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Hun hadde også et interessant 
kåseri med tittelen: «Glimt fra 
reiselivet». Det var veldig kjekt å 
ha besøk av Marit disse dagene. 
Vi må også nevne fagseminaret 
på torsdag ettermiddag med 
tittelen: «Mat og bevegelse.»
Torgunn Nerland kom på 
besøk og fortalte oss om sunt 
kosthold og ikke minst fi kk oss 
opp av godstolen og til å gjøre 
gymnastikk. Takk for innsatsen 
Torgunn. 
Blå-turen dette året gikk til 
Verma.  Kåre Lislien var denne 
gangen på hjemlige trakter. 
Vi fi kk en inngående og til 
tider personlig innblikk i både 

geografi , kristenliv og folkeliv 
i dette området. Takk til Kåre, 
og likeså Klara Rødstøl som tok 
imot oss på bedehuset..
Det tradisjonelle hageselskapet 
ble holdt på lørdag ettermiddag 
som vanlig. Ansvaret lå hos 
Jorunn og Eli, og de skuffet ikke. 
Her var det både viser og sanger 
og konkurranse. Ja når vi snakker 
om konkurranse, må vi ikke 
glemme hestesko-kastingen. Her 
var det full deltakelse i starten, 
men da vi kom til siste runde, var 
det noen som hadde sneket seg 
bort. Om det var fordi de hadde 
null poeng skal være usagt.  
Lørdag kveld var det festkveld og 

delekveld med god mat og mye 
sang og musikk og festtale av 
Marit Stokken.
  l misjonskor var invitert til å 
delta. De var i kjempeform og 
sang både på formiddagsmøtet 
og på ettermiddagsmøtet. Marit 
Stokken talte over «dagens tekst» 
og musikkgruppen fra leirdagene 
deltok også med 2 sanger. Til 
middag var vi 80 personer. Det 
ble en fi n dag som bør gjentas 
neste år.. Takk til alle som deltok 
og som var sammen denne uka.

Ref. Jan Inge Nasvik

FINE DAGER PÅ VISTHUS
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«jeg skammer 
meg ikke ved 
evangeliet, det 
er en Guds 
kraft til frelse 
for hver den 
som tror …»  
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Frænabudagen

Høstmøtet i 
Kristiansund

Kjentfolk på 
Lyngdal Bibel-
camp

Samlingsfest i 
Molde og 
Kristiansund

Gjestetaler dette året var Marit Stokken. Hun hadde bibel
timene med temaet «Gleden og håpet i tjenesten for Herren». 
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ANNONSER
NÅR NOEN HOS DERE  ER SYK

Noen ganger føles det som om kristne rammes 
ekstra hardt av sykdom og prøvelser i livet. Vi 
hører stadig om kristne som er syke, og ofte 
reises spørsmålet «Hvorfor Gud?». Det er vondt 
og uforståelig for oss at personer vi er glade i skal 
oppleve vonde ting. Kan ikke en allmektig Gud 
hindre at dette skjer?

Det er vondt å være syk.  Det kan være vondt 
fysisk, psykisk, erfaringsmessig, åndelig, sosialt 
og praktisk. Vi skal derfor aldri snakke lettvint om 
lidelsen og Guds omsorg.

Gud kan helbrede sykdom, det vet vi og 
det har vi erfart. (På www.nri-imf.no kan du 
lese en artikkel om sykdom og helbredelse). 
Samtidig tillater Gud (ofte) at hans barn møter 
vanskeligheter. Helbredelsespredikantenes store 
ord om at en kristen ikke skal være syk stemmer 
dårlig både med Bibelen og livets virkelighet.

Vi kjenner ikke Guds tanker, men Bibelen lærer 
oss at hans veier er mye høyere enn våre.  Når 
Gud tillater at en kristen møter det vonde har 
Gud en plan også med det. Men siden Gud svært 
ofte holder denne planen skjult for oss, tillater 
han oss både å klage og å protestere. Gud krever 
ikke at vi skal takke han for alt og smile gjennom 
smerter og tårer. Han krever ingen lovsang i 
mørket. Han forstår vår nød, våre spørsmål og 
vår klage. Når sykdommen «lukker» både bibel 
og bønn, har ingen større forståelse for det en 
Herren selv.

Samtidig lærer Bibelen oss at Gud er Gud også 
når jeg ikke lenger opplever hans nærhet eller 
forstår hans vilje. Han er der, har en plan, en vei 
og en god vilje uansett hvor uforståelig det er 
for oss. Dette er ikke alltid lett å tro og i perioder 
trenger vi heller ikke å tro det. Det er sant likevel 
og skal bli åpenbart for oss til fulle hjemme i 
himmelen. Det er en viktig men vanskelig del av 
en kristen sitt liv å lære seg å stole på at Herren 
har oversikten og kontrollen selv om jeg ikke 
forstår eller ser noe som helst mening i det som 
skjer.

VI skal be for de som er syke og vise de omsorg 
på en fornuftlig måte. Forbønn og omsorg 
kan gjøres på mange måter og ikke alle skal 
ha like stor grad av nærkontakt med den syke. 
Bibellesing og bønnestund er ikke nødvendigvis 
den beste form for et kristent sykebesøk. Praktisk 
hjelp kan være viktig, men mest av alt skal vi bry 
oss uten å skulle svare på alle spørsmål. Når livet 
er mørkt og meningsløst for en kristen trenger 
han noen (få) som kan dele dette mørket i stille 
forståelse. 

Arild Ove Halås
kretsleder Nordmøre og Romsdal Indremisjon

ao.halaas@imf.no

FELLES HØSTMØTE I KRISTIANSUND
(mellom NRI og Misjonssambandet)
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   kl. 1600 Misjonstime
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REISERUTE FORENINGSVIS SEPTEMBER

Daugstad Indremisjon 18.09.10 Eikrem, Kåre 
28.09.10 30.09.10 Nerheim, Anne Marie 
Eidsvåg Indremisjon 26.09.10 Halås, Arild Ove 
Elnesvågen Indremisjon 17.09.10 19.09.10 
Hallaråker, Karl Johan
Gossen Indremisjon 05.09.10 Smenes, Inger Lise 
og Asm 
14.09.10 16.09.10 Hallaråker, Karl Johan
Gussiås Indremisjon 30.09.10 Kleven, Hans 
Harøy Indremisjon 14.09.10 Vesetvik, Audun 
Helset Indremisjon 22.09.10 23.09.10 Haugland, 
Roger Andre 
Inn� orden Indremisjon 12.09.10 Kleven, Hans 
Kristiansund Indremisjon 05.09.10 Aasmyr, Karen 
So� e
Kvanne og Nordvik Indrem05.09.10 Lislien, Kåre 
Kårvåg Indremisjon 19.09.10 Hallaråker, Karl Johan
30.09.10 Ørjavik, Asbjørn 
Lønset og Strande Indremi 05.09.10 Nerland, Bjørn 
Midsund Indremisjon 08.09.10 Eikrem, Kåre 
Molde Indremisjon 12.09.10 Halås, Arild Ove 
26.09.10 Vesetvik, Audun 
Måndalen Indremisjon 05.09.10 Ørjavik, Asbjørn 
19.09.10 Haugland, Roger Andre 

Nesjestranda Indremisjon 03.09.10 05.09.10 
Lederskole Aasmyr, Karen So� e
Fiksdal/Rekdal Indremisjon 15.09.10 Lima, Andreas 
Sekken Indremisjon 20.09.10 Haugland, Roger 
Andre 
Tomre� ord Indremisjon 07.09.10 09.09.10 
Nerheim, Anne Marie 
Tres� ord Indremisjon 15.09.10 Halås, Arild Ove 
Valle Indremisjonslag 28.09.10 29.09.10 Frisvoll, 
Per Edvin 
Verma Indremisjon 30.09.10 01.10.10 Eikrem, Kåre 
Vestnes Indremisjon 16.09.10 Vesetvik, Audun 
26.09.10 Lima, Andreas 
30.09.10 Haugland, Roger Andre 
Vevang Indremisjon 22.09.10 26.09.10 Lislien, Kåre 
Vågane/Nesjestranda Indremisjonsforen 09.09.10 
Sævareid, Annbjørg og Kåre 
23.09.10 Smenes, Inger Lise og Asmund 
Ålvund� ord Indremisjon 08.09.10 Nasvik, Jan Inge 
Åndalsnes Indremisjon 09.09.10 Halås, Arild Ove 
23.09.10  Halås, Arild Ove 
19.09.10 Nerland, Bjørn 

REISERUTER FOR SEPTEMBER

«Når sykdommen     
lukker både bibel og bønn   
har ingen større forståelse for   
dette enn Herren selv»

Kretslederen melder
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REGNTUNG FRÆNABUDAG

Det er rart med regnet, det har 
en egen evne til å holde folket 
hjemme fra arrangement i Guds 
rike. Etter en av årets varmeste 
og fineste uker var himmelen 
åpen da årets Frænabudag skulle 
arrangeres søndag 22. august. 

Det var likevel rundt 80 små og 
store som møtte frem til møtet 
kl. 1100. I år hadde driftsstyret 
valgt å kun ha møte på formiddag 
og ikke på ettermiddag. Dette 
skyldes blant annet at mange 

steder er det åpningsfest på 
bedehuset om ettermiddagen 
denne søndagen. Det så ut for at 
denne måten å ha stevnedag på 
fungerte vel så bra som tidligere 
når vi har hatt to samlinger i løpet 
av dagen.

Landssekretær ved Norsk 
Lærerakademi, Paul Odland 
var årets hovedtaler. Han hadde 
deltatt på Inspirasjonshelg for 
kretsstyret og de ansatte tidligere 
i helgen og reiste videre til 

samlingsfest i Molde Indremisjon 
søndag ettermiddag. Han talte ut 
ifra dagens tekst. Vi hadde også 
besøk av en sanggruppe med 
damer fra Vevang. Roger Andre 
Haugland hadde ansvaret for 
barnemøtet og Emil Krakeli ledet 
møtet. 

Etter samlingen var det salg av 
middag. Margrete og Asbjørn 
Eriksen hadde ansvaret på 
kjøkkenet denne dagen. Så var 
det planlagt mange forskjellige 

uteaktiviteter for små og store, 
men disse regnet bokstavelig talt 
bort. Det ble likevel tid til litt 
hesteskokasting mellom bygene 
og kaffe og kaker kan som kjent 
også nytes innendørs.

Tross dårlig vær virket det som 
om de fremmøtte koste seg og 
det så ikke ut for at noen hadde 
hastverk med å komme seg hjem 
igjen. Vi kan bokføre enda et fint 
arrangement på Frænabu. Takk til 
alle som kom og var med!

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

TIL MINNE
Jenny Reitan (Molde), Albert 
Torvik (Torvikbukt) og Anne 
Mittet (Mittet) har gått bort 
siden forrige nummer av 
Indremisjonsnytt kom ut. Vi lyser 
i takknemlighet fred over deres 
minne.

ROMSDAL 
UNGDOMSSKOLE
Det er 23 elever som har startet 
ved skolen i høst. Dette er noen 
færre enn det vi hadde håpet på 

men både elever og personale har 
gått løs på et nytt skoleår med 
friskt mot. Rektor Ole Kjell Orset 
er for tiden sykemeldt og tidligere 
rektor ved skolen, Øyvind Fonn 
er konstituert i stillingen i denne 
perioden. Nye lærere ved skolen 
er Solfrid Ørjavik Time, Jeanett 
Vesetvik og Sigri Hofseth.

ØKONOMIEN
Økonomien er fremdeles 
alvorlig i kretsen selv om vi har 
sett en viss bedring i løpet av 

sommeren. Vi håper nå på en 
god sommergaver. Vi vil komme 
tilbake med mer informasjon 
om styrets tanker og vedtak i 
denne saken i senere nummer av 
Indremisjonsnytt.

FOLKEHØGSKOLENE  
VÅRE
Det er fulle hus og vel så det 
på både Høgtun og Molde 
Folkehøgskole ved skolestart. 
Se også stoff annet sted i bladet. 
Det har etter hvert blitt en fast 

tradisjon at skolene legger «bli 
kjent turen» sin til Visthus 
og Frænabu. Høgtun besøker 
Frænabu de første dagene i 
september, Molde FHS besøkte 
Visthus de siste dagene i august.

LEIRENE I HØST
Det er igjen tid for å planlegge 
leir og vi trenger som så mange 
ganger før frivillige som kan 
stille opp og være  med som 
ledere.
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Skoleåret ved Molde folkehøgskole har nå 
startet. I løpet av søndag 22.august fyltes 
skoletunet opp med forventningsfulle og 
spente elever. 

Spenningen er ti l å ta og føle på første 
skoledag, hvem skal jeg bo sammen med, 
hvordan er lærerne, maten ved skolen 
osv er noen av spørsmålene som surrer i 
hodene på årets elever. Trykket lett er litt  
ett er at elevene har fått  se rommet de skal 
bo på , møtt  romkameraten og hilst på 
lærere og sti pendiater. 

Ett er en god middag var det ti d for 
åpningsfest. Her var det velkomst ved 
Eirk S. Aa, tale ved rektor, sang- og 

musikkinnslag ved personale, fi lm 
og introduksjon av årets sti pendiater 
og presentasjon av elever og skolens 
personale. Ett er festen var det ti d for kaff e 
og noe å bite i. 

Ett er kveldsmat var det igjen samling 
for elevene. Nå var det ti d for «bli kjent 

akti viteter». Det meldes om svært god 
stemning, så nå gleder vi oss ti l 
fortsett elsen på et forhåpentligvis 
fantasti sk folkehøgskoleår.

Tekst: Helge Kjøll jr.

Lørdag 21.august begynte vi det nye skoleåret. 
Et rekordstort antall elever møtt e opp, 115. 
elever og 4. ti l er ventet de første dagene. Godt 
over 200 kom ti l middag. 

Da åpningfesten begynte kl. 18.00 var tallet 
steget ti l godt over 300! En fl ott  opplevelse. 
Nyansatt  lærer Lars Andreas F. Lillebø ledet 
festen på en god måte. Velkomst hilsener 
og taler fra rektor og styreleder Tormod 
Sikkeland. Skolens ansatt e og sti pendiater ble 
presentert. Kvelden ble avslutt et med god mat 
og presentasjon av elevene, og helt ti l slutt  en 
kort samling på linjene med elevene.
Fint vær på lørdag, men søndag slå det dårlige 

været ti l. Vi har fast tur ti l Reinsfj ellet på 
søndag. Tross dett e ble det satt  rekord på 
fj ellet, 106. elever kom helt opp. Nå håper vi 
på fl ott  høstvær slik at alle disse fl ott e ,elevene 
kan få oppleve Nordmøre på sitt  beste.

Takk for omsorg og forbønn. Velkommen på 
høstf esten lørdag 25. september!

Tekst: Edgar Fredriksen
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Folkehøgskolene våre

NRI-FOLK PÅ SOMMERSTEVNE I LYNGDAL
Nordmøringer og 
romsdalinger, store og 
små, trivdes godt og fi kk 
åndelig påfyll på ImF sitt 
sommerstevne på Lyngdal 
Bibelcamp. Stadig fl ere 
fra vårt område reiser til 
Bibelcampen, selv om 
avstanden til sørlandsbygda 
er stor. De som reiser 
opplever at de får mye 
gjennom inspirerende 
samlinger med forkynnelse, 

sang, musikk og alderstilpassede aktiviteter. 
Les gjerne mer om sommerstevnet og 
Bibelcampen i Sambåndet eller på ImF 
sine hjemmesider: www.imf.no. Etter det 
vi forstår, vil også taler fra sommerstevnet 
bli gjort tilgjengelige på hjemmesidene. Vi 
som har vært der anbefaler fl ere å ta turen 
til Lyngdal. Etter årets Bibelcamp-besøk har 
både barnemunn og voksenmunn uttalt: neste 
år tar vi to uker!

Tekst og foto: Solfrid Time
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FLOTT ÅPNINGSFEST PÅ MOLDE FOLKEHØGSKOLE !

GOD START PÅ HØGTUN !

119 elever og lærere på høgtun

SAMLINGSFEST I KRISTIANSUND IM  
Søndag 22 august hadde bymisjonen I Kristiansund 
samlingsfest. Selv om det hadde vært holdt sønd-
agsmøter i sommer, markerte vi  på denne måten 
at virksomhet for høsten er startet. Flere av våre 
faste medlemmer var forhindret å møte ,men vi som 
var der hadde en fin fest. Forsamlingsleder Jan Inge 
Nasvik holdt tale og formann Harald  Skotheimsvik 
ledet. Sanggruppen på Frei deltok med fin sang, og 
det samme gjorde vår gode solosanger Vegard Lau-
rizen. Det var småbord i salenog festkomiteen hadde 
ordnet med god bevertning.

TEKST OG FOTO: JAN INGE NASVIK  

SAMLINGSFEST I MOLDE IM   
Søndag 22. august startet vi høstsemesteret i Molde 
bedehus med full sal på samlingsfesten. Paul Odland 
fra NLA talte, Bård Heiseldal fra forsamlingen sang, 
Kristine Sandven viste film og fortalte fra bibelskoleår i 
England og vi hedret Salomovinnerene Marlin Stige, Liv 
Marit Brusdal og Sigurd Andre Haugland. Den yngre 
garde gikk til søndagsskole og BS-agentklubb når talen 
begynte. Bildet er fra BS-agentene og det er Lill Malme 
Tufte som leder. Etter møtet var det kaffemat i peises-
tua for store og små.
TEKST OG FOTO: MARIANNE GRÆSDAL
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Kretsglimt

INSPIRASJONSDAG  
Det har blitt en fast ordning av kretsstyret, fritids-
forkynnerne og de ansatte har et inspirasjonsdøgn 
på Frænabu ved oppstarten av høstsemesteret. Her 
samles vi sammen med våre ektefeller til opplæring 
og inspirasjon. I år var det landssekretær ved NLA, 
Paul Odland som besøkte oss. Han innledet med en 
flott Fanny Crosby kveld på fredag før han undervist 
om ulike sider ved tjenesten i Guds rike på lørdag. 
Lørdag ettermiddag var det blåtur til «Gammelsæ-
terbrygga» på Vevang med servering av bacalao og 
diverse program.
FOTO: SIGVART GAMMELSÆTER

NRI-KORET   
Det er fremdeles plass til nye sangere i NRI-koret. 
Dette er som kjent koret for alle som er glad i å synge 
og koret har medlemmer fra 11 – 80 år. Neste korhelg 
blir i Kristiansund i forbindelse med Høstmøtet 11.-12 
september. Øvingssted blir i Langveien 19 (bede-
huset). Har du interesse av å vite mer om NRI-koret 
kan du ringe kretskontoret og snakke med Roger An-
dre Haugland. NRI-koret ska også ha en øvelseshelg 
(fredag – lørdag) på Frænabu senere i høst. Koret har 
også en egen hjemmeside på internett 
(www.nri-imf.no).
FOTO: KNUT STEINAR DAHLE

JULESALGET   
Det nærmer seg det årlige julesalget på Frænabu 
13. november og på Kårvåg (Averøy) 6. november. 
Dette er arrangement som er til inntekt for arbeidet 
i hele kretsen og alle bør derfor støtte opp om disse 
samlingene. I forkant arrangeres også kretslotteriet. 
Komiteen som arbeider med dette (bildet) ønsker at 
mange både møter opp på selve salgsdagene men 
også bidrar i forkant med ting til åresalg og salgs-
bord. Kontakt kretskontoret for mer informasjon og 
sett av dagene allerede nå.
FOTO: NRI
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