til 
Aslaksteinen.  Det er tre klipper 
som står sammen og den som 

ligger nærmest Molde, heter 
Aslaksteinen.  Det var Ca 200 
høydemeter å bestige, og på 
toppen var det en fantastisk 
utsikt.  Her er det funnet rester 
av bosetninger som er 1000 år 
gamle.  Vel tilbake på Frænabu 
fikk vi servert en nydelig lasagne 
med salat.  Takk for maten 
Reidun Åndal.

Farstadstranda
Etter middag var elevene klare 
for å oppleve Farstadstranda.  
Lærerne  hadde laget ulike poster 

som elevene skulle gjennomføre.  
Før første post underviste 
Margareth om Farstadstranda 
som er den nordligste av denne 
type sandstrand i Norge. En 
spesielt type gress som heter 
Marehalm  binder sanden med 
røttene.  

grilling og kveldssamling
Frænabu har en veldig fin uteplass 
som vi fikk bruke på kvelden til 
grilling.  Det smakte godt etter 
å ha vært ute nesten hele dagen.  
Etter grillingen hadde Ole Kjell 

en andakt inne i møtesalen.  

takk for oss
Etter frokost var det pakk, 
rydd og farvel til Frænabu.  Vi 
er veldig glade for å få bruke 
Frænabu med sine flotte lokaler, 
vertskap og den gode maten.  Vi 
håper å komme tilbake neste 
skoleår.  

10. – 11. mai var Romsdal ungdomsskole på tur til Frænabu.  sol, fantastisk mat, gode samtaler, 
hyggelig vertskap, flotte turer og godt samhold var noen av ingrediensene på turen.

TEKST OG FOTO: JULIANNE ELLINGSEN kontaktlærer for 8. trinn.



folkehøgskole

Rektors hjørne
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denne gang

ghsdfb

Folkehøgskolene våre

så kom siste skoledag.
Det er nesten ikke til å tro, 
men skoleåret 2010/2011 er 
nå historie. Siste skoledag 
ble markert med en flott 
avslutningsfest. Mange tårer ble 
felt på en dag som bar preg av 
at man nå skulle skilles fra folk 
man har blitt veldig glad i.
De siste fjorten dagene har på 
mange måter vært preget av at 
skoleåret nå snart var forbi. Det 
har blitt mange arrangement og 
ikke minst mange sene kvelder. 
Den siste uken har både elever 
og personale stått på med 
nedvask. Ikke like populært hos 
alle, men jobben ble gjort. På 
fredag 14.mai hadde vi intern 

avslutningsfest. Her hadde alle 
klassene ansvar for egne innslag. 
Et av høydepunktene ble 
lærernes parodi av både elever 
og personale ved skolen.
På lørdag fyltes skoletunet opp 
av foreldre som skulle hente 
sine håpefulle. Etter middag var 
det tid for avslutningsfest. Her 
var det tale ved rektor, hilsen 
fra styrets leder, hilsen fra 
representant fra foreldrene og 
ikke minst tale ved elevene… 
Det ble også mange flott sang- 
og musikkinnslag. Skolekoret 
avsluttett festen på en flott måte 
med å synge ”Velsignelsen” av 
Bjørn Eidsvåg. Etter festen var 
det tid for utdeling av vitnemål 

og en tårevåt avskjed med både 
medelever og personale ved 
skolen. Takk for en fantastisk 
skoleår !!!

Full skole.
Vi gleder oss over at vi allerede 
nå har full skole til neste skoleår. 
Vær med i bønn for elevene 
som skal begynne, be for gamle 
og nye i personalet og be for 
skolens sommerdrift.

sommerdriften har startet.
Sommerdriften har allerede 
startet opp ved Molde fhs. 
Vi har så langt arrangert en 
rekke skoleavslutninger for 
grunnskolen i Molde. Fra og 

med uke 22 starter vi opp med 
vandrehjemsdrift. Internatet 
Nyborg er leid ut til polske 
arbeidere helt til midten av 
august. 

sommer = oppussing.
Vår dyktige vaktmester Peter 
Nørgaard melder om at følgende 
oppussingsprosjekter skal 
iverksettes i løpet av sommeren 
2010 : Nye dører, ny takhimling 
og nye lysarmaturer i 3.etg. 
Tryggheim, oppussing av 
bad- og dusjrom på Nyborg og 
oppussing av trappeoppgang ved 
gymsal Nyborg.

Harald Mykelbust var med oss under 
kretsmøtet for fjerde år på rad. Lørdag 
kveld tok han forsamligen med i allsang 
inn i arven fra bedehuset og ga oss 
smakebiter fra denne sangarven fra 
ulike tidsepoker.  
 
Harald dirigerer også kretskoret vårt, 
NRI-koret som består av 35 sangere. 
De har en imponerende kvalitet. Her 
er sangere i alle aldersgrupper og vi er 

stolte av kretskoret vårt som var med 
å gjøre kretskoret til en festopplevelse. 
Lørdag kveld var det også grillfest ute 
på plassen mellom Misjonsfesten og 
«Sangen fra bedehuset». 
 
Høgtun er en flott stevneplass, selv om 
vi merker at folk fra enkelte deler av 
kretsen underlig nok synes det er for 
langt å reise. Fremmøtet var likevel 
bra, men litt mindre enn sist vi hadde 

årsmøte på Høgtun. 137 på bibeltimen, 
240 på misjonsfesten, 88 på ”Sangen fra 
bedehuset”, 185 på storsamling søndag 
og 138 på familiemøtet. Det burde vært 
dobbelt så mange som deltok på denne 
flotte helga. 
 
I gaver kom det inn 64 000,-.

Kretsmøtet – fortsettelse fra side 1



17. mai fest på DaugstaD
Det begynner å bli en tradisjon at det er fest på 
Daugstad bedehus 17. mai. Gerd Lislien, Turid 
Sætre og Anne Malene Løvik Salte er de tre som er 
primus motor for festen og de legger ned mye ar-
beid i denne. Festtaler i år var Jenny Huse Gjeitnes. 
Det var sang- og musikkinnslag fra noen av ung-
dommene i bygda og det nyoppstartede Tresfjord 
Musikklag sang. Serveringen var et skikkelig koldt-
bord og bedehuset var helt fullsatt. FoTo: GerD LiSLien

BiBeltime i innfjorDen
Kretslederen talte på vårens siste bibeltime i 
innfjorden mandag 1. juni. Tema for talen var 
elias og hans oppgjør med avgudsdyrkelsen på 
Karmelfjellet. Fremmøtet var veldig bra denne fine 
junikvelden og det var besøk både fra Åndalsnes, 
isfjorden og Måndalen. Det ble en god samling med 
sang, bønn, undervisning og frie vitnesbyrd.  
FoTo: AriLD ove HALÅS

nytt styre for frænaBu misjonssenter
Det er ikke stor utskifting i styret for Frænabu et-
ter årets valg, men olav Terje Flataker har gått ut 
av styret og Asbjørn eriksen er kommet inn. ny 
ordning er at Helge eriksen og emil Krakeli nå skal 
dele ledervervet i styret. Styret arbeider også med 
å dele seg inn i ulike komiteer for å effektivisere 
styrets arbeid. eli Brandseter, elisabet Harnes, ot-
tar Dag Fedøy, Kjell Magnar Svendsvik og Hans Kjell 
Hansen er de øvrig i styret. FoTo: AriLD ove HALS

Bs-agentene vant salomo-konkuranssen
Her er vinnerlaget av årets Salomo-konkurrane. Fra 
venstre Sigurd Andrè Haugland, Marlin Stige og Liv 
Marit Brusdal. Salomo-konkurransen er en landsomfat-
tende konkurranse i regi av indremisjonsforbundet der 
deltakerne får testet Bibelkunnskapen sin. Salomo-
konkurransen er et flott opplegg der barna tillegner 
seg god Bibelkunnskap. Det har vært mye lesing og 
pugging de siste halve året. Det eneste skåret i seiers-
gleden var at askeskyen fra island satte en stopper 
for finale-helga på raknestunet utenfor Bergen – noe 
dette laget hadde gledet seg enormt til.  
FoTo: roGer AnDre HAuGLAnD

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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junimøte i ny fiksDal kyrkjelyDshust
Fiksdal og rekdan har som vi har skrevet tidligere 
i indremisjonsnytt fått nytt Kyrkjelydshus. Huset 
er eies av en stiftelse hvor de lutherske organisas-
jonene er sammen med Misjonsforbundet og Den 
norske Kirke. Gamle Fiksdal bedehus skal nå sel-
ges. Torsdag 3. juni fikk kretsleder Arild ove Halås 
besøke huset for første gang da indremisjonsfore-
ningene i Fiksdal og rekdal indremisjon hadde sitt 
siste møte før sommeren.

Kretsglimt


