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Reiseruter September

Endringer vil forekomme.  Ta møtene med i bønn!

NB!

Tidlige på 1900 tallet ble lovverket i 
Norge endret slik at det ble tillatt for 
lekfolk å forrette dåp og nattverd. 
Flere av misjonsorganisasjonene har i 
neste hundre år praktisert fri nattverd.
De siste 20 årene har ordningen med dåp i bedehuset 
blitt stadig mer vanlig. Dette er utfordrende for DNK siden 
kirkeretten ikke omtaler bedehusdåp. Da NRI startet med 
dåp i Molde i 2003 hadde vi en lang dialog med biskopen. 
Dette gjorde vi for å opptre ryddig selv om vi ikke trengte 
biskopens tillatelse. Vi ble enige muntlig om at barn døpt i 
bedehuset også ble medlemmer i DNK hvis foreldrene ønsker 
det (samme praksis som til nå har blitt fulgt i hele Norge).

I september kom det ut i media at vår nye biskop krevde at 
”barn døpt i bedehuset må fremstilles i gudstjenesten for 
å få dåpen bekreftet så sant det ikke foreligger en avtale 
med biskopen på forhånd”. Hun innførte også en ny praksis 
vedrørende kirkemedlemsskap. Vi opplever at forståelsen 
mellom forrige biskop og NRI slik ble brutt både i ord og 
handling.

Saken vakte voldsomme reaksjoner over hele landet. Ting 
som blir sagt i media må vanligvis imøtegås i media. Hvis 
ikke står det uimotsagt off entlig selv om det kan foregå 
en direkte dialog. Saken har vært en stor sak i den kristne 
dagspressen. Mine kollegaer på Sunnmøre skrev en kronikk 
i Sunnmørsposten og jeg skrev en kronikk i Romsdals 
Budstikke (de øvrige lokale aviser tok den ikke inn). RB fulgte 
dette opp med et intervju av meg som var relativt greit. Men 
måten RB slo saken opp på med ”krigstyper” på fremsiden 
var ikke hyggelig. Mange opplever slike medieoppslag 
ubehagelige, men jeg håper de fl este forstår at dette er noe 
vi ikke ønsker men som vi heller ikke alltid kan verne oss imot.

Både NLM, NORMISJON og ImF har bedehusdåp og 
ble rammet av biskopens nye praksis. Etter de store 
medieoppslagene kom det i stand et møte mellom de 
sentrale lederne i disse organisasjonene og bispemøtets 
preses. Saken kommer nå opp på bispemøtet i oktober. Vi 
har også hatt et møte lokalt mellom kretslederene og biskop 
Midttømme. Møtet var positivt og vil forhåpentligvis hjelpe 
oss å fi nne en felles vei videre. 

Vi skal møte biskopen igjen i midten av oktober etter 
bispemøtet. Vi regner med at saken kirkerettslig må arbeides 
med over lang tid. Jeg har nå et håp om at vi i Møre kan 
legge oss på den samme praksis som forrige biskop hadde 
mens saken utredes sentralt.

Det er mitt håp at de sterke reaksjonene og store 
medieoppslagene i denne saken vil være med å føre til at 
bispemøtet anerkjenner bedehusdåp og fi nner ordninger for 
dette innenfor DNK. Jeg håper vår egen biskop vil være en 
positiv pådriver for dette.

Skulle vi få en ny kirkerett som ikke anerkjenner bedehusdåp 
vil det føre DNK inn i en dyp krise og føre til et svært 
vanskelig forhold mellom DNK og misjonsorganisasjonene.

Du kan ellers følge utviklingen i saken på nri-imf.no

Arild Ove Halås
kretsleder Nordmøre og Romsdal Indremisjon

ao.halaas@imf.no

BISKOPEN, BEDEHUS-
DÅP, MEDIAOPPSLAG
OG VEIEN VIDERE Arild Ove Halås:

07.-09. Torvikbukt
11. Sunnmørskirka / Torvikbukt
14. Arbeidsveiledning
19. Kretsstyret
21. Harøy
22. Frænabu (bibeltime)
23.-24. Bud (bibelhelg)
26. Styremøte Molde   
 Folkehøgskole
28. Arbeidsveiledning
Roger Andre Haugland:
02.-04. Leir Frænabu
09.-11. Vestnes
14. Fiksdal/Rekdal
15. Vågane
16.-18. Frænabu (kjøkkenet)
21. Midsund
30.-31. Vågstranda
Jan Inge Nasvik:
07. Valle (Aureosen)
14. Tustna (Leira)
17.-18. Høstmøte i Molde
21. Ålvundfj ord
28. Tornes
Gunnlaug Lima:
05. Eide (Formiddagstreff )
17.-18. Høstmøte i Molde 
Kåre Eikrem:
28.-29. Bådalen/Henda
Anbjørg og Kåre Sævareid:
13. Innfj orden
25. Midsund

Konrad Frøystad:
03.-04. B ådalen / Henda
21.-22. Aukra
Hans Kleven:
07. Midsund
Inger Lise og Asmund Smenes:
09.-11. Eidsvåg (fredag og søndag)
25. Daugstad
Hans Folde:
14.-16. Skotten
Kåre Lislien:
06. Måndalen
15.-18. Tornes
Jostein Solbakken:
07.-08. Tresfj ord
18. Måndalen
Asbjørn Ørjavik:
22. Tomrefj ord
Bjørn Nerland:
18. Eide
Harald Skotheimsvik:
16.-18. Åndalsnes
Emil Krakeli:
25. Kristiandsund
Leiv Nesheim:
26. Sekken
28.-31. Lønset/Strande/Hjelset
Kurt Urhaug:
07.-09. Holmemstranda
Andras Lima:
08. Frænabu (bibeltime)
Ingbjørn Vingen:
02.-04. Verma
16.-18. Kvanne

Første søndag i hver måned kl. 1200

vi starter søndag 1. november
vi vil holde til i kjellersalen i bedehuset i Langveien 19

søndagsskole – eget opplegg for barna – samling for alle

                   Arrangør: NRI

STORSAMLINGER 
I KRISTIANSUND
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Familieleir på Visthus 
Reiseruter September

Siste helgen i august (28.-30. august)  var 
det igjen klart for familieleir på Visthus og 
familiene strømmet inn på leirområdet i 
småregn og lavt skydekke. At solen ikke 
viste seg la derimot ingen demper på 
stemningen blant ungene som kom ut 
av bilene og sprang av sted for å fi nne 
leirvenner å leke med. Foreldrene brydde 
seg heller ikke nevneverdig om været og 
lot ungene springe. Kveldsmaten ble etter 
hvert fortært i en stapp full matsal før 
samling og legging for ungene.

De fl este foreldrene så ungene ved 
leggetid og til måltidene, ellers styrte 
de seg mye selv. En av de mange 
velsignelsene med Visthus er at det er så 
fl ott og stort uteområde der foreldrene 
vet at de kan være trygge for ungene 
sine. Roger André og Solfrid Irene 
Haugland var med og hadde ansvaret for 
barneopplegget og for administrering av 

barnevaktene. De gjorde en glimrende 
jobb, uten dem hadde det ikke gått å ha 
leir. Anita Solbakk var med som taler og 
hun formidlet budskapet på en jordnær 
og direkte måte både til ungene og oss 
voksne. Hun hadde ansvar for andaktene 
på familiesamlingene og all forkynnelsen 
på voksensamlingene. I tillegg tok hun en 
samling for barnevaktene på lørdag kveld 
på to timers varsel. Takk til Anita for fl ott 
og sprek deltagelse på leiren!

Lørdag viste Vistdalen seg fra sin beste 
side med lettere vær og sol i lange 
perioder. Ungene var ute det meste av 
tiden og foreldrene trakk etter hvert ut i 
solveggen de også. I år som i fj or var det 
lagt opp til fritid midt på dagen på lørdag 
og det ble nytt til fulle med kaff e, frukt og 
kjeks på plassen utenfor hovedbygget. 
Søndag var det familiefest med andakt, 
underholdning og utlodning før 

voksensamling, middag og avreise. Da 
de siste bilene svingte ut på vegen og 
vendte nesen hjemover kom regnet.

Komiteen besto av Annveig og Jan Egil 
Gjermundnes og Per Edvin og Inger 
Cecilie Frisvoll. I tillegg fi kk de god hjelp 
av Grete-Marita Heiseldal fra kontoret til 
en del praktiske oppgaver i forkant av 
leiren. Før neste familieleir er det 

ønske om fl ere par inn i komiteen. Det er 
planer om å arrangere tre familieleirer i 
2010 og da er det greit å ha fl ere å dele 
oppgavene med. Er dette noe dere 
brenner for ønsker komiteen veldig 
gjerne å komme i kontakt med dere! Det 
viser seg gang på gang at det er mer 
velsignelse enn arbeid å være med å 
arrangere disse leirene. Takk til alle som 
kom på leir, vi regner med at vi ser dere 
igjen på fl ere!



Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid!

Vi oppfordrer alle våre lag og foreninger 
om å sette av en kveld til å samtale om 
disse tingene. De siste ukenes debatt om 
bedehusdåp viser oss hvor viktig det er at 
vi er oppdatert på hva vi står for også i vårt 
kirkesyn.

Blankpuss prinsippene!
Indremisjonsforbundet (ImF) har alltid 
hevdet sin rett til å drive et fritt og 
selvstendig arbeid (med base i bedehuset) 
innenfor Den Norske Kirke. Flere andre 
organisasjoner har gjort det samme. 
ImF (tidligere het Det Vestlandske 
Indremisjonsforbund, DVI) har  kjempet 
for denne livsviktige friheten fra før 
organisasjonen ble stiftet i 1898. 

Tiden er overmoden for igjen å 
blankpusse våre viktigste ideal. Dette 
gjelder selve eksistensgrunnlaget for 
arbeidet vårt, og hver ny generasjon må 
tilegne seg denne livsviktige kunnskapen. 
Vi velger derfor å bruke en del plass i dette 
nummer av Indremisjonsnytt i håp om at 
det vil være til hjelp for å komme frem til et 
klart og tydelig ”kirkesyn”. Vi vil også hente 
frem en del sitat fra vår egne historie. God 
historiekunnskap er en nødvedig ballast 
for å drive et livskraftig indremisjonsarbeid 
inn i fremtiden.

I DVI sitt jubileumsskrift til 75 års jubileet 
i 1974 beskrives situasjonen først på 1960 
tallet slik:

..”lekfolket sto ikke særlig sterkt ovenfor 
det press som på bred front gjorde seg 
gjeldende fra den kirkelige aktivitets side. 
Den radikale lekmannsbevegelsens våpen 
var rustet fordi den ikke hadde vært i bruk 
på fl ere årtier – ingen hadde for alvor 
utfordret den- og nå var det vokst opp 
en ny generasjon av indremisjonens barn 
som ikke på kropp og sjel hadde fått erfare 
at frihet koster kamp…den manglende 
beredskap var så meget mer farlig fordi 
det liberale skriftsynet strømmet inn i 
kirken gjennom mange kanaler”

”eit gjennomtenkt kirkesyn er sjeldan 
å fi nna mellom lekfolket i dag, til skam 
for oss seier eg det”  Formann i DVI Johs. 
Hageseter i 1964

Det alminnelige prestedømmet - 
nådegaveprinsippet
Ut ifra Bibelen lærer vi at alle kristne er 
prester i den kristne kirke (det alminnelige 
prestedømmet).  Ingen har et særlig 
embete i den kristne forsamling på grunn 
av utdannelse eller stilling. Det er de 
nådegaver og det kall Gud har gitt den 
enkelte som avgjør hvilken tjeneste han 
eller hun skal ha i forsamlingen. Det betyr 

ikke at vi nedvurderer utdannelse og 
kunnskap, tvert imot. Men en person som 
kun har grunnskole kan være like skikket 
til å være generalsekretær som den som 
har teologisk embetseksamen. Det er 
nådegaveutrustningen som er avgjørende, 
derfor er ImF en ”nådegavebevegelse”. 

Rettelig kalt
”...i kirken bør ingen lære off entlig eller 
forvalte sakramentene uten å være rettelig 
kalt”. 

Det har alltid vært debatt om hva dette 
sitatet fra vår trosbekjennelse betyr. Vi er 
overbevist ut fra Bibelen at den er ”rettelig 
kalt” som har fått et kall fra Gud bekreftet 
med et kall fra mennesker, lek som lærd. 
De som har den kristne forsamling sin tillit 
kan både forkynne Guds ord og forvalte 
sakramentene i visshet om at han er 
rettelig kalt. Et slikt syn omtales gjerne 
som et ”lavkirkelig syn”.

Motsatt mener mange bare den 
som er ordinert prest er rettelig kalt. I 
DNK legges ordinasjonen til grunn for 
sakramentforvaltningen. Dette kalles ofte 
et ”høykirkelig syn”. Konsekvensen blir at 
en ordinert prest anses som rettelig kalt 
uansett hva han lærer og slik har rett til å 
forvalte sakramentene, mens en kretsleder 
i ImF ikke anses for å være rettelig kalt 
fordi han ikke er presteordinert. Dette får 
selvsagt store konsekvenser for hvordan vi 
tenker om tilsyn og sakramentforvaltning.

Lekmannslinja
Alle som har et forhold til bedehuset og 
indremisjonen bør vite noe om hva som 
ligger i begrepet ”lekmannslinja”. Kort sagt 
betyr det at de kristne på bedehuset selv 
bestemmer over arbeidet der, og ikke den 
som til enhver tid er prest eller biskop. 

I kirka men ikke under kirka
Indremisjonen har alltid vært en fri 
og selvstendig, evangelisk luthersk 
vekkelsesbevegelse som har defi nert sitt 
arbeid innenfor Den Norske Kirke. Vi har 
det samme læregrunnlag som DNK og har 
fått et kall fra Gud å drive misjon blant vårt 
eget folk. På vår misjonsmark er de aller 
fl este døpt og medlemmer i DNK, men 
mangler en levende tro på Jesus.

Arbeidet i DNK har på mange måter 
gått etter to spor. 
Det ene er det arbeidet det som ligger 
under ”embetet” og utføres i regi av prest, 
biskop, menighetsråd m.m. Alle døpte 
er i utgangspunktet medlemmer i DNK 
med full stemmerett og tilgang til de ulike 
verv. Dermed kan hvem som helst som er 

døpt utdanne seg til prest eller bli valgt 
inn i et menighetsråd og slik være med 
å bestemme form og innhold på kirkens 
arbeid. 

Noen steder er det de kristne som står 
i disse oppgavene til velsignelse for både 
kirka og folket. Men i stadig større grad har 
denne måten å legge opp arbeidet på ført 
til at mange som ikke hører Jesus til er med 
på å bestemme over kirkens arbeid. Dette 
har åpent mer og mer for bibelstridig 
teologi på de ulike plan i DNK. 

Årets kirkevalg vil gjøre dette enda 
tydeligere. Alle døpte som skal stemme til 
Stortingsvalget kan samtidig være med å 
avgjøre viktige lærespørsmål i DNK ved å 
stemme på kandidater til bispedømmeråd 
og kirkemøtet. Det er egentlig en håpløs 
ordning kristelig sett og fratar de troende 
innfl ytelsen på lære og eget arbeid.

Det andre har vært det frie og selvstendige 
arbeidet i bedehuset. Her kreves det 
personlig tro og bekjennelse av Jesus som 
Herre og Frelser for å være medlem og slik 
være med å lede arbeidet, ha stemmerett 
i viktige saker, få holde andakter, sitte 
i styret o.s.v. Slik er vi sikre på at det er 
Guds barn som leder det kristne arbeidet. 
Dermed har de troende selv  kontroll på 
arbeidet og læren og arbeidet blir ikke  
preget av de strømninger som til enhver 
tid rører seg i samfunnet.

Slik har vi arbeidet innenfor DNK (i kirka) 
men vi har aldri lagt arbeidet vårt inn 
under kirka.

Jeg vil også understreke at arbeidet 
på bedehuset er et fullverdig arbeid 
innenfor DNK. Et møte på bedehuset er 
et like fullverdig arrangement i DNK som 
høymessa i domkirka, med den forskjell 
at biskop/prest ikke har tilsyn og kontroll 
med møtet på bedehuset.

ImF har et hefte som heter ”Syn og 
rettningslinjer”. Her står det følgende om 
vårt kirkesyn:

”Forbundet arbeider i DNK men ikkje 
under denne kyrkja. Med det er Forbundet 
ein fri og sjølvstendig organisasjon 
som ikkje har noko med det kyrkjelege 
embetet å gjera”

Embetet
Når vi snakker om ”embetet” mener vi 
presten/biskopen. Vi snakker ikke om 
personen som er prest/biskop men om 
selve stillingen de har, presteembetet og 
bispeembetet.

I DNK er det slik at presten har tilsyn 
med arbeidet i soknet sitt i kraft av sitt 
embete, altså fordi han er prest. Over 
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han står biskopen som gjennom sitt 
embete  har det øverste ansvaret og 
tilsynet med alt arbeidet innenfor DNK i 
sitt bispedømme. Biskopen har det siste 
ord når det gjelder lærespørsmål uansett 
hvem som til enhver tid er biskop. I kraft 
av sin stilling har han (hun) ansvaret for 
DKN sitt arbeid ganske enkelt fordi at han 
bekler ”embetet”.

Ikke embetet – men innehaveren av 
embetet
I ImF forholder vi oss ikke til embetet. Vi 
er ikke likegyldig til hvem som er prest/
biskop, men det betyr ingenting for vårt 
arbeid hvem som har disse embetene. 
Arbeidet i bedehuset er fritt og selvstendig 
og drives på samme måte uansett hvem 
som er biskop eller lokal prest.

I DVI sine første lover sto det slik:
”Forbundet vil i sin virksomhet så langt 
som mulig stille seg støttende og 
samarbeidende til innehaveren av det 
kirkelige embetet”

Dette betyr at vi forholder oss 
til personen som er prest/biskop 
(innehaveren av embetet). Noen prester 
kan vi ha åndelig fellesskap med fordi at 
de står på Guds ord og vår bekjennelse. 
Andre prester kan vi ikke ha slik tillit til. Det 
er altså person (innehaveren av embetet) 
sin lære som avgjør hvordan vi forholder 
oss til han.

Vi har selvsagt respekt for 
prestefunksjonen (embetet) i DNK. En 
prest har en unik mulighet til å forkynne 
evangeliet til mange mennesker gjennom 
sitt arbeide. Når presten står på Guds ords 
grunn kan han være et stort redskap i 
Guds hånd. Derfor vil vi støtte opp om våre 
troende prester, be for de og samarbeide 
med de der dette er mulig. Men presten 
er ikke en del av den kristne forsamlingen 
fordi han er prest, men fordi han evt. er en 
kristen som vi kan ha tillit til, en bror blant 
brødre. Det er heller ikke gitt at en kristen 
prest er mer skikket til å være leder i det 
kristne arbeidet enn en lek person.

Om dette skrev DVI sin første 
generalsekretær (og en av våre store 
ledere) Andreas Lavik følgende i 
Sambåndet i 1899 (språket er litt 
modernisert):

”Når vi ser alvorlig på disse forholdene 
må det sies at det blir mer enn 
betenkelig å skulle overgi indremisjonen 
i prestene og teologenes hender. 
Det må frarådes. Skulle vi gjøre det 
og rasjonalismen trenge inn også i 
indremisjonen slik den nå trenger inn 
blant teologene, da så det enda mørkere 

ut for vårt folk kristelig sett enn det 
allerede gjør”

Videre skriver han følgende om den 
kristne presten:
”Noe av det mest umodne og uforsiktige 
lekfolket kan gjøre er når de sier at vi har 
så god og troende en prest, la oss velge 
han som leder… Om en stund er denne 
presten borte og de får en ny av et ganske 
annet sinn og med andre meninger, men 
etter den ordning de selv har laget er 
også han selvskreven i ledelsen…Har man 
en prest i menigheten som vil arbeide 
sammen med lekfolket så støtt han, ta han 
med i arbeidet, velg han i styret hvis han er 
skikket til det og det vil være til velsignelse. 
Men, gå ikke for hans skyld bort og legg 
indremisjonen inn under embetet”

”der hvor ikke indremisjonsarbeidet 
ledes av indremisjonsvennene selv men 
legges inn under embetet, der synker det 
hen, der er det døende. Det gjentar seg 
stadig på ny”

Samtidig satte Lavik samarbeidet 
mellom lekfolket og presten høyt:
”Særlig velsignelse er det når presten 
og legmannen kan drage igjennom 
menigheten i inderlig samarbeid. Å for en 
vinning”

Jeg skulle ønske at flere av våre troende 
prester prioriterte å pleie fellesskap 
med kristnefolket på bedehuset. Vi har 
heldigvis prester som går på bedehuset, 
men det er dessverre et mindretall. Våre 
kristne prester har også et ansvar for å 
pleie god kontakt med de som samles i 
bedehuset.

De prester som vi ikke har tillit til, har vi 
heller ikke noe med å gjøre. Vi går ikke til 
deres gudstjenester, vi bruker de ikke som 
talere og gir de ikke tillitsverv i bedehuset. 
Det er tragisk hvis kristne på steder med 
en liberal prest går til gudstjeneste fordi 
”de må støtte presten sin”. En kristen må 
aldri støtte presten bare fordi han er prest. 
En prest som fører vranglære skal ikke ha 
de kristne sin støtte og tillit (men skal ha 
vår omsorg og forbønn). I det øyeblikk en 
prest i DNK forlater Guds ord er han ikke 
lenger å betrakte som prest, men som 
en som urettmessig innehar det kirkelige 
embetet.
 
Tilsyn og hyrdeansvar
Det er ikke presten (embetet) som har tilsyn 
og åndelig ansvar (hyrdefunksjonen) med 
indremisjonsarbeidet. Presten kan mene 
hva han vil om vårt arbeid enten det er 
positivt eller negativt. Uansett fortsetter 
indremisjonsarbeidet under tilsyn av den 

kristne forsamlingen og dens rettelig kalte 
ledere. 
I indremisjonen utføres tilsyn og 
hyrdefunksjon lokalt og sammen med 
kretsledelsen. NRI har lovfestet at tilsyn og 
hyrdefunksjonen utføres av kretslederen 
i samråd med kretsstyret og ImF sitt 
hyrderåd/generalsekretær. Slik har vi en 
ordnet tilsynsordning for vårt eget arbeid.

Skulle vi gitt dette tilsynsansvaret fra 
oss til ”embetet” ville det vært den til 
enhver tid sittende biskop som avgjorde 
hvem som skulle tale på bedehuset. I 
praksis ville det før eller siden ført til at 
vi åpent forsamlingene våre også for de 
liberale strømninger som finnes i DNK. 
Det hadde betydd døden for alt bibeltro 
bedehusarbeid.

Sakramentforvaltning
Norsk lov ga lekfolket juridisk rett til å 
forrette sakramentene for snart hundre 
år siden, og Bibelen har alltid åpnet for 
det. Dermed har vi rett til å ha både dåp 
og nattverd i våre bedehus uten å spørre 
biskopen/presten (embetet) om lov på 
forhånd. Også her er det våre egne ledere 
som har det åndelige tilsynet.  Både dåp 
og nattverd er fullverdige sakramenter 
uansett om de utføres i kirke eller bedehus 
eller om de forrettes av en prest eller en 
lekmann. 

Hvorfor kirkemedlem - aktiv 
kirkemedlem?

Det varierer hvordan indremisjonsfolket 
sitt forhold er til DNK. Noen (stadig 
flere) velger av ulike grunner å melde 
seg ut. Den teologiske utvikling i DNK 
er en viktig årsak til dette. For disse har 
vi nå fått et kirkerettslig tilbud gjennom 
ImF-Trossamfunn. Andre (fremdeles 
de fleste) står som medlemmer i DNK, 
en viktig grunn til det er DNK sin 
bekjennelsesgrunn. Av disse går noen mye 
i kirka og lite på bedehuset mens andre 
går lite i kirka og mye i bedehuset. Siden 
ImF (og de andre misjonsorganisasjonene) 
sitt arbeid er et fullverdig arbeid innenfor 
DNK kan du være et svært aktivt 
kirkemedlem selv om du velger å ha hele 
ditt engasjement i bedehuset og arbeidet 
der.

Det er vår dype overbevisning at et 
fritt og selvstendig lekmannsarbeid (som 
ikke er underlagt det kirkelige embetet) 
fremdeles er til det beste for DNK, for 
landet vårt og for Guds rike også inn i 
fremtiden. Derfor må vi også vite hva vi 
står for når det gjelder kirkesyn.
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Av Helene Henriksen - Vestnesavisa
Også bok nummer to er utgitt 
på Sambåndet forlag, der 
Indremisjonsforbundet er hovudaksjonær. 
Debutboka er no snart utseld i andre 
opplag, difor ønskte forlaget å satse på 
meir lyrikk frå Annbjørg Sævareid.

Den største skilnaden frå førre boka er 
at denne er illustrert med fargefoto som 
Annbjørg eller mannen Kåre Sævareid har 
tatt. Boka inneheld 60 dikt, kvar med sitt 
fotografi  og eit bibelvers.

– Nokre gonger er det bibelverset som 
har vore utgangspunkt for diktet, andre 
gonger har eg leita i Bibelen etter noko 
som passar til temaet, fortel forfattaren. 
Inspirasjonskjeldene er mange.

– Inspirasjonen kjem frå Bibelen, trua 
på Jesus og det eg opplever som kristen. 
Eg kan og verte inspirert av naturen 
kring meg og andre menneske i ulike 
livssituasjonar. Ofte kjem ideane etter 

at eg har lagt meg om kvelden, avslører 
Annbjørg, som alltid har kladdebok og 
penn klar på nattbordet. Ho veit aldri 
når det plutselig dukkar opp ei setning 
som må takast vare på, difor har ho alltid 
skrivesaker med seg på tur.

– Eg har alltid skrive dikt, men aldri 
drømt om at eg skulle gje ut bok. Den 
første boka var til mest under press, ler 
Annbjørg, som underheld med song og 
diktlesing på arrangement både i Vestnes 
og nabokommunane. Dei som fekk høyre 
dikta hennar etterlyste bok. Dermed kom 
samarbeidet med Sambåndet i stand.

– Eg har hatt eit veldig bra 
samarbeid med forlaget. Arbeidet 
med denne boka tok til ved årsskiftet, 
og utgivinga vart framskynda for å 
vere klar til Indremisjonsforbundet si 
generalforsamling i Molde. No er boka i sal 
hos Bok og Media, fortel Annbjørg, som og 
har bøker for sal sjølv.

Opphavleg var tanken at boka berre 
skulle ha nokre fotografi , men undervegs 
i prosessen ønskte forlaget at kvart dikt 
skulle få sitt bilde. Både Annbjørg og 
mannen Kåre er ivrige hobbyfotografar, 
og har begge bidratt. Motiva er stort sett 
henta frå Vestnes, men boka inneheld 
og foto frå Nordland, Tysnes, Lyngdal og 
Israel.

– Om det blir fl eire bøker veit eg ikkje, 
men eg kjem uansett til å halde fram med 
å skrive dikt for min eigen del. Det som 
har vore til hjelp for meg kan kanskje bli til 
hjelp for andre, og etter første boka har eg 
fått mange reaksjonar frå lesarar. Det gler 
meg veldig å få melding frå folk eg ikkje 
kjenner, om at mine dikt har vore til hjelp 
for dei.

Annbjørg Sævareid har gitt ut si andre 
diktbok, «Juvelen».

Ny bok fra Annbjørg
For to år sidan debuterte Annbjørg Helland Sævareid med 
diktsamlinga «Nardussalve». No kjem andre bok med tittelen «Juvelen».diktsamlinga «Nardussalve». No kjem andre bok med tittelen «Juvelen».

Juvelen
Annbjørg Helland Sævareid
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SAMBÅNDET       FORLAG

Juvelen er lyrikaren Annbjørg Helland Sævareid si andre bok. «Nardussalve» 
kom ut i 2007, vart snart trykt i nytt opp-
lag, og har vorte godt motteken av mange lesarar. I «Juvelen» er dikta og 
illustrerte med fargefoto tekne av forfat-
taren sjølv. Til kvart dikt høyrer det med bibelvers. Dette er ei bok som tydeleg ynskjer å få fram den kristne bodskapen.

«Mitt ynskje for deg som les boka mi er at du skal få sjå at du er høgt elska av han som skapte deg og kjøpte deg til sin eigedom.»
Annbjørg Helland Sævareid

Annbjørg Helland  Sævareid er fødd på Tysnes i 1957, men har sidan 1979 vore busett på Vestnes i Møre og Romsdal.  Ho arbeider som  hjelpepleiar.

SAMBÅNDET       FORLAG
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Det ekstraordinære kretsmøtet i 
Nordmøre og Romsdal Indremisjon 
brukte bare noen minutter på samtale før 
det ble fattet et enstemmig vedtak (89 
utsendinger) om å starte arbeidet med å 
bygge ny soveromsfl øy på Frænabu. 

Behovet for fl ere soverom på Frænabu er 
stort og mange arrangement lider i dag 
under for få senger. Vi gleder oss derfor 
over denne satsingen. Den nye fl øyen 
blir plassert på tvers i forhold til dagens 
soveromsfl øy mot sør (se skisse). Fløyen vil 
totalt inneholde 14 nye soverom, alle med 
dusj og wc.

Finansieringen for hele prosjektet er 
kalkulert til 5,9 millioner. Av dette går 
kretsen inn med 2 millioner (midler fra 
Gartneriveien 3) samt at Frænabu går inn 
med rundt en halv million i egenkapita. 
Dugnad og egeninnsats er kalkulert til 1,5 
millioner. Da gjenstår et lånebehov på ca. 

2 millioner. Bygget vil bli reist av innleid 
fi rma, men alt innvendig arbeid vil bli 
gjort på dugnad. På den måten kan vi ta 
det hele litt ”pø om pø” også i forhold til 
låneopptak.

Driftsstyret starter nå prosessen med 
byggetillatelse o.s.v. og vi regner med at 
selve arbeidet ikke kan komme i gang før 
utpå høsten/vinteren. Tomten vår strekker 
seg så langt sør at det er plass til et slikt 
bygg. Vi må heller ikke legge om bekken 
som går langs eiendommen vår. Derimot 
kommer vi nærmere naboen enn 4 meter 
som er normal grense. Naboen er positiv 
til at vi overskrider denne grensen, og vi 
drøfter også om vi skal kjøpe til litt jord for 
å få litt bedre plass.

Det vil etter hvert bli lagt opp til 
omfattende dugandsarbeid på Frænabu 
i forbindelse med dette, det kommer vi 
tilbake til senere i Indremisjonsnytt.

Det var en lang og krevende prosess 
som ble avsluttet på det ekstraordinære 
kretsmøtet 29. august. Etter fl ere år 
med arbeid både i styret for Romsdal 
Ungdomsskole og i kretsstyret ble det 
vedtatt å bygge nytt skolebygg på tomten 
til Molde Folkehøgskole på Bjørset. 
Vedtaket ble gjort etter en lang debatt 
i mai, utsettelse og nye utredninger og 
en ny lang debatt nå. Til slutt var det 69 
som stemte for kretsstyrets forslag og 12 
stemte imot.

Vi er glade for at vi fi kk et såpass 
samlende vedtak om bygging.

Skolen blir nå bygget for 50 elever i et 
bygg bestående av moduler. Et område 
på rundt 3 mål skilles ut fra Molde 
Folkehøgskole sin eiendom og overføres 
til Stiftelsen Romsdal Ungdomsskole. 
Byggearbeidene starter i løpet av høsten 
og skolebygningen tas i bruk fra neste 
skoleår.

Skolebygget er kalkulert til 6 millioner. 
Nordmøre og Romsdal Indremisjon gir 
et rente og avdragsfritt lån på 1 million 
over 10 år og fryser i tillegg dagens 
lån på 350 000,- i samme periode. 
Indremisjonsforbundet har lånt skolen 
1 million til gode betingelser. Resten av 
kapitalen vil Romsdal Ungdomsskole låne 

i bank. Nordmøre og Romsdal Indremisjon 
skal ikke berøres økonomsk av dette 
prosjektet utover de lån vi har gitt.

I år har skolen 21 elever (mot 31 i fj or). Vi 
har stor tro på at et nytt skolebygg vil øke 
elevmassen betraktelig fra neste høst.

Det er ingen hemmelighet at denne 
saken har vært en vanskelig sak i blant oss 
i lang tid. Nå er avgjørelsen endelig falt og 
vi går videre samlet i bønn og arbeid for 
både ungdomsskolen og folkehøgskolen 
som nå skal drive sammen på et relativt 
lite område. Vi ber misjonsfolket huske 
skolene våre, rektorer og personalet og 
ikke minst elevene i bønn.

Før Indremisjonsnytt går i trykken har 
Sparebanken Pluss innvilget lån på inntil 
4 000 000,-. Tomtegrensene er oppgått 
sammen med rektorene på begge skolene 
og prosessen med utskilling av tomten 
er i god gang. Det har også vært møte 
med leverandøren av modulene som skal 
utgjøre bygget.

Vi vil holde leserne av Indremisjonsnytt 
oppdatert på fremdriften i 
byggeprosjektet og dere kan også lese 
om dette på våre nye hjemmesider. 
Utpå vinteren vil det også bli behov 
for dugnadsinnsats når vi skal til med 
ferdigstillingen av bygget.

NYBYGG FOR ROMSDAL 
UNGDOMSSKOLE

NY SOVEROMSFLØY PÅ FRÆNABU  
For to år sidan debuterte Annbjørg Helland Sævareid med 
diktsamlinga «Nardussalve». No kjem andre bok med tittelen «Juvelen».
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Juvelen er lyrikaren Annbjørg Helland Sævareid si andre bok. «Nardussalve» 
kom ut i 2007, vart snart trykt i nytt opp-
lag, og har vorte godt motteken av mange lesarar. I «Juvelen» er dikta og 
illustrerte med fargefoto tekne av forfat-
taren sjølv. Til kvart dikt høyrer det med bibelvers. Dette er ei bok som tydeleg ynskjer å få fram den kristne bodskapen.

«Mitt ynskje for deg som les boka mi er at du skal få sjå at du er høgt elska av han som skapte deg og kjøpte deg til sin eigedom.»
Annbjørg Helland Sævareid
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Roger Andre, Gunnlaug og Reidun viser 
hvor � øya skal stå.
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AAAnnndddaaakkkktttteeeeennn
av Jan Inge NasvikVær alltid Glade

Vær alltid glade, be stadig, takk Gud under 
alle forhold. 

For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. 
1.Tess. 5, 16-18

Vi reagerer kanskje på dette bibelordet, og 
sier: Går det an å være glad bestandig?
Kan noen være det?. Ingen av oss er vel glad 
og lykkelig hele tiden. Vi har vel alle enkelte 
tunge stunder og dager. Ja selv Jesus var 
bedrøvet, ja det står også at han gråt.
Nå står det i bibelverset vårt: ”Vær alltid 
glade !” Men det står også noe mer: ”Be 
stadig og takk Gud under alle forhold.” 
Dette hører nøye sammen. Den som 
stadig kan be, -dvs. er i bønn til  Gud under 
sitt daglige virke – som husker på å takke 

Ham under alle forhold, Det mennesket 
kan ikke bli annet enn glad.
”Vær alltid glade.” Hvordan kan vi bli det?. I 
bibelsitatet står det også: ”Be stadig –eller 
som det står i den gamle oversettelsen: Be 
uavlatelig ! Og husk å takke for alle ting.
Vi har vel alle samme møtt mennesker 
som sier: Jeg har så mye å takke for. Ytre 
sett kan det se nokså smått ut mange 
ganger. Sykdom og prøvelser kan ha 
rammet dem, likevel stråler de, fordi de 
takker.
Vi har også møtt mennesker som har valgt 
en annen holdning. De har tilsynelatende 
alt livet kan gi, og likevel er de ikke 
fornøyde.
Varig glede og fred i et menneske 

skapes ikke av ytre ting, men av vår egen 
holdning.
Jeg husker en ungdomssang vi brukte å 
synge der det står i v. 3: 
Vis dem deg selv så unge øyne stråler ! Gi 
dem din kraft som bærer og som tåler ! 
Salv dem med Ånd og gi dem seirens gave 
over det lave.
Dette gjelder både for ung og for gammel. - 
Den kraften som bønnen og takken gir, den 
tåler alt. Den skaper glede som varer !  La 
oss begynne med å be og takke, selv om vi 
kanskje ikke synes vi har noe å takke for. 

Vi må be Herren gi oss mer takknemlighet, 
- og evne til å se Guds gaver og oppgaver 
han daglig vil gi oss.

Friluftsliv, bibel og sportleir  på Visthus
De siste årene har vi lagt opp til 
overnatting i lavo under denne leiren.  
Dette året ble det to overnattinger på 
”Erneset”, et nes innerst i Langfj orden i 
Nesset kommune. Leiren har derfor fått 
navnet ”friluftsliv” som tillegg til Bibel 
og Sport. Over 20 deltakere var med 
fordelt på tre båter og tre lavoer. Første 
natt var oppvarming på Visthus hvor vi 
hadde ordinær leirdag med samlinger og 
aktiviteter. 

Så gikk turen med båter inn til dette fi ne 
neset inne i Langfj orden. Jan Kåre Aas, Ole 
Harald Sekkeseter og Knut Ståle Morsund 
stilte med båter slik at alle deltakere kom 
trygt frem fra sted til sted. Sistnevnte var 
også leirsjef under oppholdet. På vår nye 
”leirplass” var det god plass til å sette opp 
lavoer, lage bålplass, drive aktiviteter m.m. 
Årets energikamp foregikk også i dette 
området, som skapte stort engasjement 
både hos deltakere og ledere. Om 
kveldene var det samling rundt bålet som 
skapte en god og lun atmosfære i fl okken. 

Her ble også bibelsamlingene avviklet og 
handlet om å være på vinnerlaget. Det er 
så godt å vite at der er det plass til alle som 
ønsker å delta. Leirsangen ”ingen grunn 
til å klage, vi er på vinnerlaget” forteller at 
vi allerede har vunnet seieren fordi Jesus 
vant over synden og døden på korset. ”Alle 
dem som tok i mot ham gav ham rett til å 

bli Guds barn” var et Bibelvers som sto 
sentralt under leiren. Leirfesten måtte 
også fi nne sted ute i det fri, noe som 
slett ikke viste seg å være vanskelig 
for deltakerne.

Takk til alle som var med. I tillegg til 
båtførerne var disse med: Liv Borghild 
Sekkeseter, Jan Egil Gjermundnes, Gunnar 
Stokke, Lars Martin Brusdal, Ingvild 
Kjærstad Hana, Barbro Lovise Nerland og 
undertegnede.
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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 21 57 25
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: 917 48 442
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 37 02
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: EKH-trykk, Molde
Ant. nr. pr. år: 10
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
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Til minne
Peder L. Nesje, Molde døde 104 år 
gammel i midten av september. I 
takknemelighet lyser fred over hans 
minne.

Høstoff eret
I forrige nummer fant du giroblanketten 
for det årlige høstoff eret. Dette er en av de 
store inntektskildene for NRI hvert år og vi 
håper fl est mulig vil benytte muligheten 
til å gi en høstgave. Takk til alle som støtter 
arbeidet vårt i omsorg, forbønn og off er.

Tenåringsleir på Frænabu
For første gang på lang tid var det fulle 
hus når vi arrangerte leir for tenåringer (8.-
10. klasse). Åge Nygård (ungdomssekretær 
i Sørlandets Indremisjon) var med som 
taler på Frænabu. Det planlagte kajakk 
kurset måtte gå ut på grunn av dårlig vær. 
Les mer om leirene våre på nri-ung.no

Ny møtesal for Kristiansund 
Indremisjon 
Vi gratulerer Kristiansund Indremisjon 
med ny møtesal i kjelleren i Langveien 19. 
Innvielsesfesten var den 27. september og 
vi kommer tilbake med mer stoff  i neste 
nummer.

Endringer i personalet
Grete Marita Heiseldal er gått ut i 
svangerskapspermisjon fra 23. august. 
Hun er tilbake i oktober neste år. Vi tror i 
skrivende stund vi skal lykkes med å få på 
plass en vikar fra nyttår av. I høst prøver vi 
å dele på hennes oppgaver så godt vi kan 
i det øvrige personalet.
Margrete Sekkeseter har gått over på 
attføring fra juli. Veien videre er enda ikke 
avklart.
Det er med glede vi kan melde at to nye 
personer er knyttet til Nordmøre og 
Romsdal Indremisjon som fast ansatte 
arbeidere.
Audun Vesetvik fra Røbekk/Molde har 
tidligere vært ettåring i kretsen. Han har 
de siste årene vært ansatt i Midthordland 
Indremisjon med base på Nestun 
bedehus. Fra 1. januar er han på plass oss i 
en stilling delt mellom Molde Indremisjon 
og kretsen. Frem til oktober blir han vikar 
for Grete Marita Heiseldal senere vil han 
gå inn i ulike forkynnerarbeid, barne- og 
ungdomsarbeid og forsamlingsarbeid. 
Ta Audun og kona hans Jeanette
med i bønn.
På Frænabu har vi fått ansatt renholder i 
20 % stilling. Dette er gjort i samarbeid 

med Flataker VVS i Elnesvågen. 
Laimutè Luksaitiene (i dagligtale kalt 
Laima) kommer fra Litauen og er bosatt 
i Elnesvågen. Hun vil være på Frænabu 
mandager og tirsdager.
Vi ønsker begge velkommen i 
medarbeiderstaben vår!

To store gaver til NRI
Fra to misjonsvenner som ønsker å være 
annonyme har vi fått tilsendt kl. 50 000,- 
hver i løpet av sommeren. Vi er glade og 
takknemlige for omsorgen som ligger  
bak gavene. 

Annonsering
Jeg gjentar oppfordringen som ble gitt 
på kretsmøtet 29. august om at alle møter 
må annonseres i avisene. Ringer dere 
på kretskontoret ordner vi dette i løpet 
at bare et minutt. Vi tar også regningen 
og det koster ikke så mye med en liten 
møteannonse. Vær frimodige å benytt 
dere av dette, slik at fl est mulig blir klar 
over de mange møtene vi har.
Roger Andre Haugland medforfatter av 
boka ”På ditt ord, Herre!
Mange kjenner sikkert til boka ”På ditt 
ord, Herre” som går igjennom kirkeårets 
tekster. Det er NLM som utgir boka og 
det er forfattere både fra NLM, DELK 
og ImF. Boken som kommer med 
kirkeårets tekster i 2009 har vår egen 
Roger Andre Haugland som en av seks 
forfatterne. Boka er meget godt egnet til 
bibelgrupper m.m.

Våre nye hjemmesider
I begynnelsen av september la vi ut våre 
nye hjemmesider. Når dette skrives er vi 
i full gang med å lære oss oppdatering 
m.m. men når du leser dette regner jeg 
med at vi er kommet så langt at sidene 
oppdateres fl ere ganger pr. uke.

Adressene er:  
nri-imf.no       nri-ung.no 
(du kan også gå inn via imf.no/kretssider)
   
Her vil du fi nne fortløpende 
oppdateringer av nyheter, siste nummer 
av Indremisjonsnytt, synspunkt fra 
kretslederen, historiske opplysninger, 
NRI-koret sin side, Visthus og Frænabu og 
mye mer.

KRETSLEDEREN MELDER
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Helgen  12. – 13. september 
møttes misjonsfolket enda en 
gang  til felles høstmøte.  

Det er kretsene for Misjonssambandet 
og Indremisjonsforbundet som er felles 
arrangør. Møtestedet dette året var som i 
fjor: Innlandets bedehus. 

Gjestetaler denne gang var 
Peru-misjonær Wenche Lunde fra 
misjonssambandet.
 Hun er opprinnelig fra Rennesøy i 
Rogaland, men har vært mange år 
misjonær i Sør-Amerika.

Høstmøtet var denne gang på lørdag og 
søndag. På lørdags ettermiddag var det 
bibel og misjonstime kl 16, og misjonsfest 
kl 18. 

Tema for misjonstimen var ”Guds hånd”. 
Taleren så for seg at Gud brukte - sin hånd, 
sin finger - i alt det han gjorde. Vi fikk 
høre om at vi er i ”Jesu hender” samme 
hva som skjer med oss. ”Mine tider er i 
Guds hånd. -  Og fra salme 73,23 ” Jeg blir 
alltid hos deg . Du har grepet min høyre 
hånd.”Vi fikk også høre om den vesle-
jenta som hadde gått på søndagsskolen 
og ”hadde hodet fullt av bibelfortellinger” 
Dette hadde blitt henne til frelse senere, 
da hun var i slutten av tenårene.

Søndag talte Wenche Lunde om de 10 
spedalske, og der bare en hadde kommet 
tilbake til Jesus og mottatt hans frelse. Vi 
fikk også høre om Victor, skopusser og 
gategutt som hadde funnet Jesus, og som 
kom til bibelskolen ”for å lære noen triks” 
så han kunne vinne mennesker for Jesus. 

Høstmøtene ble avsluttet med sang og 
musikkmøte søndag ettermiddag.
Følgende deltok med sang og musikk: 
NLM’s kretskor, Nordmørs-trioen, Ruth og 
Rannvei, Erling Trønnes, Astrid Johanne 
Brandshaug og Vegard Lauritsen.

Som flere av de siste år kunne vi ønsket 
at flere møtte opp til møtene, og på det 
meste var  ca. 44  personer samlet, men 
neste år må vi arbeide for at flere slutter 
opp om møtene.
Vi takker for rike høstmøtedager. En 
spesiell takk til Wenche Lunde og til alle 
gode sangkrefter. Takk også til de som 
ordnet så fint til på bedehuset og for god 
bevertning.
Sist men ikke minst takk til Gud som ennå 
engang samlet oss til et møte med ham, 
der vi ble fornyet i vårt kristenliv og fikk 
nytt mot og kraft.

Felles høstmøte i Kristiansund

I starten av september var en flott 
gjeng på 24 jenter og gutter samlet på 
Frænabu Misjonssenter. Det ble en svært 
sammensveiset gruppe og mange nye 
vennskapsbånd ble knyttet. 

Kåre Nyhamn hadde ansvar for 
Bibelsamlingene som handlet om å føre 
andre til Jesus. Han formidlet med hele seg 
for en svært lydhør forsamling. 

Lørdagen var avsatt til aktiviteter på 
Eriklia. Her var det ridning, grilling, mating 
av dyr m.m. Flott å kunne være sammen 
med dyrene en hel dag. Her var katter, 
hunder, fugler, hester og rotter med barn!! 
Deltakerne storkoste seg. Dammen var 
også meget populær og noen måtte 
tømme støvlene sine for en del liter vann 
etterpå….

Om kvelden når alle var tørket og vel 
tilbake på Frænabu vanket det pizza 
med påfølgende leirfest. Ellers var det 
mye leik og prat både ute og inne. 

Fotballen og nettet ble flittig tatt i bruk. 
Barna satte stor pris på de godt voksne 
lederne som var med på denne leiren. 
De hadde god tid til å lytte og fortelle fra 
egen barndom samtidig som de var ivrig 
med på uteaktivitetene. De som var med 

foruten taleren var Ellen og Einar Aae, 
Ottar Schjølberg (leirsjef), Solfrid Haugland 
og Roger A. Haugland på kjøkkenet. Takk 
for flott innsats av alle ledere og herved 
oppfordres de over 60 til å melde seg som 
leirledere. 

Flott aktivitetsleir på Frænabu!



 Nordmøre og Romsdal 
Indremisjon (tilsluttet ImF)

Kretssekretær/Daglig leder: Arild Ove Halås
Kontor: Gartneriv. 3, i Molde
Adresse: Postboks 323, Sentrum, 6401 Molde
Telefon: 71 25 27 31
Telefax: 71 21 57 25
E-post: ao.halaas@imf.no
E-post: nri@imf.no
Internett www.nrindremisjon.com
Org.nr. 970 341 862
Bankgiro: 8220.02.80179
Formann: Kåre Sævareid

AVDELINGER
Visthus ferie- og leirsted
Husmor: May Irene Mittet
Adresse: 6364 Vistdal
Tlf/fax: 71 23 51 46 
E-post: visthus@imf.no

Frænabu Misjonssenter
Daglig leder: Reidun Åndal
Adresse: Vassenden, 6444 Farstad
Tlf: 71 29 31 15
Mobil: 917 48 442
Fax: 71 26 42 07
E-post: Frenabu@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 37 02
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: EKH-trykk, Molde
Ant. nr. pr. år: 10
Pris: kr. 200,- pr. år. (Frivillig kontingent)

Påmelding leir
Tlf.: 71 25 27 31
E-post: nri@imf.no
Internett: www.nrindremisjon.com

BYFORENINGER
Kristiansund Indremisjon
Bysekretær: Kåre Nyhamn
Adresse: Langv. 19, 6509 Kristiansund
Tlf.: 71 67 10 01
E-post: kristiansund@imf.no

Molde Indremisjon
Formann: Ragnar Sekkeseter
Adresse: Fannestrandsv. 4, 6415 Molde
Tlf.: 71 25 28 73
Fax.: 71 25 15 35 E-post: 
molde@imf.no

Indremisjonsnytt 11

folkehøgskole

Rektors hjørne
Skoleåret 2009/2010 er  
i gang ved Molde folkehøgskole.
Søndag 23.august ble skolestart 
markert med bl.a. en fl ott 
åpningsfest. 108 forventningsfulle 
og spente elever er klare for et topp 
folkehøgskoleår.
Været på åpningsdagen viste seg 
fra sin aller beste side. I løpet av 
dagen fyltes skoletunet opp med 
forventningsfulle og spente elever. 
Elevene ble godt tatt imot av skolens 
personale. Den første spenningen 
var knyttet til hvor man skulle bo 
og hvem man skulle bo sammen 
med. Etter en god middag var det 
klart for åpningsfest. Lærer Øyvind 
Reinartsen ledet festen og kveldens 
husorkester ble ledet av musikklærer 
Helge Drågen. I løpet av festen ble 
det tale ved rektor, hilsen ved styrets 
leder Anne Bente Klokk Svendsvik, 
humorinnslag ved de nye lærerne 
og årets elever ble presentert. Etter 
festen var det tid for en god kopp 
kaff e. Utpå kvelden møttes elevene 
til en ”Bli kjent samling”. Det meldes 

om mye moro og god stemning. Vi 
er i gang og gleder oss til et nytt og 
spennende folkehøgskoleår.

Årets ”Bli kjent tur ble lagt til 
leirstedet Visthus.
Årets ”Bli kjent tur” ble lagt til 
leirstedet Visthus. En svært så 
vellykket tur hvor både personale 
og elever ble bedre kjent med 
hverandre. At vi har en topp gjeng 
ved Molde folkehøgskole er det 
ingen tvil om.
Turen startet tidlig tirsdag 25.august. 
med egne og innleide busser gikk 
første etappe til Eikesdalen. Selv 
om Europas høyeste fossefall, 
Mardalsfossen, var stengt ble det 
en storslått opplevelse i vakker 
Romsdalsnatur. Fra Eikesdalen gikk 
turen videre til idylliske Visthus. Her 
ble vi møtt av May Bente Mittet og 
hennes gode medhjelpere. Etter en 
fantastisk god tacos middag var det 
tid for bl.a  teambuilding, fotball, 
bading i elva eller bare slappe av.
Etter frokost på onsdag satte 

vi kursen mot Måsvassbu. Etter 
hjemkomst og en god dusj gikk 
timene med til ulike aktiviteter, 
quiskveld og sang og latter til langt 
på natt. Etter frokost på torsdag stod 
pakking og rydding på programmet 
før vi satte turen tilbake til Molde 
folkehøgskole. En topp tur med en 
topp gjeng.

Sjøsportsdag sammen 
med Molde FK.
Torsdag 9. september arrangerte 
elevene ved Snowboard/Off road/
Sjøsport og Twintipp/Off road/
Sjøsport en fl ott sjøsportsdag for 
spillere og trenere i Molde FK.
Molde spillerne fi kk prøve havkajakk, 
wakeboard, tube og vannski. 
Det ble en opplevelsesrik dag for 
både skolens elever  og ikke minst 
spillerne i MFK. Vi er glade for å ha 
et fl ott samarbeid med Molde FK og 
tror at sjøsportsdagen tilførte både 
trenere og spillere viktig energi inn 
mot en spennende serieinnspurt.
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B-PostAbonnement
Returadresse:

Frænabu
6444  FARSTAD

Høstmøtet i Molde bedehus
17.-18. oktober
Hovedtaler Jarle Berland

Lørdag 
kl. 1600 
Sang- og musikkmøte med 

NRI-koret og Harald Myklebust

Andakt Jarle Berland
Kveldsmat
kl. 1900
Misjonskveld
Jarle Berland og NRI-koret

Søndag
 kl. 1100 
Formiddagsmøte
Jarle Berland og NRI-koret

kl. 1700 
”Søndag i bedehuset” 

sammen med Molde IM

Jarle Berland taler – søndagsskole m.m.

BIBELKVELDER PÅ FRÆNABU  torsdag kl. 1930 
Andreas Lima: Abrahams liv og historieHarald Skotheimsvik: Fritt temaArild Ove Halås: 

Hovedtanker i Galaterbrevet

10.09. Andreas Lima  24.09. Arild Ove Halås08.10. Andreas Lima22.10. Arild Ove Halås05.11. Harald Skotheimsvik19.11. Arild Ove Halås04.12. Harald Skotheimsvik

Leirer på Frænabu før jul
Minileir 21.-22. november 5 år + 1.-2. klasse
Adventleir 27.-29. november 3.-5. klasse
Førjulsleir 04.-06. desember 6.-8. klasse

Påmelding og informasjon - kontoret eller via nri-imf.no

NRI-koret
Glad nyhet: Harald Myklebust fortsetter som dirigent
øvelseshelg 17.-18. oktober i Molde
øvelseshelg 20.-21. november på Frænabu
Se mer informasjon på nri-imf.no eller kontakt kretskontoret.
Nye medlemmer varmt velkommen!

Familieleir på Frænabu  

22.-24. januar

Tema: ”Nådegavene”

Arild Ove Halås har 

bibeltimenefor de voksne

Påmelding starter 16. november kl. 0900

Julesalgene 2009  
Kårvåg bedehus lørdag 7. november
Frænabu lørdag 14. november
Alle velkommen!

Nyttårsleir på Frænabu  
30.12.-01.01.
fra 10. klasse
Håkon Inge Græsdal er hovedtaler
Program og påmelding på kretskontoret
eller nri-ung.no


