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Rundt 100 innbudte gjester møtte 
frem til åpningsfesten. Skolens 
lærere møtte, det samme gjorde 
elevene og mange av de kom i bunad. 
Foreldre, foresatte, misjonsfolk og 
andre interesserte fylte skolens nye 
”storstue”. To klasserom kan slås 
sammen til ett og dett gir et stort og 
romslig rom for både undervisning 
og festlige tilstelninger.

De fremmøtte fikk selvsagt 
mulighet til å se seg om i det nye 
bygget og mange var imponert over 
den flotte kvaliteten bygget har fått. 

Rektor Ole Kjell Orset ønsket 
forsamlingen velkommen og ledet 
festen. Det var flere musikalske 
innslag både ved elever, lærere 
og representanter for Molde 
musikkskole. Rektor deltok selv med 
kontrabass i flere av disse innslagene.

Formann i skolens styre, Kåre 
Eikrem dro opp de historiske linjene 
fra starten og frem til i dag. Kåre 
holdt også andakt. 

Det var videre hilsener fra rektor 
ved Molde Folkehøgskole Helge 
Kjøll jr., formann Johannes Finset 
i NRI som overrakte en Bibel 
som gave fra kretsstyret. Videre 
hilste byggeleder Emil Krakeli og 
foreldrerådets representant Toril 
Eriksen som også overrakte blomster 
til de ansatte ved skolen. 

Rektor ved Møre Ungdomsskole i 
Ålesund, Ove Johan Kopperstad bar 
frem en hilsen fra skolen lenger sør 
og holdt et inspirerende innlegg om 
hva en kristen ungdomsskole vil bety 
for elevene senere i livet.

Til slutt var det et rikholdig 
kakebord med smørbrød for den 

feststemte forsamlingen.

NB: I det Indremisjonsnytt går 
i trykken mandag 21. juni har 
Romsdal Ungdomsskole ?? elever 
som har bekrefte plass til høsten.

Et flott bygg med store tjenelige rom 
både nede og oppe.
Tilstede var:  Skolens lærere og 
elever (mange i budnad) Foreldre og 
foresatte, misjonsfolk og interesserte.
Lokalet var så og si helt fullt. Kåre 
Eikrem intervjuet sentrale personer 
i skoleprosessen og hadde en kort 
andakt.
Hilsener fra rektor Molde Fhsk, 
rektor Møre Ungd.skole, formann 
NRI, byggeleder Krakeli og 
foreldrerådets repr. Musikkalske 
innslag ved elever, lærer, rektor og 
Molde Musikkskole. Og tilslutt var 
det kaffe, smørbrød og kaker.

InnvIelsesfest Romsdal  
Ungdomsskole AV ARILD OVE HALÅS a.halaas@imf.no 
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”kall på meg 
den dag du er 
i nød, så skal 
jeg utfri deg 
og du skal 
prise meg”
 Salme 50,15
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Fjellstevne i 
Innfjorden

Midtsommer-
fest på Visthus

Vårfest på 
Kvanne

”Ny rektor” 
på Høgtun

Mandag 14. juni var dagen endelig kommet da nye Romsdal 
Ungdomsskole kunne innviest og tas i bruk. 
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Se bilder fra årsmøtet, 

Romsdal Ungdomsskole, 
midtsommerfesten, 

leirene m.m.

Leder
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annonseR

fjellstevne I InnfjoRden
søndag 4. juli på Bø-stølen kl. 1500
(kjør av i Innfjorden mot Berild og kjør helt frem på fjellet)
Kåre Eikrem taler – Annbjørg Sævareid synger

60 + på vIsthUs
12.-15. august
Marit Stokken taler og synger
Påmelding til kretskontoret

senIoRdag på vIsthUs
15. august kl. 1100 og 1430
Marit Stokken, Solemdal Misjonskor 

fRænaBU-dagen
søndag 22. august 
Paul Odland fra NLA taler
Møte kl. 1100 og påfølgende middag

gUtteleIR på vIsthUs
27.-29 august
4.-6. klasse

famIlIeleIR på fRænaBU
3.-5. september

felles høstmøte I kRIstIansUnd
11.-12. september
Jostein Skutlaberg fra ImF taler
NRI-koret blir med

Vinne og beVare
”...slik skal det være større glede 
i himmelen over én synder som 
omvender seg, enn over nittini 
rettferdige som ikke trenger til 
omvendelse”  Luk 15,7

Nylig ble jeg utfordret på hvordan indremisjonen 
ville prioritere i fremtiden i lys av dette verset.  
Utfordringen var om vi har nok fokus på å nå 
nye med evangeliet. Nå taler riktignok ikke Jesus 
om misjonsstrategi her men er i samtale med 
fariseerne som  trodde selv at de var rettferdige 
for Gud på grunn av sine gode liv (= de nittini). 
I motsetning til dem setter Jesus fokus på de 
mislykkede i samfunnet som trengte frelse  
(= den ene).  

”Vinne og bevare” er et gammelt motto for 
indremisjonen og begge deler er viktig. Jeg tror 
neppe Jesus mente at vi skulle ha 99 % av fokuset 
på å nå de ufrelste og 1 % på å bevare de kristne 
(og i alle fall ikke motsatt). 

Indremisjonen har større fokus på å nå nye enn 
mange tror, men vi kan aldri si oss fornøyd før alle 
mennesker er blitt frelst.  Evangeliseringsprosjekter 
landet rundt (også i utlandet), bevist arbeid med 
å skape møteplasser med de som ikke er kristne, 
forsamligsbygging og nå også evangelisering 
via internett gjennom omGud.net. Slik møter vi  
veldig mange nye mennesker som vi får formidle 
evangeliet til.

I 2009 arrangerte NRI ca. 1550 (!) møter 
med forkynnelse av Guds ord. 530 
”vanlige”bedehusmøter, de fleste med fokus 
mot ”etablerte” kristne (= bevare). I tillegg 
over 1000 møtene på leirstedene, skolene 
og i bu-lagene våre.  På samtlige av disse 
indremisjonsmøtene får vi formidle Guds ord til 
moderne mennesker under 30 år hvor de aller 
fleste ikke har en kristen tro. Der er fokuset på å 
vinne.

De vanlige bedehusmøtene er viktige for Guds rike 
for alle trenger næring for sin tro for å bli bevart.  
Men indremisjonsarbeidet er heldigvis så uendelig 
mye mer, og himmelens elleville glede over den 
ene som vender skal stadig minne oss på at vi aldri 
kan gjøre nok for å fremme evangeliet i verden.
 

Arild Ove Halås
kretsleder Nordmøre og Romsdal Indremisjon

ao.halaas@imf.no



Kretslederen melder
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mIdtsommeRfest på vIsthUs

Været var ikke på vår side dette 
året men midtsommerfesten 
på Visthus søndag 20. juni ble 
likevel en flott dag for de som 
møtte frem. Det hadde regnet i 
bøtter og spann hele uka men det 
holdt seg stort sett opphold nesten 
hele lørdag ettermiddag/kveld og 
søndag.

Møteteltet som var innleid for 
anledningen ble reist lørdag 
formiddag. Lørdag kveld 
var det grilling og en enkel 

kveldssamling og nærmere 40 
mennesker overnattet til lørdag. 
Blant disse var 16 stykker fra 
Familien Knotten fra Ulsteinvik. 
De var våre gjester denne helgen, 
slik som de også var det på 
kretsmøtet på Høgtun for to år 
siden.

Søndag var det samling kl. 
1100 med eget barnemøte i 
peisestua. Kretsleder Arild Ove 
Halås talte over dagens tekst om 
den hjemmeværende sønnen og 

broren som kom hjem. Familien 
Knotten formidlet evangeliet 
sterkt og klart gjennom god sang 
og musikk. 

Etter salg av rømmegrøt, kaffe 
og kaker samt sekkeløp og 
fotballkamp var det sang- og 
musikkmøte kl. 1430. Dette møtet 
var i hovedsak fylt av sang og 
vintesbyrd fra våre gjester fra 
Ullsteinvik. Det ble en dag til 
inspirasjon og glede vi vil leve på 
lenge.

Vi gleder oss over alle som kom, 
vi var rundt 60 på formiddag 
og 80 på ettermiddag, derav 
mange glade barn som ikke lot 
seg hindre av et vått hoppeslått. 
Fremmøtet var likevel mye 
mindre enn i fjor og jeg 
innrømmer at det skuffet meg. 
Selv om været må ta en del av 
skylda undrer det meg å registrere 
at de fleste av våre bygder 
overhodet ikke var representert 
selv med et så godt program som 
vi hadde på Visthus i år.

Kaldt junivær med regn hindret ikke en fin sommerfest på Visthus. 

TEKST OG FOTO: ARIL OVE HALÅS a.halas@imf.no

LeiRsTeDsLOTTeRieT
Takk til alle som har støttet 
leirstedene våre med å kjøpe 
lodd i lotteriet. Trykketiden for 
Indremisjonsnytt gjør at vi ikke 
har med navnene på vinnerne 
her men lista er offentliggjort 
på våre nettsider og i Romsdals 
Budstikke og Tidens Krav.

KONTOReT i sOMMeR
Vi er ikke så mange ansatte i 
kretsen og når to i tillegg er ute 
i svangerskapspermisjon og alle 
skal ha sin ferie blir det vanskelig 

å ha kontoret åpent alle dager 
i sommer. Men telefonen vil 
være betjent hver dag og skal du 
innom kontoret er det lurt å ringe 
på forhånd.

ReiseRuTeNe FOR 
høsTeN
Reiserutene er nå ferdige og 
sendt ut til forkynnerne og 
foreningene. Møteplanen ligger 
ut på våre nettsider og vil bli 
presentert i Indremisjonsnytt 
måned for måned utover høsten. 
Ta møtene med i bønn.

GaVe TiL saMBåNDeT
Vi ber dere ta godt imot 
gaveblanketten fra Sambåndet 
som kommer i posten i løpet av 
sommeren. ImF bærer en stor 
del av kostnadene med ”nye”  
Indremisjonsnytt og er avhengig 
av at flest mulig betaler en 
frivillig kontingent for bladet du 
får.

Nye NaVN i uLiKe 
OppGaVeR
Synnøve Sæbø valgt til leder for 
ledergruppa for storsamlingene 

i Kristiansund. Tre nye 
personer har sagt ja til å gå inn 
i driftsstyret for Visthus, Inger 
Cecilie Frisvoll, Nina Brusdal og 
Jan Egil Gjermundnes. 



Vi begynner å komme i sommermodus. 
Skoleåret er for lengst slutt. Mange av 
oss savner elevene enda. Vi kjenner på 
takknemlighet og glede over enda et flott 
elevkull. Det største kullet som har
bodd på tunet, 114 elever!
Ukene etterpå har vært travle med mange 
arrangement og oppussing av skolen. 
Årsmøter til to av eierne, Nordmøre og 
Romsdal Indremisjon, og Norsk Luthersk 
Misjonssamband. Mye folk og gode
samlinger.
Høydepunktet var allikevel årsmøtet for de 
kristne folkehøgskolen, Noregs Kristelege
Folehøgskolelag,NKF. 25. av våre 30. kristne 
folkehøgskoler var representert. 130. stod på
påmeldingslistene inkludert pensjonistene. 
Det er 50. år siden sist årsmøtet var på 
Høgtun.
Mange høydepunkt. Ett av dem var timene 
til Egil Svartdal. Bibetimen om å «gi det 
videre» traff de ansatte meget godt, festtalen 
på kvelden ble virkelig en festtale med både 
humor og alvor.
Programmet var ellers variert med 
pedagogiske temaer, konsert med Maria 
Solheim, utflukt til Atlandshavsveien og 
Strømsholmen med nattverdsgudstjenste på 
låven. Og selvsagt brukte vi mye av tiden på 
årsmøtesaker. Vi sitter igjen med både gode 
minner og gode tilbakemeldinger.
Siste helgen var det duket for det årlige 
elevstevnet på Høgtun. Styret i elevlaget 
stod ansvarlig og gjorde igjen en meget god 
innsats. 120 tidligere elever dukket opp. 
Stemningen var god i de fleste kullene, og 

samtale og mimring foregitt til langt ute i de 
små timer.
Høgtunlotteriet ble trukket lørdag kveld. 
Det er i løpet av vinteren solgt for 66.500,-
kr. Tusen takk
til alle som har bidratt.
For høsten er skolen for lengst fulltegnet 
med 120 elever. Det gleder vi oss veldig 
over! Velkommen
til åpningfesten 21 august.
Da er det bare å ønske god sommer til alle!
 Edgar Fredriksen

folkehøgskole

Rektors hjørne
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Folkehøgskolene våre

foR at alle skal få leve
Sammen med Vågane og NEsjestranda 
Indremisjon og Normisjon region 
Møre arrangerer NRI lederkurs og 
inspirasjonssamling på Nesjestranda bedehus 
3.-4. september.

Dette er en samling ALLE som ønsker å 
videreutvikle bedehus- og foreningsarbeidet 
inn i fremtide bør få med seg. 

Leder og ungdomskonsulent i ImF og 
Nordhordland Indremisjon, Karen Sofie 

Åsmyr (bilde) vil 
undervise på samlingene. 
Hun har mye erfaring 
med lederskole og 
forsamlingsarbeid  i 
Nordhordland og det er 

vel verdt å sette av denne dagen.

Det er en stor fordel om flere fra hver 
forsamling eller forening (hvert bedehus) 
reiser sammen. Her er mye inspirasjon og 
hente og gode råd også for de ”vanlige” 
bedehusforsamlingene.

Fredag kl. 1930:
«At alle må bli frelst» - visjon og motivasjon 
for forenings og bedehusarbeid
 
Lørdag kl.  1400:  «Fellesskap - bibelens 
hensikter»
Gruppesamtale med 15 - 1545
1600 Enkel kaffemat 
16 30 «Nådegavene - vi har de i oss»
Gruppesamtale 1715 - 1800
18 00 Kveldsmat
19 00 Fest med tema: Hvordan få barn og 
unge inn i forsamlingen? 

denne gang

sommeRhIlsen fRa høgtUn



Johannes fortsetter som formann
Kretsstyret hadde møte mandag 7. juni. Det ble et 
kort møte på grunn av bursdagsfeiring (se under) 
men styret konstituerte seg med Johannes Finset 
som formann, Knut Samset som nestformann og 
Ottar Schjølberg som medlem i barne- og ungdom-
srådet. Ellers evaluerte kretsstyret årsmøtet og var 
godt fornøyd med møtet og startet planleggingen av 
neste års kretsmøte. Neste styremøte blir mandag 
30. august og da vil økonomien bli hovedsak. 
FOtO: JaN iNgE NaSviK

Vårfest på KVanne
Det har nesten blitt en tradisjon at kretslederen del-
tar på vårfesten i Kvanne bedehus, slik var det også 
i år. Fremmøtet var forholdsvis bra denne fine som-
merkvelden, omtrent 25 personer fra hele Surnadal 
kommune var med på festen. Det var nydelig solo-
sang, god bevertning og tid til god samtale.Før møtet 
var også kretslederen med på styremøte i Kvanne og 
Nordvik indremisjon hvor det blant annet ble samtalt 
om høstens virksomhet og arbeidet videre. asbjørn 
Flå er formann i foreningen. 
FOtO:  aRiLD OvE HaLÅS

”ny ”reKtor på høgtun
Fra 1. august er Einar Hals (bildet) konstituert i 40 
% stilling som rektor på Høgtun. Bakgrunnen er at 
rektor Edgar Fredriksen i to år fremover skal være 
leder for ???? og dermed ha redusert stilling til 60 %. 
Dette er et verv som går på rundgang blant rektorer 
og andre i folkehøgskolebevegelsen. vi ønsker både 
Einar og Edgar lykke til med viktige oppgaver.
 FOtO:  aRiLD OvE HaLÅS

DiKt frå KVarDagsliVet
For et par år siden ga NRi ut en bok med dikt skrevet 
av Kristian Dale fra Mittet. Kristian Dale’s enke, anne  
har gitt en stor gave til visthus og som takk for dette 
har vi tatt på oss å gi ut Kristian sine dikt. Den første 
boka kom for et år siden og nå er også bok nummer 
to ferdig. Bøkene koster kr. 100,- pr. stk og inntektene 
går til visthus. Kåre Lislien (bildet) har hatt det prak-
tiske ansvaret for prosjektet. 
FOtO: aRiLD OvE HaLÅS

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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oVerrasKelsesfest for reiDun
vi tar vanligvis ikke med gratulasjoner for bursdager 
i indremisjonsnytt for ikke å gjøre forskjell på folk 
men denne gangen gjør vi et unntak. Reidun Åndal, 
daglig leder på Frænabu fylte 50 år i begynnelsen av 
juni og i den forbindelse hadde julemessekomiteen 
og driftsstyret laget til overraskelsesselskap på 
Frænabu. Nærmere 60 gjester klarte å komme seg 
til Frænabu uten at Reidun oppdaget det og det ble 
en fin markering av en god medarbeider. FOtO:  aRiLD 

OvE HaLÅS

Kretsglimt


