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NYE HJEMMESIDER FRA 7. SEPTEMBER

Land, land, land. Hør Herrens ord! Land, land, land. Hør Herrens ord! Land, land, land. Hør Herrens ord! 

gF opptur i Molde

Fantastisk sommer i Indremisjonsforbundet – med gF i Molde som det store høydepunktet. 
les mer side 4 - 10
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Reiserutene 
september...

 … ingen steder verdsettes profetien så høyt som i bedehusene våre…

Å tale profetisk er en nådegave som alle kristne skal ha og skal bruke. 
Hvis du ikke har den nådegaven er det fordi du blånekter å ta imot den 
og fordi du aldri noensinne sier noe om Jesus med munnen din.
Å tale profetisk er først og fremst å si noe om Jesus Kristus. Det skjer 
gjennom samtale, vitnesbyrd, sang og forkynnelse. Jeg er glad og 
takknemlig for å høre til i en kristen sammenheng som verdsetter og 
løfter frem profetien sterkere enn de fl este. Ingen steder er profetisk 
tale så høyt verdsatt og så sterkt i sentrum når kristne samles som i 
bedehuset. Fra åpningsordene til avslutningshilsen er det profetiene 
som dominerer i vitnesbyrd, samtale, fri bønn, sang og ikke minst i 
forkynnelsen. Du taler profetisk når du sier noe om Jesus med vanlige 
ord slik at andre hører det.  Det er og blir hoveddefi nisjonen på 
profetisk tale.

Hovedfokus i mange kristne sammenhenger er likevel (alt for) ofte 
på de ”direkte profetbudskap” . Det er når noen har et direkte budskap 
fra Herren som bæres frem i et møte. Det kan for eksempel være slik: 
”Jesus ber oss rense våre hjerter og gjøre opp våre skjulte synder”. 
Et fi nt eksempel på dette fi kk vi på søndagsmøtet under GF hvor en 
kvinne bar frem et budskap med omtrent samme innhold som dette 
eksemplet. Slike ”direkte profetbudskap” skal vi ikke forakte og ikke 
nekte, men prøve de mot Bibelen som alt annet som blir sagt om Jesus.  
Samtidig  skal  vi ikke ha hovedfokus på denne dele av den profetiske 
tale, nettopp fordi det er bare en bitte liten del av denne store og 
viktige nådegaven. For hvert ”direkte budskap” som bæres frem er det 
hundretusenvis av mennesker som på ”vanlig” måte sier noe om Jesus.  
Sammen  virker alt til Guds rikes ære og gagn.

Dessverre er det blitt slik at svært mange ”direkte profetier” 
er menneskelig oppspinn og tøv forkledd med fromme ord på 
talerstolen. Om noen står frem og sier ”Så sier Herren” er det ingen 
garanti for at det som blir sagt kommer fra Gud.  Dersom fokus på de 
direkte profetbudskap blir for store i forhold til å verdsette vanlige 
vitnesbyrd/forkynnelse er det et faresignal. Et tydelig eksempel på 
profetisk tøv fi kk vi for en tid tilbake da en forkynner profeterte at 
”hele Norge skulle bli frelst på en dag og at Norge samtidig skulle få 
en ny grunnlov. Tok Norge imot denne grunnloven ville 90 andre land 
gjøre det samme, hvis ikke ville det bli krig og uro”.  De fl este skjønner 
forhåpentligvis at dette ikke er noe som kan leses ut fra Bibelen og som 
dermed må avvises som tøv. Dessverre ble samme taler brukt som 
hovedtaler på årets OASE-stevne, og OASE ledelsen gav uttrykk for at 
de lyttet til disse profetiene med stor respekt og legger stor vekt på 
disse budskapene. Da rykker det profetiske tøv oss nært inn på livet og 
utfordrer oss også på bedehuset nettopp fordi mange fra bedehusland 
deltar på OASE-stevnet.

VI ser også en trend i dag at det er mange som profeterer direkte over 
enkeltpersoner om ulike tjenester og oppgaver (særlig over ungdom). 
Dette kan være til hjelp for enkelte for å fi nne veien videre i livet, 
men det kan like ofte være en fare. Et profetbudskap alene er ingen 
pekepinn på hva Gud tenker for ditt liv, men dersom det faller sammen 
med mange tilbakemeldinger, bibelvers m.m. kan det være med å vise 
vei.  Om den store predikanten profeterer at du skal gjøre konkrete ting 
for Gud betyr ikke det noe mer enn om en eldre person i bedehuset  
sier at hun ber om at Gud må få sin vilje i livet ditt (heller tvert imot). 
Vi skal holde fast på alt og prøve alt på Guds ord. Derfor er det rom i 
bedehuset  og indremisjonen for direkte profetbudskap. Men dette 
er ikke hovedsaken. Ønsker du å leve profetisk, da prioriterer du 
samlingene hvor Guds folk (det profetiske folk) kommer sammen for å 
lese, be, samtale, vitne og lytte til forkynnelsen av Guds ord.  

 Arild Ove Halås
 Kretsleder Nordmøre og Romsdal Indremisjon
 ao.halaas@imf.no (telefon 99087899)

prOFEtISk talE 
EllEr prOFEtISk tØV ? Arild Ove Halås:

02. Arbeidsveiledning
06. Solemdal
07. Eide (Formiddagstreff )
09.-13. Kornstad 
12.-13. Felles Høstmøte Kr. Sund
14. Styremøte Molde Folkehøgskole
16.-17. Helset 
21. Kretsstyret
23. Arbeidsveiledning
24. Frænabu (Bibeltime)
25. Arbeidsveileding ImF
26. Høstmesse Visthus
27. Kristiansund
30. Eidsvåg
Roger Andre Haugland:
04.-06. Frænabu kjøkkenet
09.-13. Sylteosen / Malmefj orden
13. Måndalen (Familiemøte)
16.-17. Farstad/Hustad/Vassenden
23. Ålvundfj ord
25.-27. Frænabu (kjøkkenet)
Jan Inge Nasvik:
12.-13. Felles Høstmøte Kristiandsund
(Ellers kontoret og bysekretæroppgaver Kr.sund)
Gunnlaug Lima:
13. Lønset og Strande / Hjelset
24. Tomrefj ord
30. Molde – basar
Jenny Huse Gjeitnes:
21.-22. Inspirasjonssamling Frænabu
Anbjørg og Kåre Sævareid:
13. Gussiås
Hans Folde:
15.-17. Eide
Kåre Nyhamn:
04.-06. Leir Frænabu
Kåre Lislien:
06. Kvanne
09. Midsund
20. Åndalsnes
Asbjørn Ørjavik:
08. Måndalen
21. Sekken
Bjørn Nerland:
13. Vestnes
Harald Skotheimsvik:
06. Tornes
20. Vevang
Anne Marie Nerheim:
20. Vågstranda
Emil Krakeli:
13. Bud
Jostein Skutlaberg:
08.-10. Harøy
11.-13. Elnesvågen 
Åge Nygård:
08.-10. Vågane/Nesjestranda
11.-13. Tenleir Visthus
Andreas Lima:
10. Frænabu (bibeltime)
Jenny Huse Gjeitnes:
12. Daugstad (Formiddagstreff )
20. Midsund (Storsamling kl. 1700)
Ingbjørn Vingen:
18.-20. Elnesvågen
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årSMØtE

GF-2009 ble en kjempesamling. Både oppslutningen om 
møtene og innholdet var særdeles vellykket. Med unntak av 
lørdagskvelden var det fl ere mennesker tilstede på møtene 
i Træff huset i Molde enn det var på GF i Stavanger for to år 
siden. Nå er det ingen konkurranse om å ha fl est personer på 
møtene men vi gleder oss over at stadig fl ere velger å delta på 
GF i Indremisjonsforbundet. 750 personer på åpningsmøtet 
torsdag kveld, rundt 400 på tematimene på fredag og lørdag 
formiddag. 400 på konserten lørdag, 900 på kveldsmøtet 
fredag kveld og 1100 på møtene lørdag kveld og søndag 
formiddag gjorde GF til en storsamling. Over 5000 mennesker 
var innom Træff hallen disse 4 dagene.
Koret divisi (ImF sitt eget kor) deltok i hele GF både som 
forsangere og med egen sang. Konserten deres for 400 
personer lørdag kveld var et av høydepunktene under GF. 
I dagene før GF hadde divisi sin  årlige sommersamling på 
Visthus. 

Ellers deltok Nordhordlandsmusikken, NRI-koret, 
Ungdomskoret Respons og Marit/Irene med sang under GF. 
Fellessangen mellom NRI-koret og divise på Storsamlingen 
søndag var et fl ott høydepunkt for oss. Det var kjekt å se og 
høre vårt eget kor sammen med divisi. Helene Sæbø (11 år) fra 
NRI-koret var solist for 1100 mennesker på den ene sangen.
Med gode og innholdsrike møter hvor Guds ord fi kk 
stå i sentrum i både tale og sang fi kk mange et sterkt 
møte med Jesus under GF. Det var våre egne som sto for 
forkynnelsen av Guds ord gjennom hele stevnet. Marit 
Stokken, Aud Karin Kjølvik, Karl Johann Hallaråker og Erik 
Furnes talte på hovedmøtene. I tillegg hadde Gunnar Ferstad 
(forsamlingsleder i Bergens Indremisjon) og Geir Magnus 
Nyborg (generalsekretær i Familie og Medier) tematimene 
fredag og lørdag.

Generalforsamlingen 2009

Rundt 300 utsendinger blir betegnet 
som meget bra når GF arrangeres 
i ”utkanten” av ImF-området som 
jo vår krets geografi sk vil være. 
Østlendingen Sverre Dag Ljønes 
fra Gjerdrum i Akershus ble valgt 
til ny formann i Forbundsstyret. 
Nestformann ble Reidar Røyland fra 
Rogaland. Vår egen Emil Krakeli sto 

ikke på valg og fortsetter i styret i to år til.
ImF sin skolesatsing var hovedtema dette året og ga oss et 
godt og viktig fokus på nødvendigheten av å reise kristne 
friskoler for alle alderstrinn. Ekstra aktuelt for oss er jo dette 
med tanke på arbeidet vi er inne i når det gjelder fremtiden 
for Romsdal Ungdomsskole.
Med 230 mot 23 stemmer ble det vedtatt å opprette ImF-
trossamfunn. Det  betyr ikke at ImF blir et trossamfunn, 
men at det innenfor ImF som misjonsbevegelse blir gitt 
mulighet til å registrere seg for de som av ulike grunner 
ikke er medlemmer i andre kirkesamfunn.

kJEMpESaMlIng

4 Indremisjonsnytt

Visthus. 

FOrHanDlIngEr 
Og trOSSaMFunn

Fra Familiekonserten med Familien Sulebakk 
som samlet 400 personer

NRI-koret
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Generalforsamlingen 2009

Søndag formiddag ble et historisk møte i Indremisjonsforbundet. Da ble Erik Furnes innsatt som ny generalsekretær. Karl 
Johan Hallaråker takket av lørdag kveld etter 13 år i ”generalstolen”. Det er alltid en stor begivenhet for en organisasjon å få ny 
generalsekretær, og vi gleder oss over at Anne og Erik Furnes sa ja til å gå inn i denne store og viktige oppgaven. Fra Nordmøre 
og Romsdal Indremisjon sin side skal vi gjøre vårt aller beste for å være til hjelp og støtte for ledelsen i forbundet også i tiden som 
kommer.

nY gEnEralSEkrEtær

Det er et veldig stort og omfattende 
dugnadsarbeid som ligger til grunn for å 
kunne gjennomføre GF så godt som det ble 
gjort. Mange hadde arbeidet lenge med 
planleggingen og dette gjorde at det aller 
meste gled godt og smertefritt når vi var midt 
oppe i de mange ting.
Onsdag 22. Juli begynte en stor dugnadsgjeng 
å sette ut stoler, rigge scene, henge opp 
lys og lyd og ikke minst å pynte hele det 
store Træff huset.  Alt var klart i godt tid før 
åpningsmøtet torsdag kveld. Vi hadde leid 
inn Molde Forum og Buss Og Media til å ta 
seg av lyd, lys og teknikk. En stor takk til alle 
de 160 personene som på ulike måter deltok 
i dugnadsarbeidet disse dagene. Hundrevis 
av små og store arbeidsoppgaver ble løst 
hurtig og eff ektivt av blide dugnadsfolk. 
I stikkordsform kan vi nevne stoler, bord, 
skilting, transport, strøm, kaff ekoking, oppvask, 
rydding, parkering, turistinformasjon, innkjøp, 
brannvakter, henting av mat, søppel o.s.v. som 
bare noen av de mange ting som hver dag 
måtte utføres av dugnadsfolket.

DugnaDSarbEID

Høytid under forbønnen for vår nye generalsekretær

Oddvar Sæter og Tor Rolv Time i gang med nedrigging av matsalen



Hovedkomiteen besto av Konrad Frøystad (økonomisjef), Olav Terje Flataker (sponsoransvarlig), Gunnlaug Lima (ansvarlig for 
GUFF), Grete Marita Heiseldal (ansvarlig Fargeklatten), Kornelius Gustad og Oddleif Bjerkestrand (ansvarlig praktisk komite), Jan 
Inge Nasvik og Andras Lima (stevnekontor og informasjon),  Anne Kine Opstad Pettersson og Solveig Opstad (pynt), Ingeborg 
Solem/Sofi e Ørjavik og Reidun Åndal (mat og kafeteria) og Arild Ove Halås (leder hovedkomiteen). Disse hadde ansvaret for 
GF ammen med alle frivillige medhjelpere og andre komitemedlemmer. I tillegg var Asle Hetlebakke med som hovedkontakt/
hovedansvarlig for GF fra ImF sin side.

I skrivende stund vet vi ikke det økonomiske 
resultatet av GF. Vi fi kk inn over 406 000,- i kollekter, 
noe som er langt høyere enn det vi hadde budsjettert 
med. Takk til alle glade givere. En liten men eff ektiv 
økonomikomite tok hånd om penger og førte 
regnskap før, under og etter GF. Det er et stort og 
omfattende arbeid å ha kontroll på hele økonomien i 
et slikt stevne.

Det var mange munner som skulle ha mat disse dagene og med unntak av barneopplegget var det h er det var bruk for mest 
dugnadsfolk. Rundt 400 skulle ha mat på de største måltidene. Her kom maten levert fra catering, og med unntak av et lite 
feilskjær gikk dette veldig greit. Maten var god og alle ble mette. 
Vi hadde også en nærmest ”døgnåpen” kafeteria i andre etasje som serverte både varm og kald mat samt solgte kioskvarer. En 
”hær” av frivillige bakte kaker og smurte smørbrød m.m. som ble solgt. Det var rundt 150 stoler i kafeteriaen og den var ofte fylt 
til randen av glade stevnedeltakere.

Torsdag arrangerte vi ”ledsagertur” for ektefellene til de som sitter i styret for ImF. Jenny Huse Gjeitnes var guide og med 
minebuss gikk turen først til Nesset Prestegard og derfra videre til Visthus hvor det ble servert ”sekkjepåse” som er Vistdal sin 
egen nasjonalrett. Fredag var det en gruppe som deltok på SI-reiser sin tur til Rauma, Trollstigen, Valldal og Storfj orden. Her var 
Edmund Søvik med som guide.

HOVEDkOMItEEn

ØkOnOMIEn

MatSErVErIng Og kaFEtErIa

ut på tur

Økonomikomiteen (med unntak av Solveig Henden) sammen med 
Asle Hetelbakke fra ImF. Gerd Gussiås, Konrad Frøystad og Inge Palmar Solem.

Alle ble mette under GF. Her noen glimt. 

6 Indremisjonsnytt
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Generalforsamling for 
Ungdomm (GUFF) hadde 
sin base i gymsalen på 
Sellanrå skole. I tillegg 
brukte de den store 
klatreveggen i Træff huset 
en god del. De var ikke så 
mange, men hadde gode 
samlinger om Guds ord. 
Fredag var GUFF på tur 
til Rangøya på Averøya 
hvor sjøsport sto på 
programmet.

guFF

FargEklattEn
Mellom 50 – 100 barn deltok på Fargeklatten (GF for barn). Fargeklatten holdt til i lokalene til dansestudioet ”Studio 11” i 
Træff hallen. Her hadde barne over 300 m2 å boltre seg på og det var kort vei til foreldrene som var på møte nede i hallen. 
En ”hær” av frivillige deltok som ledere i Fargeklatten og gjorde at barna fi kk en fl ott Generalforsamling.
Fredag var rundt 80 barn på busstur til Eriklia Gård i Eide. Nordmøre og Romsdal Indremisjon har et godt og nært samarbeid med 
Eriklia om leirer og turer og her fi kk barna møte mange forskjellige dyr.
Søndag formiddag var barna med å sang på avslutningsmøtet. Fargeklatten var en kjempesuksess både for barn og voksne.

Pyntekomiten hadde gjort en 
fantastisk jobb og pyntet hele det 
store Træff huset på en fl ott måte 
med et lite budsjett. Svært mange 
la merke til de fl otte dekorasjonene 
rundt om. Noen ville også kjøpe 
bordbrikkene i matsalen, og vi har 
faktisk noen igjen hvis det er fl ere 
som vil ha en souvernir fra GF.

kJEMpEFlOtt pYnt
Pyntekomiten hadde gjort en 
fantastisk jobb og pyntet hele det 
store Træff huset på en fl ott måte 
med et lite budsjett. Svært mange 
la merke til de fl otte dekorasjonene 
rundt om. Noen ville også kjøpe 
bordbrikkene i matsalen, og vi har 
faktisk noen igjen hvis det er fl ere 
som vil ha en souvernir fra GF.

takk
En stor, stor takk til alle dere som var 
med å gjorde GF mulig gjennom 
ulike små og store oppgaver. Vi ber 
om Guds rike velsignelse tilbake for 
den enkelte.

Indremisjonsnytt

med å gjorde GF mulig gjennom 
ulike små og store oppgaver. Vi ber 
om Guds rike velsignelse tilbake for 

Pyntekomiten hadde gjort en 

Samling for Fargeklatten, Iren Schjølberg, Marianne Græsdal og 
Elisabet Henden Harnes leder sangen.

Konsert under GUFF

Klatreveggen i Træff huset er Norges 
største og høyeste og ble fl ittig brukt 
under GF

Noen av dekorasjonene som pyntekomiteen hadde laget til
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Jesus elsker alle barna

snart 4 fra Elnesvågen.
Det har vært veldig kjekt og i 

går ville jeg helst ikke gå hjem. 
Det kjekkeste da var å ri på hest 

og esel på gården. I dag har vi 
skattejakt og så leker jeg med 

alle andre ungene, særlig med 
den nye vennen min Marie. 

Det er fyrste dagen av 
Fargeklatten, opplegget 
som fi nst for born på GF09. 
Ungar ligg spreidt på golvet 
og teiknar fyrste halvtimen. 
Fargar i små hender 
teiknar sommarfuglar, 
regnbogar, hus og hjarter. 
Gutane spring høgt og lågt, 
gjennom gummiringar og 
klatrar opp i vindauga. Det 
er som ein barnehage der 
ingen kjenner kvarandre 
enno. 

Spøkelset. – Er det nokon 
av dykk som har vore redde 
nokon gong? spør Solfrid Time, 
som held andakt for dei rundt 
70 ungane mellom 3 og 8 år. 
Dei fl este hendene går i været. 
– Disiplane til Jesus vart også 
redde då dei sat i båten, og 
det kom veldig sterk vind. 
Då ser dei Jesus på sjøen, 
men trur han er eit spøkelse! 
fortel Solfrid, og ungane ler 
undrande av det rare ho fortel. 
Ved hjelp av bibeldokker fortel 
ho om Peter som ville gå på 

vatnet bort til frelsaren, men 
tek til å synka så snart han ser 
på dei sterke bølgene under 
han. 

Sjå på Jesus. – Peter vart så 
opptatt av det rundt seg at han 
gløymde Jesus. Men han fann 
på noko lurt, er det nokon som 
hugsar kva han sa?
Eit par gutar ropar ut noko 
som liknar på «hjelp meg!», og 
Solfrid seier «Herre, frels meg!» 
I det same hoppar Jesus-dokka 
ut or legobåten og ramlar ned 

i sjøen, men Solfrid held berre 
fram etter at ungane har slutta 
å fnisa. 
– Jesus kan frelsa oss og kan 
hjelpa deg til å tørra nye ting. 
Å få ein ny venn, kanskje? spør 
ho. Det skal det verta rikelege 
sjansar til etterpå når alle 
ungane reiser for å møta dyr 
og fi skar på Eriklia gård. Men 
fyrst ber alle i lag om at Jesus 
må halda dei trygge på turen. 

– Jesus vil frelsa oss, akkurat som han frelste Peter, seier Solfrid Time til 
alle borna som er samla på Fargeklatten under GF09.

Det har vært veldig kjekt og i 
går ville jeg helst ikke gå hjem. 

Det kjekkeste da var å ri på hest 
og esel på gården. I dag har vi 
skattejakt og så leker jeg med 

alle andre ungene, særlig med 
den nye vennen min Marie. 

12 år fra Eide
Det har vært artig og mye å fi nne 
på. I går var vi på Eriklia gård og 
i dag holder vi på med klatring. 
Jeg har vært tre ganger til topps 
i veggen allerede. Det artigste 
på Fargeklatten til nå, har vært 
klatringen.

11 år fra Molde
Det er artig på Fargeklatten for vi 
gjør så masse artig her. Vi klatrer, 
leker og sånn, og så har jeg lært å 
lage dobbel åttetallsknute som jeg 
skal bruke til å feste ting med. Aller 
best til nå har vært gårdsbesøket i 
går, og særlig kattungene. 

4 år fra Molde
Det er kjekt, særlig da vi fi kk 

se så masse dyr i går. Jeg fi kk 
også ri på hest. Nå er det 

skattejakt der vi skal fi nne 
godteri! Så er det kjekt å leke 

sammen med venner fra 
andre deler av landet som jeg 

ikke treff er så ofte ellers. 

Det er artig på Fargeklatten for vi 
gjør så masse artig her. Vi klatrer, 
leker og sånn, og så har jeg lært å 
lage dobbel åttetallsknute som jeg 
skal bruke til å feste ting med. Aller 
best til nå har vært gårdsbesøket i 
går, og særlig kattungene. 

9 år fra Seveland
Det er kjekt, særlig å klatre. For jeg 
elsker å klatre. Det er hobbyen min. 
Målet er å komme til topps mer enn tre 
ganger i dag. Ellers har jeg ikke hatt tid 
til å bli kjent med noen av deltakerne 
ennå, men har pratet med noen av 
lederne. 

TEKST OG FOTO: VILHELM VIKSØY

av Øystein Lid, Sambåndet

ut or legobåten og ramlar ned 

på Fargeklatten

Sigurd André Haugland,

Gunn Kristine Brandsæter,

Åse-Marit Myklebust, 

Simon Harnes, 

Lydia Skjølberg, 
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Uke 28 dro fi re spente småbarnsfamilier 
tilhørende Molde Indremisjon den lange 
turen ned til Lyngdal. Disse var familien 
Astad ,Hatlen ,Schjølberg og Sørensen. 

Denne turen hadde mange av oss gledet 
seg lenge til. Familien Schjølberg var de 
eneste av oss som hadde opplevd å være 
på bibelcampen tidligere.  Men de gledet 
seg ikke mindre av den grunn.

Første dagen brukte vi til og se oss rundt 
og bli kjent med området. Mens noen av 
oss ankom med campingvogn av ulike 
størrelser, andre med lavvo, så var vi 
innlosjert i en leilighet bare ett steinkast 
unna de andre. Dermed kunne ungene  
springe fritt rundt omkring.

Lisbeth Hjortland hadde ansvaret for 
Kidz campen denne uken. Fiskedammen, 
Jungel og Safari var noen av 
barnegruppene ungene kunne delta i. Kl 
10.15 presis hver morgen, unntatt lørdag 
og søndag, startet barnetoget nede ved 
campingplassen med sang og musikk. 
Mens melodier som 
«Heng deg på, na na na na na na na...» 
bredte seg ut gjennom svære subwoofere 
og fylte campen med gladsang, var det 
fl ere som gjorde nettopp det. De hang seg 
på, en etter en, rundt hele campen og ble 
med helt til målgang ved sine respektive 
«jungelavdelinger» Et riktig så populært 
innslag vi tror mange vil huske lenge.

For oss voksne var det formiddagsmøte 
rett etter barnetoget samt på kvelden. 
Talerne denne uka var Aud Karin Kjølvik 
og Roald Evensen. Det ble ei uke vi sent vil 
glemme. Det og få være blandt «brødre» 
og «søstre» i Herren gjorde noe med hver 
enkelt av oss. Vi fi kk også oppleve og ha 
nattverd nede ved strandkanten etter et 
kveldsmøte. Det var en sterk opplevelse 
som ble avsluttet med og synge sangen 
Navnet Jesus.

Ungdomsopplegget på Lyngdal var 
også i beste hender med møter både 
formiddag og kveld. Senere på kvelden 
var  «Johannes Åpen Bar» åpen for 
ungdommen samt et eget opplegg for 
55+. Ingen aldersgrupper ble  utelatt!

En svært populært aktivitet utenom 
barneopplegget var å fange krabber nede 

i fj æra. Og skal man bli god krabbefi sker, 
betyr utstyret alt. Det har også barna 
skjønt. Det som startet med en enkel 
pinne med en tråd og ei klesklype 
hengende i front, ble raskt oppgradert til 
små supereff ekive krabbestenger i gylne 
farger og lettplast. 

Både barna og vi voksne fi kk med oss 
en konsert hver i løpet av denne uken. 
Mens barna koste seg på konsert med 
jentegruppa ”Seven”, fi kk vi anledning til 
og gå på release-konsert med Sveinung 
Andersen. Han er kjent fra gruppen ”SUM” 
og holdt en fantastisk god konsert.  Etter 
konserten signerte han samtidig sin første 
CD. Dette er en CD jeg vil anbefale på det 
varmeste!

Vi samlet oss en dag til pannekakeaften.  
Eva og Rigmor sto i hver sin campingvogn 
og stekte pannekaker, mens Ottar i 
velkjent stil stekte på primusen utenfor 
lavvuen. Selv stod jeg i leiligheten og freste 
noen pannekaker og kokte tomatsuppe. 
Middagen ble på campingvis fortært ute 
i det fri.

En annen ettermiddag grillet vi middag 
i KVS Lyngdal›s fl otte hage. Med andre 
ord ble dette ei uke vi fi kk litt bedre tid 
til å pleie vennskapet oss imellom. På 
toppen av det hele var vi så heldige å få 
overnattingsbesøk av familien Nødtvedt 
som ferierte i Eiken, noen få mil unna. 
Moro for store og små.

En annen dag tok mange av oss turen til 
«badeland» som bare lå noen meter unna 
campingplassen. Det var naturlig nok 
veldig populært for både store og små.

For vår del var bibelcampen på Lyngdal 
en uforglemmelig uke som jeg unner 
fl est mulig å få oppleve. Hele opplegget 
var skreddersydd for absolutt alle 
aldersgrupper. Dette er en uke jeg rett  
og slett ikke har råd til å gå glipp av. Jeg 
regner derfor med at dette ikke er siste 
gang familien Sørensen er å fi nne på 
Lyngdal Bibelcamp.

Med dette ville jeg hilse med ett bibelvers.

«Og Guds fred, som overgår all forstand 
skal bevare deres hjerter
 og deres tanker i Kristus Jesus.» (Fil 4.7)

Fra Molde til lyngdal bibelcamp
Tekst og foto: Kari S. Sørensen.

Familien Astad

Familien Sørensen

Familien Hatlen

Familien Schølberg

Familien Astad

Familien Sørensen

Familien Hatlen

Familien Schølberg
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St.Hans feiringen på Frænabu blir bare 
mer og mer populær, ikke minst blant 
folket i ytre del av kretsen vår. I år ble 
”fjorårs-rekorden” slått med langt over 200 
personer innom i løpet av kvelden. Været 
var også vesentlig bedre enn i fjor, slik at 
alle aktiviteter kunne gå som planlagt.
Rømmegrøten trekker mange til Frænabu 
denne kvelden, og vi solgte mye grøt 
i tillegg til kaker og kaffe. Noen stikker 
innom for å kjøpe grøt, mens de fleste 
er med hele kvelden. Som vanlig var 
det Reidun Åndal som sammen med 
driftsstyret og frivillige medarbeidere sto 
for mat og servering.
Andakten på kveldssamlingen ble holdt av 
administrasjonsleder i NRI, Gunnlaug Lima. 
Gunnlaug hadde også ansvaret for ”de 
gode gamle selskapslekene” på plenen. 
Flere benyttet anledningen til å se det 
nye kretskontoret før bålet ble tent utpå 
kvelden.  

St. Hans feiringen på Frænabu er nok først 
og fremst for den voksne generasjon, 
og vi mener at det opplegget vi nå har 
fungerer veldig godt. Kombinert med 
midtsommerfesten på Visthus gir de to 

leirstedene våre nå et veldig godt tilbud til 
alle i alle aldre i forbindelse med St. Hans 
og markering av at det er midtsommer.

St.HanS på Frænabu

Etter flere år med dalende oppslutning 
om St. Hans feiringen på Visthus bestemte 
driftsstyret i vår at i år skulle vi prøve noe 
nytt. Det ble lagt opp til ”Midtsommerfest” 
den søndagen i juni som var nærmest St. 
Hans kvelden. I år var det søndag 21. Juni 
på selve midtsommerdagen.
For å få plass til alle som vi håpet skulle 
komme ble det bestemt å leie inn et 
møtetelt som ble satt opp på plenen 
lørdag ettermiddag. Her var det rigget til 
med bord og benker til ca. 140 personer, 
og vi er svært glad for at teltet faktisk ble 
i minste laget. Alle fikk plass når vi bar en 
del ekstra stoler, og totalt var det over 
150 personer tilstede på Visthus denne 
søndagen. I forsamlingen fant vi også 
Borgny og Ingvar Hanset fra Vistdal, som 
var på Visthus i forbindelse med St. Hans 
for 50. gang på rad uten avbrudd. En 
imponerende troskap mot leirstedet vårt.
Festen startet med møtesamling kl. 1100. 
Det var innlagt eget barnemøte for de 
mange barna som var kommet. Arild Ove 
Halås talte over teksten om ”Det store 
gjestebudet” og understreket alvoret i at 
så mange har så gode unnskyldninger for 
ikke å ta imot Jesus. Men for den som har 
sagt ja til Jesus er det gjestebud og fest 
både i dette livet og i det som venter bak 
død og grav.

Vi hadde besøk av sanggruppa 
”Fjordingane” som kom helt fra Stavanger. 
Lørdag kveld hadde de hatt sang- og 
musikkmøte på Vestnes bedehus. De 
består av 11 ”unge menn” i tjueårsalderen 
som synger de gamle bedehussangene på 
en ny måte. Bass, banjo, gitar og mandolin 
var blant instrumentene de trakterte. 
Kanskje kan vi få besøk av de også ved en 
annen anledning.
Til middag serverte May Iren Mittet og 
hennes hjelpere rømmegrøt. Selv om 
køen ble lang og det tok en tid før alle fikk 
mat, ble alle gode og mette tilslutt. Etter 

middag og kaffe var det diverse aktiviteter 
som sekkeløp m.m. for alle som ville delta. 
For barna var det store hoppeslottet som 
var leid inn et populært innslag og det 
ble brukt flittig gjennom hele dagen. Når 
klokka ble 16 samlet vi oss til familiemøte 
i teltet som avslutning på en fin dag. 
Roger Andre Haugland holdt andakt og 
Fjordingane sang. 
Selv om enkelte praktiske ting kan gjøres 
bedre og mer smidig neste gang er vi 
svært godt fornøyd med den første 
midtsommerfesten på Visthus. En ting er 
sikkert, det blir ikke den siste.

MIDtSOMMErFESt på VIStHuS

Grilling på Frænabu St. Hans. Emil Krakeli er grillsjef og Brit Marie Finset Sandøy 
er fornøyd kunde

Fra teltet og forsamlingen på Midtsommerfesten på Visthus
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Fredag 8. mai sang Edgar Paulsen i 
Vestnes Kirke,
og gledet mange med varm, dyp 
stemme,og flott gitarspill.
Sammen med kona si Martha kom de fra 
Melhus og var sammen med oss denne 
kvelden.
Og det var hun som begynte med å lese 
salme 100 i bibelen,en hyllest til Gud for 
alt det skapte.
Jim Reeves ble født i Texas i 1923,som 
den niende i søskenflokken.
Ti måneder senere døde faren,og mora 
måtte klare seg alene på småbruket.
Familien Reeves var av irsk slekt.
Sterke folk, med gudstrua i behold 
kunne Edgar fortelle.
Jim pleide å ære sin fars minne med en 
irsk folketone når han hadde konserter.

Edgar ga oss vakre versjoner av de 
gamle kjente sangene.
Bl.a. I won`t forget you, Welcome to my 
world, Four walls, Adios Amigo og I love 
you because.
Han sang også mange av de mindre 
kjente,og gjorde oss mer kjent med 
privatpersonen og gospelsangeren.
En av disse, var den som mange av oss 
kjenner gjennom Trygve Bjerkrheim sin 
oversettelse, ”Jeg vil heller ha Jesus enn 
perler av gull.”
Jeg takker soknerådet for lån av kirken, 
og til dere 165 som kom og gjordet 
dette til en fin kveld!

«JIM rEEVES-kVElD» på VEStnES
Tekst og foto Kåre Sævareid

I år var det 32 personer som hadde 
meldt seg på til feriedager på Visthus 
leirsted. Dette var  mindre enn i fjor, da 
enkelte var opptatt andre plasser. De 
fleste oppmøtte var ”gjengangere” fra 
tidligere, og hadde gledet seg til å møtes 
på nytt. Visthus leirsted er et flott og 
godt sted å møtes. Flere av oss sa at vi 
merket roen og den gode ånden  som 
møter oss på leirstedet.

Årets gjestetaler var Kjell Sønstabø, 
som også hadde med seg Else,  kona si. 
Sønstabø er en god forkynner og holdt 

foruten bibeltimene, et interessant kåseri 
om den første tiden for Indremisjonens 
arbeid i Finnmark. Fagseminaret i år 
gjaldt forebygging og håndtering av 
brann i hjemmet. Der fikk vi lært eller 
repetert viktige ting som gjelder oss alle. 

Fredagen dro vi på Blåtur, og denne 
gangen var det ingen som gjettet på 
riktig sted.
Det er Kåre Lislien som legger opp 
disse turene, og han planlegger og 
gjennomfører disse på en flott måte. 
Mange forskjellige stedet ble foreslått 

som mål for turen, og flere av oss mente 
vi ville ende på plassen der Kåre kom fra 
opp på Verma., men målet i år var Ner-
Hole gård  straks oppenfor Åndalsnes. 
Eiendommen er i dag innredet som 
museum, og det var veldig interessant å 
se de forskjellige rommene, og lytte til 
Kåre som orienterte om de som hadde 
bodd der i tidligere tider.  

Fredag kveld var det sang og musikk-
kveld der vi hadde besøk av Inger-
Lise og Asmund Smenes og datteren 
Benedikte. Det ble en flott kveld med 
både sang, tale og vitnesbyrd.  

Nevnes må også Hageselskapet  
på lørdag, der det var  dekket på 
småbord ute på plassen. I tillegg til 
kaker og kaffe, hadde vi både sanger 
og bordkonkurranser. Selskapet ble 
avsluttet med den store konkurransen i 
hestesko-kast. Både karer og kvinnfolk 
deltok, og det ble gode resultater, men 
ingen var trygg for ikke å få en hestesko 
i hodet. 

Feriedagene ble avsluttet med 
formiddagsmøte og middag  på søndag 
.Det var samstemmighet om at det 
hadde vært noen rike og fine feriedager. 
Alle ønsket å komme tilbake neste år 
om Gud vil, og vi må få enda flere til å 
komme.

FlOttE DagEr I SOl Og rEgn på 60+ lEIr Tekst og bilder  Jan Inge Nasvik

Edgar Paulsen

En flott gjeng samlet på trappen 
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AAAnnndddaaakkkktttteeennn

Nye hjemmesider
Vi har i løpet av våren / sommeren 
arbeidet med å få laget nye hjemmesider 
på internett for Nordmøre og Romsdal 
Indremisjon. Vi har vært så heldige å 
få bruke noe av arbeidstiden til Kjetil 
Fyllingen, som er daglig leder for 
Ung Misjon (ungdomsavdelinga til 
Sunnmøre Indremisjon). Fra høsten av 
går Kjetil inn i 50 % stilling som web-
medarbeider (internettmedarbeider) i 
Indremisjonsforbundet.
Vi har valgt å lage to separate sider. 
Barne- og ungdomsavdelinga får egne 
sider som også har egen adresse: nri-ung.
no  Disse sidene blir oppdatert hver uke 
fra 7. september og det er Gunnlaug 
Lima og Grete Marita Heiseldal som har 
hovedansvaret for disse sidene.  Her vil 
barna og ungdommen fi nne sitt stoff  
direkte med bilder fra leirer og andre 
arrangement som har vært,  informasjon 
om kommende ”happenings” m.m. 
Kretsen for øvrig har også fått nye sider. 
Disse fi nner du på adressen imf.no/krets 
og så velger du Nordmøre og Romsdal. 
Disse sidene vil bli oppdatert 1-2 ganger 
pr. uke fra de åpnes 7. september. Det 
er kretslederen som vil ha ansvaret for 
oppdateringen av disse sidene. Her vil 
det også gradvis bli lagt ut mer stoff  blant 
annet om lokale foreninger/bedehus m.m. 
Frænabu og Visthus har fått egne sider, 
det samme gjelder NRI-koret. Ellers er det 
linker videre til skolene våre, ImF og andre 
som står oss nær i arbeidet for evangeliet.
Herettet vil du også kunne lese hele 
Indremisjonsnytt på nettet på disse sidene.

VI gleder oss over å kunne tilby oppdaterte 
og fl otte hjemmesider og takker Kjetil 
Fyllingen for godt utført arbeid.
ImF Trossamfunn
Med 230 stemmer for og 23 imot 
vedtok vi på Generalforsamlingen i juli 
at det skal opprettes det som kalles 
”ImF-trossamfunn”. De som måtte 
lure på hva dette er og hva det betyr 
i praksis er velkommen til å ringe 
kretslederen for en prat om dette. Vi 
prøver likevel å gi en kort redegjørelse 
her. Det betyr IKKE at ImF gjøres om til 
et trossamfunn. ImF var, er og vil alltid 
være en misjonsbevegelse (sitat Karl 
Johan Hallaråker under GF). Men innenfor 
denne misjonsbevegelsen/organisasjonen 
er det nå også rom for de som av ulike 
grunner er meldt ut av Den Norske 
Kirke eller ikke står som medlemmer 
i noe annet juridisk kirkesamfunn. De 
kan melde seg inn i ”ImF-trossamfunn” 
og ha sitt juridiske kirkemedlemsskap i 
Indremisjonsforbundet hvis de ønsker det. 
Likedan kan de selvstendige menighetene 
vi allerede har i ImF nå slutte seg til vårt 
eget trossamfunn. 
I praksis betyr dette veldig lite for de lokale 
bedehus. Det legges ikke opp til egne 
samlinger eller egne ”rutiner” for de som 
er medlem i trossamfunnet og de som 
ikke er det. I praksis fortsetter arbeidet 
på bedehuset som før, og alle er med og 
tjener med sine nådegaver uansett hvilket 
kirkesamfunn de ønsker å være medlem i.  La 
det også være sagt at ingen trenger å være 
medlem i et kirkesamfunn ut ifra Bibelens 
lære, men det er en praktisk ordning som 

mange ønsker å benytte seg av. 
Bedehusene våre
Denne gangen viser vi bilder av 
bedehusene i  de nordligste kommunene 
på Nordmøre. Her er situasjonen den at 
ImF (tidligere DVI) ikke har hatt arbeid 
på mer enn ca 1/3 av bedehusene. Det 
er disse bedehusene vi har tatt med 
i vårt bildegalleri. De bedehus som 
”landsindremisjonen” hadde og har arbeid 
i (nå Normisjon)er ikke med.
I Aure har vi Aure misjonshus som er i 
regelmessig bruk. I Lesundet bedehus er 
det jevnlige møter, det samme gjelder 
for Skarsgrenda bedehus. Bedehuset i 
Kjørsvikbugen er i god stand og brukes 
til ulike samlinger, men NRI har ikke hatt 
møter der de senere år. På Tustna har 
ImF tradisjonelt ikke hatt virksomhet, 
men i Leira bedehus har vi hatt og har vi 
enkelte møter. I Sunndal kommune har 
vi ett bedehus i Ålvundfj ord. Her har vi 
regelmessige møter, men ofte holdes 
disse møtene som husmøter hjemme hos 
kontaktpersonen vår. I Surnadal kommune 
er det Kvanne bedehus som er det eneste 
ImF har virksomhet i. Her har vi jevnlige 
møter og egen forening. Sammen med 
Normisjon overtok vi i å eieransvaret for 
Kvanne bedehus. I Tingvoll kommune har 
vi hatt arbeid i ett bedehus, på Vågbø. Det 
siste året har vi ikke hatt møter her.

krEtSlEDErEn MElDEr...

Et av de store privilegium en kristen har er at han eller hun har 
et ”skattkammer” som man har tilgang til døgnet rundt. Når en 
kristen henvender seg til sin Far i himmelen i bønn kommer man 
inn i dette rommet. Der møter du Jesus som spør: ”Hva vil du jeg 
skal gjøre for deg?”. Så kan du få tale med han om alle ting, eller 
du kan bare være stille og ikke gjøre noe som helst. Hos Jesus kan 
du være deg selv.

I Israel hadde rike folk et lagerom hvor de oppbevarte gull, sølv 
og verdipapir. Dette rommet ble kalt ”lønnkammer”. I Matteus 
6,6 tar Jesus dette kjente hverdagsbegrepet i sin samtid og setter 
det inn i en kristen sitt bønneliv. Ditt lønnkammer/bønnerom 

er Jesu skattkammer. Der møter Gud deg med sine ufattelige 
velsignelser. Der kan du få være barn, der kan du få kvile, gråte, le, 
sørge, glede deg, sove, være aktiv, arbeid, ta pause o.s.v. o.s.v.

Oppfordringen til oss er for det første å ta imot Jesus som vår 
Herre og Frelser. For det andre møter Guds barn en oppfordring 
om å ikke la skatterommet stå ubrukt. Du går glipp av så mye hvis 
bønnerommet ditt er lite i bruk.

Arild Ove Halås

Skattkammeret
Matteus 6,6



REKORDTALL PÅ HØGTUN. 118 ELEVER I JUNI!

Det er med stor glede og takknemlighet jeg kan skrive dette. 
Det er nesten ikke til å tro, men
er allikevel sant. I begynnelsen av juni var skolen fulltegnet! 
Det gjør oss ydmyke, og det er stor
grunn til å takke. Målrettet arbeid gjennom mange år har 
dermed gitt et godt resultat.

Nå er oppgaven å ta imot en så stor og fi n fl okk, og gi dem et 
godt folkehøgskoleår. Hva er et godt
folkehøgskoleår? Gi hver enkelt elev kjærlighet, 
oppmerksomhet og omtanke. Gi dem vilkår for
vekst, som menneske og i troen på en levende Gud. Gi dem 
del i Bibelordet, gi dem mulighet til å
bli kjent med Jesus Kristus. En av eiernes styremedlemmer sa 
for noen dager siden følgende:
«Høgtun folkehøgskole er det viktigste ungdomsarbeidet vi 
driver på nordmøre for tiden!» Jeg er
ikke direkte uenig. Her har vi utrolige muligheter. Dere som 
eiere og som er glade i skolen må se
hver enkelt som arbeider på Høgtun som ansatt i misjonen, og 
driver et fantastisk ungdomsarbeide.
Vi skal så, plante og vanne, men det er Herren som gir vekst 
(1 Kor3,6).

Jeg gleder meg til utfordringene som kommer. De gode 
samtalene, dialogene og få oppleve at også
Bibelordet åpner vei inn til nye mennesker.
Dannelse er viktig i folkehøgskolen. Dannelsen betyr vanligvis 
en persons sett av
allmennkunnskaper, kulturell oppførsel og innsikt som det 

samfunnet vurderer som høyverdig og
fi nt. Dette skal vi prøve å iverksette i dette rekordstore elevkull.
Navnene på elevene kommer i «Høgtun Ungdommen» om 
ikke alt for lenge. Både elever og
personalet trenger masse omsorg og forbønn i året som ligger 
foran oss. Takk for din støtte.

SKOLESTART MED FULLE HUS!
Lørdag (22.august) kom det rekordstore innrykket på tunet. 
Etter at hver enkelt elev var blitt tatt
imot utover dagen, fi kk de en god middag. En velkomstfest 
ventet kl. 18.00, og gymsalen ble fylt til
siste plass med over 300 mennesker tilstede. Stipendiater og 
lærerne laget en fl ott fest, som ble
avsluttet med at alle ansatte på Høgtun sammen med sin 
familier ble presentert.
Søndag kom med sol og kjempefi nt vær, og alle satte kursen 
mot Reinsfj ellet. Ny rekord med
antallet elever som tok seg til toppen, 99 stykker.(Bildet er 
hentet fra Nøssa på tur opp). En fornøyd
og litt sliten elevfl okk tok seg ned til søndagsmiddagen. 
Dagen ble avsluttet med en kveldssamling
hvor alle malte sin egen kopp som skal brukes gjennom 
skoleåret. Vi gleder oss til fortsettelsen!

 Vennlig hilsen
 Edgar Fredriksen

HØSTFEST HØGTUN FOLKEHØGSKOLELørdag 26. september kl.18.00.Tale sokneprest Magne Furusethbli kjent med årets lever. Variert program.Servering. Gave til skolen.VELKOMMEN

Samlet i tunet for felles  tur til Reinsfj ellet
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folkehøgskole

TUR TIL SØR-AFRIKA.
I november drar vi på et reisekurs 
til Sør-Afrika. Det er fortsatt noen 
ledige plasser, så dersom du ønsker 
å få med deg en turopplevelse helt 
utenom det vanlige ta kontakt med 
skolen for mer informasjon.

SVÆRT GOD SOMMERDRIFT.
Sommerdriftsansvarlig Åse Orten 
rapporterer om en rekordstor 
sommerdrift. Ekstra spennende 
sier hun er at vi denne sommeren 
startet opp med Vandrehjemsdrift. 
I tillegg har både grupper og ulike 
organisasjoner benyttet seg av 
Molde fhs. som overnattings- og 
stevnested. 

VI GLEDER OSS !
Vi gleder oss nå til å starte opp en ny 
folkehøgskolesesong. Ekstra gledelig 
er det å starte opp med helt full skole. 
Dette skal virkelig være med på å 
inspirere oss til å stå på det vi kan for å gi 
elevene som kommer et uforglemmelig 
skoleår. På generalforsamlingen til 
Indremisjonsforbundet  var det i år 
satt et ekstra søkelys på skolearbeidet 
organisasjonen står bak. Dette er 
uten tvil det mest strategiske arbeidet 
organisasjonen driver . Ved Molde 
folkehøgskole venter vi om noen dager 
mange elever som dessverre er lite kjent 
med kristen tro og tanke. Vi ønsker å 
møte våre elever som hele mennesker, 
lytte til deres livshistorie og samtidig med 
frimodighet fortelle dem hva som betyr 
mest i våre liv. Vær med oss be om at vi 
kan få møte og se den enkelte elev med 
litt av Jesus sin kjærlighet.

Rektors hjørne

Nye i personalet: Vi ønsker Øystein Remmen Evensen (lærer), Eirik Aa (lærer), Ingvar Grønseth (lærer) og Aina Myrvik 
(kontorpraksis) (ikke med på bildet), varmt velkomne som nye medarbeidere ved Molde folkehøgskole. Disse vil bli 
presentert nærmere i neste nummer av Indremisjonsnytt.
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KRINSglIMt

FJORDINGANE I VESTNES BEDEHUS
Lørdag 20. juni var 75 mennesker samlet til sang- og musikkmøte i 
Vestnes bedehus. Det var besøk av Fjordingane som var i kretsen i 
anledning Midtsommerfesten på Visthus. Det ble en festkveld med 
mye god sang- og musikk.

KRISTIANSUND INDREMISJON PÅ TUR TIL AURE
Gerd Fedøy har sendt oss bilder fra turen som Kristansund Indremisjon 
hadde til Finset i sommer. Ragnhild og Johannes Finset var vertskap og 
tok godt imot byfolket. Det var både grilling og sang- og musikk i hagen 
på Finset denne søndagen før dagen ble avsluttet med fest i Lesundet 
bedehus.

KRETSSTYRET HAR KONSTITUERT SEG
Johannes FInset fra Lesundet/Aure er valgt til ny formann i NRI med 
Knut Samset fra Måndalen som nestformann. Husk Johannes og hans 
kjære Ragnhild i det verv de nå sammen har gått inn i.



KRISTIANSUND INDREMISJON PÅ TUR TIL AURE

KRETSSTYRET HAR KONSTITUERT SEG

SOMMERSTEVNE PÅ TUSTNA
Harald Skotheimsvik har sendt oss disse linjene fra sin 
tur som taler til sommerstevnet på Leira bedehus på 
Tustna:
Søndag 2. august talte jeg på sommerfest på Leira 
Bedehus. Det var Sorun og Kåre Nyhamn som la til 
rette. Det ble et fi nt samvær men en liten forsamling, 
14-15 personer. Det skyldes nok for en del at 
annonsen som var sendt til Tidens Krav ikke kom inn. 
Jeg hadde med meg Tone (Skotheimsvik) og Magnus 
Polden. I tillegg var Vegard Lauritzen med og deltok 
med sang. I kollekt kom det inn kr. 1500,-.

NYE BUR SAMLET FOR FØRSTE GANG
Torsdag 13. august var BUR (Barne- og ungdomsrådet i 
NRI) samlet hos Eivind Kjøde Rødal på Strande. Kvelden 
ble innledet med grilling og sosialt samvær før sakene ble 
behandlet. Leirene i høst, nyttårsleir og neste års kretsmøte 
var blant sakene på sakslista. Foran Olav Astad (leder), Anne 
Mari Bjerkeset, Ottar Schjølberg (kretsstyrets representant), 
Marit Myrset, Astrid Morstøl, Grete Marita Heiseldal og 
Eivind Kjøde Rødal
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w B-PostAbonnement
Returadresse:

Postboks 323, Sentrum,
6401 MOLDE

Det har i lengre tid vært arbeidet for å prøve å få til et arbeid i 
Kristiansund og for Nordmørsregionen som i større grad enn i 
dag kan gi et tilbud til alle aldersgrupper. 
Det er med glede vi nå kan melde vi fra 1. november starter 
opp med ”Storsamlinger” i Kristiansund første søndag i hver 
måned. Disse samlingene blir selvstendig e samlinger innenfor 
Nordmøre og Romsdal Indremisjon og planen er på sikt at dette 
blir en egen forsamling.

Møtene blir lagt  opp etter ImF sin ”Storsamlingsmal”. Det betyr 
at alle er samlet de første 30 minuttene av møtet. Så går barna til 
sine egne barnemøter mens de voksne lytter til dagens preken. 
Etter møtet blir det en enkel servering av kaffe og kjeks. Det blir 
også lagt vekt på god sang- og musikk i møtene.

Vi har som visjon å samle folk i alle aldre fra både Kristiansund 
og hele Nordmørsregionen. Ønsket er å være et tilbud og en 
inspirasjonskilde  for det øvrige kristne arbeidet på Nordmøre.
Vi  vil bruke de nye lokalene til Kristiansund Indremisjon (i 
alle fall til disse blir for små). Dette er de helt nyrenoverte og 
nyoppussede kjellerlokalene i bedehuset i Langveien 19.

Det blir følgende samlinger høsten 2009:
Søndag 1. November  kl. 1200 Storsamling
Søndag 6. desember  kl. 1200 Storsamling
Søndag 3. januar   kl. 1200 Storsamling
og så videre den første søndagen i hver måned.

Storsamlinger kristiansund

● 4.-6. september: Aktivitetsleir på Frænabu, 4.-6.klasse
● 11.-13. september: Tenleir på Frænabu 8.-10.klasse
● 18.-20.september: Friluftsleir på Måsvassbu, fra 10.klasse
● 18.-20.september: Agentleir på Visthus, 2.-4.klasse
● 2.-4.oktober: Høstleir på Visthus, 5.-7.klasse

Påmelding til Nordmøre og Romsdal Indremisjon
Tlf: 71252731  Mail: nri@imf.no

Velkommen på leir!

leirer på Visthus og Frænabu

leirstedslotteriet 2009
1. Kråskap: Johan Eikrem, Aukra
2. Sykkelhuset: Fam. Sørensen, Molde
3. Gavekort  MX-sport: Ragna Lange, Vistdal
4. Gavekort  Dale Bruk: Erling Ove Aas, Vestnes 
5.  Gavekort  Flataker VVS: Egil Roar Hovde, Måndalen
6.  Dukke m/garderobe-vogge: Aasta Moldsvor, Isfjorden
7.  Akvarell v/H. Skotheimsvik: Therese og Kjell Bjarte Aarsund, Molde
8. Dekket bord: Randi og Emil Krakeli, Eide
9. Dreid skål: Odd Arne Kristiseter, Langevåg
10. Moccamaster: Jon Bø, Innfjorden
11. Leketraktor: Gunnveig og Børge Hjelvik, Vågstranda
12. Sengesett: Inger A. Eidem, Elnesvågen
13. Gavekort  Rema 1000: Aslaug Løvik, Tresfjord
14. Kistestol: Elsa Hoem, Tingvoll
15. Saueskinn: Trygve Matheo Frøsøye, Kleppe
16. Saueskinn: Silje Gustad, Bådalen

Høstmessa på Visthus
Tradisjonen tro arrangeres det Høstmesse på Visthus 
lørdag 26. september.  Vi oppfordrer folk til å prioritere 
denne helt spesielle dagen som har et innhold ingen andre 
arrangement i NRI har. Det blir åresalg, loddsalg, fiskedam, 
salg av rømmegrøt og kaffe/kaker og ikke minst auksjon 
av grønnsaker, frukt, fisk og mye, mye mer. På bildet ser du 
glimt fra auksjonen i fjor med Ole Harald Sekkeseter (leder i 
driftsstyret) som auksjonarius.
Kl. 1200 Startskuddet går
 Andaktsstund og samling om Guds ord
 Matsalg – auksjon – loddsalg m.m
Kl. 1500 Samlingsstund i peisestua
 Andakt Arild Ove Halås
 Avslutning
Alle hjertelig velkommen!

Felles Høstmøte i kristiansund
Innlandet bedehus lørdag 12.  og søndag 13. september 
Hovedtaler er Peru-misjonær Wenche Lunde  fra NLM
Møter lørdag kl. kl. 16.00 og kl 18.00 og søndag kl. 1100 og 14.30
Alle hjertelig velkommen!
Indremisjonen og Misjonssambandet


