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De 30 deltakerne oppførte seg 
eksemplarisk, så dette ble 4 
opplevelsesrike dager for både 
ledere og deltakere. 

Vi ankom Visthus 24. juni, og 
da ble det mat, bli-kjent-leker og 
kveldssamling med utlodning. 
Fredagen dro vi ut med båtene og 
fisket og koste oss. Om kvelden 
ble det grilling av pølser og fisk 
som deltakerne hadde fisket. 

På lørdag reiste vi ut igjen 
med båtene, og fant oss en 
fin plass langs Eresfjorden 
der vi dro i land. Her hadde vi 

energikampen, og deltakerne 
fikk prøve seg på blant annet 
lassokasting, bueskyting, 
steinstabling, hinderløype og 
spikring og saging. 

Utover kvelden ble det 
hamburger og kveldssamling 
rundt bålet. De fleste var trøtt 
og sovnet derfor godt i de tre 
lavvoene vi hadde satt opp, men 
noen sovnet under åpen himmel. 

Søndagen stod vi opp til sol og 
blikkstille sjø. Etter frokosten 
var inntatt ble det bibelsamling. 
Roger Andre Haugland holdt de 

tre bibeltimene under leiren. Her 
fikk vi fikk høre om skapelsen 
og om fellesskapet blant de 
kristne, der alle er viktige! Vi 
fikk også høre om Jeremia og 
Moses som ble kalt og brukt av 
Gud, selv om de følte seg små. 

Før hjemreise ble det tid 
til båtaktiviteter og bading 
for de som våget seg uti. Vi 
avsluttet på Visthus med god 
middag og dessert. Vinneren av 
energikampen ble også premiert. 
Tror dette ble en god start på 
sommerferien for de fleste!

bibel & sportsleir

Hvert år arrangerer vi Bibel, sport og friluftsleir på Visthus, og 
i år holdt vi fast på denne tradisjonen.

”Min Herre 
og min 
Gud” 
 Rom 14,8

leder side 2

side 3

krinsglimt side 5

side 4

Formannen har 
ordet

Kjøp ditt eget 
bedehus

Trekningsliste 
Leirstedslotteriet

Stevne på 
Averøy og i  
Innfjorden

TeksT&foTo RogeR andRe haugland



Reiseruter for september

Endringer vil forekomme.  Ta møtene med i bønn!

LES MER PÅ nRi-iMf.no

Familieleier - info om 
påmelding og program

Ferske nyheter fra  
arbeidet i NRI

Leder
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«ALt ER MuLig foR gud»
I skrivende stund er vi kommet til den 20. juli, 
da er det ferietid for svært mange. I denne tiden 
er det vanligvis liten aktivitet på bedehusene 
rundt omkring. Mange av dere har kanskje vært 
på, eller skal på et større stevne, bibelcamping, 
sommerstevne, osv. for å få inspirasjon og påfyll 
før høstens virksomhet starter.

Et av våre store samlinger i NRI er kretsmøtet. 
Takk for sist til alle som var på Høgtun 29.-30. mai. 
Hovedtaleren, Aud Karin Kjølvik fikk formidle 
mye godt fra Guds ord til oss. Vi hadde også 
veldig gode  sangkrefter med oss, NRI-koret 
under sikker ledelse av Harald Mykelbust, 
familien Sulebakk og ikke minst mannsgruppen 
”Manna”. De siste åra er det blitt arbeidet ekstra 
mye med kretsens årsmøte, for at det skal bli 
en storsamling for misjonsfolket i Nordmøre og 
Romsdal.

Under forhandlingsmøtet ble det satt av god tid 
til samtale om arbeidet, og spesielt økonomien 
for kretsen. Mange synes kanskje at det ble 
fokusert for mye på penger. Det som er en 
realitet, er at vi ikke kan fortsette år etter år med 
store underskudd, vi er nødt til å tilpasse oss 
virkelighetens verden. De siste åra har vi hatt en 
god økning i den faste givertjenesten, men når 
bidragene fra foreningene stagnerer og minker 
samtidig som utgiftene øker, kommer en til et 
punkt der en er nødt til å foreta noen vanskelige 
valg. I høst vil styret bli nødt til vedta en plan for 
å spare penger, dette vil berøre de ansatte og 
foreningene. Det som vi ikke vil ramme er barne- 
og ungdomsarbeidet. Vi har opplevd en fin 
oppslutning om leirene på Visthus og Frænabu, 
så vi har også mye å glede oss over.

Den 14. juni hadde jeg den glede å få være med 
på åpningen av det nye skulebygget til Romsdal 
Ungdomsskole. Fra vedtaket om bygging på 
det ekstraordinære årsmøtet den 29 aug. i fjor, 
til åpningen den 14 juni gikk det litt over 9 mnd. 
Helt fantastisk! Vi vet at det har vært ulike syn på 
dette prosjektet, men nå står bygget der, så nå er 
det tid for å stå sammen om å få til en livskraftig 
ungdomsskole. Med den beliggenheten den har 
burde det ikke være vanskelig å fylle opp skolen 
med ungdommer.

Er det noen som mangler bønneemner? Sikkert 
ikke, men her har jeg vært innom mange.

Mark. 10, 27 ”-- For mennesker er det umulig, men 
ikke for Gud. For alt er mulig for Gud!”

Johannes Finset
kretsformann

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Arild Ove Halås:
03. Høgtun, Styremøte, 04. Nesjestranda - kurs,  
09. Tid for Tro - Åndalsnes kl. 1900, 11. Høstmøtet 
Kristiansund, 12. Molde, Medlemsmøte, 13. Molde 
Folkehøgskole - styremøte, 15. Tresfjord, 22. Midsund, 
23. Tid for tro - Åndalsnes,  25. Høstmesse, Visthus
26. Eidsvåg, Storsamling, 27. Kretsstyret

Roger Andre Haugland:
03.- 05. Familieleir, Frænabu, 19. Måndalen, 20. Sekken, 
22.- 23. Helset, 24.-26. Frænabu, 30. Vestnes,  Over en 
åpen Bibel

Audun Vesetvik:
14. Harøy, 16. Vestnes - Over en åpen Bibel, 
25. Høstmesse, Visthus, 26. Molde 

Jan Inge Nasvik:
08. Ålvundfjord, 25. Høstmesse, Visthus

Kåre Eikrem:
08. Midsund, 18. Daugstad, Formiddagstreff, 
30.09 - 01.10 Verma

Anbjørg og Kåre Sævareid:
09. Vågane/Nesjestranda 

Hans Kleven:
12. Innfjorden, Samlingsfest,  30. Gussiås

Inger Lise og Asmund Smenes:
05. Gossen, 23. Vågane - Nesjestranda 

Kåre Lislien:
05. Kvanne, Høstfest, 22.- 24. Vevang, 
26. Vevang - søndag

Asbjørn Ørjavik:
05. Måndalen, 30. Kveldsmøte

Anne Marie Nerheim:
07.- 09. Tomrefjord, 28.- 30. Daugstad

Andreas Lima:
15. Fiksdal/Rekdal, 26. Vestnes
Frisvoll, Per Edvin 
28.- 29. Valle - Aureosen

Nerland, Bjørn 
05. Strande/Hjelset,19. Åndalsnes kl. 1930

Aasmyr, Karen Sofie 
03.- 05.09 Inspirasjonshelg, Nesjestranda
05.- 06.09 Kristiansund, Storsamling

Hallaråker, Karl Johan 
14.- 16. Gossen 
17.- 19. Elnesvågen, Bibelhelg
19. Kårvåg - Storsamling

Myklebust, Harald 
10.- 12. NRI-koret, Kristiansund

Skutlaberg, Jostein 
11.09  - 13.09 Høstmøte, Krisitansund

For at flere skal få leve
hvordan skape en 
levende forsamling på 
bedehuset?

Nesjastrand Bedehus
3.- 4. september

Karen Sofie Aasmyr
lederkonsulent i ImF underviser

se nærmere program 
i forrige nummer, 

på www.nri-imf.no
eller kontakt kontoret
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Det har vært tradisjon å samles 
til St.Hans feiring på Frænabu, 
og det det store spørsmålet er : 
Hvordan blir været?
I år kunne vi ikke klage på det. 
Det var sol og strålende vær, og 
folket strømmet på og tilslutt 
var det knapt parkeringsplasser 
igjen. Det har sjelden vært så 
mye folk tilstede på Frænabu. 
Driftstyret hadde laget et fint 
program for dagen. Inne var 
det matservering med salg av 
rømmegrøt og smørbrød og 
annet godt.

Ute var det Ottar Dag Fedøy 
som hadde hovedansvar 
for grill og grillmat. Både 
grøt og grillmat hører til på 
St.Hans-kvelden og salget gikk 
strykende. Roger A Haugland 
var dagens andaktsholder og 
fortalte oss om Jesu fiskefangst, 
og Bjørn Petter Tøsse spilte 
trekkspill. Det var også åresalg 
og der var det så stor etterspørsel 
at man måtte bruke alle årene 
man hadde, og det var like før at 
Helge Eriksen måtte spikke enda 
noen ekstra. 

Utenfor på plenen ble det avholt 
fotballkamp der deltakerne var 
utkledd i kostymer, og borte 

i ”klossen” holdt Hans Kjell 
Hansen instruksjon i dreiing, så 
spon og flis føk omkring. Det 
var også laget i stand et stort bål 
bortest på parkeringsplassen. 
Dette ble det satt fyr på, men det 
var få eller ingen som tok seg tid 
til å gå dit.

Bortsett fra bålet, var folk 
spredd over hele leirstedet. Noen 
satt inne i møtesalen, der de 
traff kjente som de kom i prat 
med, andre var i matsalen, eller 
ute på nedsiden av bygget
der de spiste grillmat, så på 
fotballkampen, eller koste deg 
på annen måte.

Vi anbefaler deg å se på 
hjemmesiden vår, og bildene 
som er lagt ut der

Adressen er: www.nri-imf.no.

St.hanSfeiRing 
på frænabu
TeksT&foTo Jan ingen naSvik 

TIL mInne
Ottar Vetvik, Eide, har gått bort siden forrige 
nummer av Indremisjonsnytt kom ut. Takk 
for minnegaven til Nordmøre og Romsdal 
Indremisjon.

RegnSkaPeT PR. 31. jUnI
Regnskapet pr. 31. juni viser en tydelig 
bedring i resultatet for misjonsdriften. På 
grunn av ferie har vi ikke fått analysert 
regnskapet så det kan være ting som vil slå ut i 
juli og august. Men pr. 31. juni viser reslutatet 
for misjonsdriften et underskudd på 180 000,- 
som er vesentlig bedre enn i fjor. Dette 
skyldes ikke økte inntekter men reduserte 
lønnsutgifter. Vi har tross alt to ansatte 
ute i svangerskapspermisjon.  Inntektene 
er 220 000,- lavere enn i fjor, det er svært 
bekymringsfullt. Visthus har et underskudd 
på 116 000,- og Frænabu et underskudd på 

106 000,-. For begge stedene går utviklingen 
rett vei måned for måned.

DeTTe nUmmeR aV 
InDRemISjonSnyTT
På grunn av ferieavvikling måtte det meste av 
stoffet til dette nummer av Indremisjonsnytt 
gjøres ferdig midt i juli. Bladet ble levert til 
setting den 1. august. Dette medfører at vi 
blant annet ikke har stoff fra 60 + leiren i dette 
bladet men det kommer neste gang.

aRRangemenT FRemoVeR:
Vi minner om Høstmøtet i Krisitansund 
11.-12. september med Jostein Skutlaberg 
som taler, Høstmøtet i Molde 16.-17. oktober 
med Kjell Furnes som taler. Frænabudagen 
blir søndag 21. august med Paul Odland 
som taler. Høstmessa på Visthus blir lørdag 
25. september. Se også kalenderen på 

hjemmesidene våre og annonser i kommende 
nummer av Indremisjonsnytt. 

HjemmeSIDene TIL kReTSen
Vi minner igjen om hjemmesidene til kretsen 
(www.nri-imf.no) som oppdateres flere ganger 
hver uke med nyheter, bilder, artikler m.m. fra 
arbeidet i NRI. Se også ungdomssida (www.
nri-ung.no). 

neSTe møTe I kReTSSTyReT
Dette møtet blir mandag 31. august og her skal 
styret ta stilling til en spareplan utarbeidet av 
kretslederen med forslag til innsparinger på ca. 
500 000,- i misjonsdriften pr. år. Dette betyr 
store endringer i driften av kretsen i forhold 
til i dag. Styret trenger mye forbønn for de 
vanskelige økonomiske valg som nå må gjøres 
i kretsen vår. Vi vil komme tilbake med mer 
om dette fortløpende.

Krinsleiaren melder



folkehøgskole

Rektors hjørne

folkehøgskolene våre
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denne gang

nytt skoleår med full skole!
Ved Molde folkehøgskole gleder 
vi oss stort over å kunne starte 
et nytt skoleår med full skole. 
Hele 376 elever har søkt om 
skoleplass, noe som er en økning 
på 30% fra skoleåret 2009/2010. 
Fra høsten av starter vi opp 
igjen dykkerlinjen ved skolen. 
Vi starter også opp en ny linje 
som vi har kalt Idrett/Australia. 
Dette blir en allsidig og variert 
idrettslinje med studietur til 
Australia. For å gi elevene på 
Dykking/Klatring og Skolens 
sjøsportslinjer et så godt tilbud 
som mulig har vi også gått til 
innkjøp av en ny båt. Det er en 
22-fots rib med 250 hester og 
plass til 26 elever. Vi ser med 
både forventing og spenning 
fram til å møte årets elevkull. 
Vi ønsker å være oss beviste 
at vi driver en kristen skole. I 
Ibsen sitt drama ”Brand” står 
en av folkehøgskolens sine 
forkjemperer, Christopher Bruun 
som modell for hovedpersonene. 
I dramaet sier han med både 
begeistring og overbevisning : 
”Jeg går en stormanns bud. Hva 
heter han ? han heter Gud”. Vi 
ønsker å være beviste kallet vårt. 
Det primære vil alltid være å 
formidle et møte mellom Gud 
og elevene våre. Vær med oss i 
bønn for det nye året. 

nye medarbeidere.
Vi ønsker Solveig Kolflåth 
(lærer) og Tor Gunnar Stokstad 
(lærer) velkommen inn i staben 
ved Molde folkehøgskole. 
Nærmere presentasjon vil 
komme i neste nummer av 
Indremisjonsnytt.

god sommerdrift.
Vi har også denne sommeren 
hatt en god sommerdrift. 
Sommerdriften startet med at 
mange av Molde kommune 
sine ungdomskoler og 
Molde videregående la sine 
avslutningsfester til Molde fhs. 
Vandrehjemsdriften er inne i 
sitt andre år med en klar økning 
i antall overnattinger. Under 
jazzfestivalen var det fulle hus 
fra start til slutt. Vi har også 
hatt utleie til polske og litauiske 
leiearbeidere. 

Besøk av Rune Larsen.
Fredag 22.oktober får vi besøk 
av Rune Larsen (bildet). Han 
skal ha et eget opplegg 
med elevene våre og i 
tillegg være med på et åpent 
kulturarrangement senere på 
kvelden. Vi håper at så mange 
som mulig tar veien til Molde 
fhs. denne kvelden. 
Kvelden vil bli annonsert i 
Romsdals Budstuikke.

Amerikansk gyngestol 
Nr.3163  Bernhard Sandblåst,
 6416 Molde

Gavekort sykkelhuset Molde
Nr. 7642 Liv og Johan Gamlemshaug 
 6443 Tornes

Gavekort Flataker VVs
Nr. 4555 Irene og Ingvar Lillebostad,
 6457 Bolsøya

Dukke med trille og Garderobe
Nr. 4718 Arthur Einang, 
 6320 Isfjorden

Akvarell v/Harald skotheimsvik
Nr.5304  Ann K. og Odd E.Eriksen, Oslo

Moccamaster
Nr. 4493 Gerd og Kristian Hjellset,
  6450 Hjelset

Gavekort reMA 1000
Nr. 2146 Maria Heiseldal, 
  6409 Molde

Hardangerbestikk 6 pers.
Nr. 7504 Torunn Elisabet Løseth,
  6463 Tornes

Gavekort MX sport elnesvågen
Nr. 7366   Svein Johs. Tjugen m/fam,
  6493 Lyngstad

brodert duk
Nr. 3849 Magnus Polden, 6509 Kr.sund

Kistestol
Nr. 6841 Dordi og John Edvin Krakeli,  
 6490 Eide 

sirkelsag
Nr. 6337 Arne Hustad, 
 6494 Vevang

stikksag fra Dale bruk
Nr. 261 Ida Staurseth, 
 6363 Mittet

Vinnerne er tilskrevet
Rett trekning bevitnes, Frænabu, 23. juni 
2010, av Jan Inge Nasvik og Audun Vesetvik.

tRekningSliSte leiRStedSlotteRiet 2010

FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

FRA EN AV FjORÅRETS 
TuRER TIl ONA FyR



AVERØYSTEVNET
Det årlige Averøystevnet ble arrangert i Henda 
bedehus søndag 1. august. Roger Andre Haugland 
var taler og utsending fra kretsen, Inger lise og As-
mund Smenes sang og Terje Henden var møteleder. 
Det var omkrig 35 personer som deltok på ste-
vnet, den yngste var bare to måneder. Stevnet ble 
avsluttet med en særdeles flott bevertning ifølge de 
rapporter vi har fått inn.
FOTO: ROgER ANDRE HAuglAND

mAliNg AV kRETSkoNToRET
I løpet av sommeren har kretskontoret blitt malt i 
de samme farger som hovedbygget på Frænabu. 
Det er de ansatte som har stått for arbeidet og Rog-
er Andre Haugland er den som har tatt de største 
takene. I tillegg til at det var nødvendig for å ta 
vare på bygget ble også resultatet til slutt vesentlig 
penere å se på en tidligere.
FOTO: ARIlD OVE HAlÅS

STAVik bEdEhuS SElgES 
Stavik (midt mellom Tornes og Bud i Fræna kom-
mune) har et lite og koselig bedehus som ikke 
lenger er i bruk da foreningen er nedlagt. Deler av 
huset er forholdsvis nytt (kjøkken og toalettavde-
ling) mens kjelleren trenger oppussing. Huset kan 
bygges om både til fritidsbolig og til evt. helårsbolig 
for en nevenyttig person. Skulle du ønske hus/
hytte etc. i ytre Fræna kan du kontakte jan Inge 
Nasvik på telefon 99087898 om flere opplysninger, 
takstrapport m.m.
FOTO: ARIlD OVE HAlÅS

NYTT om NAVN
Per Edvin Frisvoll (bildet) har gått inn som fritids-
forkynner i NRI og blir heretter og finne på reiseru-
tene våre. Per Edvin kommer fra Eresfjord men er 
bosatt i Molde. grete Marita Heiseldal er tilbake etter 
svangerskapspermisjon den 7. september og går 
da inn som leder for barne- og ungdomsavdelinga. 
Audun Vesetvik vil da få omdefinert sin stilling slik 
at han både har oppgaver i bu-arbeidet og andre op-
pgaver i kretsen.
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: 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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FjEllSTEVNE i iNNFjoRdEN
Innfjorden Indremisjon er en av de (få) foreninger 
som fremdeles holder liv i den gamle stevnetradis-
jonen om sommeren. Tidligere var det mange ste-
vner rundt om gjennom sommeren, nå er det bare 
noen få igjen. Søndag 4. juli var ca. 40 personer 
møtt frem på Bøstølen på fjellet ovenfor Innfjorden. 
Kåre Eikrem talte og Annbjørg Sævareid deltok med 
sang og diktlesning. Ordet var gitt fritt til vitnesbyrd 
og det var kaffe og medbrakt nistemat. Været var 
også svært samarbeidsvillig.
FOTO: KÅRE SæVAREID


