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«Men alle dem som 
tok imot Ham, dem 
gav han rett til å bli 
Guds barn…»  
 Joh 1,12

Julesalgene til NRI
Lørdag 7. november Kårvåg bedehus
Lørdag 14. november Frænabu
Alle hjertelig velkommen!
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Reiseruter november

NB!

DYRKE ELLER KVELE 
NÅDEGAVENE?
Den kristne forsamlingen skal være et sted hvor alle 
nådegaver (og alle som har nådegaver = alle Guds barn) 
er i funksjon slik Herren hadde tenkt. En sunn kristen 
forsamling fremelsker derfor nådegavene. Dette skjer 
ved at folk får lov å prøve å feile, mange blir utfordret 
på ulike oppgaver, det gis veiledning og det evalueres. 
Slik får den enkelte hjelp både fra Gud og mennesker 
til å fi nne sin plass og sine oppgaver i forsamlingen (og 
videre ut i hverdagen).

Rundt om i bedehusene våre fi nner vi forsamlinger 
som er varierende når det gjelder gjennomsnittsalder, 
arbeidsformer, størrelse o.s.v. Alle er likevel en del av 
Guds verdensvide forsamling (kirke). Derfor skal fokuset 
på den enkeltes nådegaver være like sterkt i en liten 
bedehusfl okk på 5 som i en stor forsamling på 500.
Jeg er innom nokså mange av bedehusene våre hvert 
år og jeg registrerer stor variasjon når det gjelder 
nådegavenes plass og funksjon. Noen steder er 
indremisjonens møter med på å framelske nådegaver 
og utruste mennesker til å bli disipler. Men det fi nnes 
også (litt for mange) eksempler på at nådegavene 
kveles og holdes nede også i våre foreninger og lag.

3 symptomer på at nådegavene er i ferd med å 
kveles i bedehuset:
1  Det er alltid (eller nesten alltid) den samme 
 personen som leder og åpner møtet. 
2  Ordet blir aldri gitt fritt til frie vitnesbyrd.
3  De som går i bedehuset blir aldri spurt av de   
 som har ansvar hva de kan tenke seg    
 å bidra med 

3 symptomer på at nådegavene har gode 
vekstvilkår i bedehuset:
1  Det blir ofte gitt anledning til frie vitnesbyrd
2  Det er system og variasjon i hvem som leder   
 og åpner møtene
3  Det er fokus på at alle må få bidra, og fantasi   
 når det gjelder å legge til rette for oppgaver   
 den enkelte kan få 

Hvordan er det på ditt bedehus? Våger vi å snakke om 
dette? Våger vi å sette fokus på det? 
Ofte kan det være litt ekstra arbeid for en formann å 
spørre andre om å lede/åpne. Det er lettere å gjøre det 
selv. Da er det på tide å ta grep og delegere ansvar. Fra 
kretsens side vil vi gjerne være med i slike prosesser 
med rådgivning og undervisning. 
Samtidig vet vi at noen steder er det ingen som vil ta 
på seg oppgaver, og bare en eller to sier ja. Da kan ikke 
de som sier ja lastes for at de andre begraver sine egne 
nådegaver. 

Kanskje trenger din forsamling en «tilstandsrapport «for 
nådegavene fra noen som kan se det litt utenifra?
Indremisjonen er en nådegavebevegelse. Hele vår 
identitet ligger i at vi dyrker frem hverandres nådegaver 
og at Den Hellige Ånd får lede oss til å ta disse i bruk. Da 
må ikke egoisme, latskap eller tankeløshet få kvele de 
gaver Ånden har gitt oss.

Arild Ove Halås
kretsleder Nordmøre og Romsdal Indremisjon

ao.halaas@imf.no

Arild Ove Halås:
04. Arbeidsveiledning
07.-08. Måndalen
11.-15. Inn� orden
14. Julemesse Frænabu
18. Arbeidsveiledning 
19. Frænabu (bibeltime)
24. Kretsstyret 
25. Personaldag
Roger Andre Haugland:
01. Vågstranda
02. Eide (Formiddagstreff )
06. Tres� ord
07. Julemesse Kårvåg
08. Tres� ord
11. Eidsvåg
16. Sekken
18. Harøy
25. Personaldag
27.-29. Frænabu (kjøkkenet)
Jan Inge Nasvik:
04. Midsund
07. Julemesse Kårvåg
25. Personaldag
Gunnlaug Lima:
14. Julemesse Frænabu
15. Eide
18. Valle
22. Personaldag
Kåre Eikrem:
14. Daugstad (Formiddagstreff )
18. Ålvund� ord
Anbjørg og Kåre Sævareid:
26. Tomre� ord
29. Vågstranda
Konrad Frøystad:
18.-19. Vågane/Nesjestranda
Hans Kleven:
04.-05. Kårvåg
15. Åndalsnes

Inger Lise og Asmund Smenes:
11.-12. Farstad/Hustad/Vassenden
22. Vevang
Hans Folde:
20.-22. Kristiandsund
Kåre Nyhamn:
21.-22. Leir Frænabu
Kåre Lislien:
11. Fiksdal / Rekdal
Jostein Solbakken:
08. Vestnes
18.-19. Åfarnes
Asbjørn Ørjavik:
18. Midsund
Bjørn Nerland:
22. Kristiandsund
29. Åndalsnes
Harald Skotheimsvik:
05. Frænabu (bibeltime)
Nils Valde:
29. Måndalen 
 (adventfrokost)
Ingrid Steinshamn:
27.-29. Leir Frænabu
Leiv Nesheim:
Lønset/Strande/Hjelset
Jostein Skutlaberg:
17.-19. Verma
20.-22. Solemdal
Andreas og Roald Evensen:
10.-15. Molde
Aud Karin Kjølvik:
24. Kretsstyret
24.-26. Personaldager
25.-26. Vevang (områdem.
 for hele reg.)
Andreas Lima:
18. Tornes (bibeltime)

Endringer vil forekomme.  Ta møtene med i bønn!

«Biskopen har snudd 

i saken om bedehusdåp»

«Tar man skade av å se 

på TV Visjon Norge?»

LES PÅ WWW.NRI-IMF.NO

WWW.NRI-IMF.NO



3Indremisjonsnytt

Kristiansund Indremisjon solgte i 2007 
bedehuset i Langveien 19 men holdt 
samtidig unna underetasjen til eget bruk. 
Etter en stor og omfattende oppussing 
har den gamle «ungdomssalen» blitt en 
fl ott og tjenlig møtesal godt egnet for 
fremtiden. 
Salen er delt i to med en lydtett skyvedør 
som gjør at det er mulig å ha to samlinger 
parallelt hvis man for eksempel vil ha 
søndagsskole/barnemøte samtidig med 
hovedmøtet. I og med at alt er nytt er 
det lyst og trivelig alle steder. Et stort og 
tjenlig kjøkken, gode toalett og et stort 
kontor/møterom utgjør arealet i tillegg til 
selve møtesalen.
Søndag 27. September var rundt 
60 personer samlet til åpningsfest. 
Formann i Kristiansund Indremisjon, 
Harald Skotheimsvik ønsket velkommen 
og ledet festen. Forsamlingsleder Jan 
Inge Nasvik holdt en orientering om 
byggeprosessen og hovedentrepenør 
Harald Sjalve overleverte blomster 
og takket for godt samarbeid. Han 
understreket at det var viktig at denne 
fl otte salen med store vinduer ut ikke 
ble omtalt som en «kjeller» men som det 
fl otte møtelokalet det er. Kretsleder Arild 
Ove Halås overrakte et bilde av alle de 
bedehus Kristiansund Indremisjon (som 

tidligere het Den Indre Misjon) har hatt 
arbeid i gjennom historien som en gave 
fra kretsen og kretsstyret.
Sanggruppa «Haralds venner» fra Frei 
og Vegard Lauritsen deltok med sang 
og kretslederen forkynte Guds ord med 
utgangspunkt i fortellingen om Jesus 
som stiller stormen på Genesaretssjøen. 
Jesus har alltid oversikt og kontroll på 
sine barns liv og er tilsted med sin hjelp 
og omsorg selv om livet til tider er både 
tungt og vanskelig.
Det var selvsagt tid til en skikkelig kaff e 

og kakepause. Hovedentrepenøren 
hadde også spandert kake til festen samt 
at foreningens egne (damer) hadde gjort 
et skikkelig arbeid på «bakefronten».
Stor takk til alle i Kristiansund Indremisjon 
(særlig damene på kjøkkenet) for en 
fl ott fest. Vi har nå en tjenlig og god 
møtesal til vårt videre arbeid i sentrum av 
Kristiansund. Bedehuset i Langveien 19 
ligger som en av mange bygninger rundt 
«Kongens plass» i Kristiansund, og kanskje 
kan vi i fremtiden kalle salen for «Kongens 
sal»?

Reiseruter november
KJEMPEFLOTT INNVIELSESFEST 
I KRISTIANSUND

Over 100 mennesker med stort og smått 
var med på den årlige Høstmessa på 
Visthus. Dette er et årlig arrangement siste 
lørdagen i september.
Fast på programmet er salg av rømmegrøt 
og kaker/kaff e. I tillegg er det loddsalg og 
åresalg med mange fl otte gevinster. 
Barna har egen fi skedam og kan også 
boltre seg på det fl otte utområdet som 
Visthus har å by på.
Høydepunktet er likevel auksjonen av 
markens grøde. Nils Valde var også i år 
auksjonarius og pengene og budene satt 
løst. Av det som ble solgt kan vi nevne 
poteter (fl ere hundre kilo), gulerøtter, 
masse purreløk, persille, tyttebær, blåbær, 
bringebær, lefse, sei, hyse, epler og pærer. 
Det kan nok hende at kiloprisen var 

vesentlig høyere her enn på Rema 1000 
men så går jo også inntektene til driften av 
Visthus.
Driftsstyret for Visthus som består av Ole 
Harald Sekkeseter (leder), Kjell Hatlen, 
Jenny Huse Gjeitnes, Roar Ertesvåg, 
Jenny Kolfl åth og Oddvar Nyheim hadde 
lagt ned et stort og omfattende arbeid i 
forkant av høstmessa. 
På kjøkkenet var det Jenny Huse Gjeitnes 
og daglig leder May Iren Mittet som 
hadde kontroll på rømmegrøt, kaff e, kaker, 
pølser m.m.
Andaktene i de to møtene ble holdt av Jan 
Inge Nasvik og Arild Ove Halås. 
Økonomisk ble det ny rekord, aldri før 
har vi fått inn så mye til Visthus under 
Høstmessa. Totalt kom det inn 42 300,-.

Høstmessa på Visthus

Se fl ere bilder på nri-imf.no

Se fl ere bilder på nri-imf.no
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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

KRETSLEDEREN MELDER
TIL MINNE:
Liv Sæter Hoksnes (Aukra) og Oddrunn Nesje 
(Nesjestranda) har fl yttet hjem til Jesus siden 
forrige nummer av Indremisjonsnytt kom ut. 
Vi lyser fred over deres minne.

BEDEHUSENE VÅRE:
Denne gangen viser vi bedehusene i Molde 
kommune. Vi kan si følgende om disse husene:
Mordal bedehus er overtatt av bygdefolket til 
grendahus. Molde bedehus er i bruk omtrent 
nesten her eneste dag (se deres hjemmesider 
under imf.no). Soar Bedehus sto tidligere 
mellom Lønset og Hjelset men er nå fl yttet til 
Romsdalsmuseet. Molde Indremisjon har noen få 
ganger hatt sommermøter der. Fuglset bedehus 
er solgt til private. Årø bedehus er revet (bildet 
ble tatt kun minutter før huset ble revet). Lønset 
og Strande bedehus er i fl ittig bruk og de har mye 
samarbeid med Hjelset som også bruker huset sitt 
jevnt. Dette bedehuset var for øvrig skolelokale til 
Molde Folkehøgskole de to første årene i skolens 
historie. Groven bedehus på Kleive er i sommer 
overtatt av bygdefolket til allbrukshus, men NRI 
har tinglyst rett til å bruke det til møter m.m. Vi 
har ikke hatt møter på Kleive det siste året, heller 
ikke har vi hatt møter på Ødegård bedehus de 
siste par årene.
Osen bedehuse er ikke i bruk, vi har heller ikke 
møter på Risan bedehus, Kortgarden. Bedehuset 
i Solemdal, Røvik og Nesjestranda brukes jevnlig. 
Bolsøya bedehus er delvis brukt men NRI har ikke 
møter der lengre. Sekken bedehus er solgt til 
private, NRI har sine møter på Sekken i hjemmene. 
Skjevik bedehus eies av NRI men vi har ikke møter 
der. Roaldsnes bedehus er lite brukt.

HJEMMESIDENE PÅ INTERNETT
Vi minner enda en gang om våre hjemmesider på 
internett. Disse sidene oppdateres mange ganger 
hver uke med nyheter, synspunkt, bilder o.s.v. fra 
det som skjer i NRI. Har du tilgang på Internett er 
dette en god side å legge til i ”Favoritter”.

NRI-IMF.NO    -      NRI-UNG.NO
Vi vil særlig oppfordre alle dere som har lokale 
hjemmesider for bedehuset eller foreningen/
laget om å tipse oss om det slik at vi kan legge ut 
en link fra vår side til deres side.

KRETSLOTTERIET
Vi har nå sendt ut alle loddbøkene for 
”Kretslotteriet”. Vi håper dere tar vel imot disse 
loddene. Vi er (dessverre) helt avhengig både 
av å sende ut loddbøker og legge giroer i 
Indremisjonsnytt for å få inn nok inntekter til å 
holde driften gående. Takk for din støtte og husk 
å returnere loddene i god tid før 4. november.

FAST GIVERTJENESTE
Vi har i lengre tid ikke snakket så mye om dette. Vi 
fi kk mange nye faste givere for et par år siden og 
er veldig glad for det. Nå ser vi imidlertid at noen 
har ”falt av” samt at det også er en trend til at fl ere 
”hopper over” en del måneder når det gjelder sin 
faste givertjeneste. Tiden er derfor inne til å sette 
fokus på dette igjen, og i dette nummer av bladet 

fi nner du et skjema. Dette kan du bruke hvis du 
vil verve deg selv eller andre som fast giver til NRI. 
Du kan også bruke det hvis du vil endre beløpet 
du gir.

GRATULERER  GRETE MARITA OG BÅRD
Det er noe sent nå, men vi vil likevel gratulere 
vår kjære barne- og ungdomsarbeider Grete 
Marita Heiseldal og hennes mann Bård med jente 
nummer to som ble født i september. Hanna 
heter hun og Maria er stolt storesøster.

PROGRAMMET FOR KRETSMØTET ER KLART
Kretsmøtet 2010 blir 28.-30. mai på Høgtun. 
Vi får besøk av Aud Karin Kjølvik fra ImF som 
hovedtaler. Familien Sulebakk syntes det var så 
kjekt å være på kretsmøtet i vår at de ønsker å 
komme tilbake også til våren. I tillegg kommer 
”Manna” fra Bergen, et vokalkor av 10 ”unge” 
menn som hører til i Bergens Indremisjon. Så blir 
jo selvsagt Harald Myklebust og NRI-koret med. 
Mye å glede seg over, sett av helgen allerede nå.

STORSAMLINGER PÅ FRÆNABU
Vi har gått sammen med ”Misjonssambandet” og 
Normisjon for å starte faste søndagssamlinger på 
Frænabu fra nyttår av. Samlingene blir lagt til den 
første søndagen i hver måned kl. 1700. Dette blir 
møter hvor det blir eget søndagsskoleopplegg for 
barna under talen m.m. En egen arbeidsgruppe 
er satt ned for å planlegge og gjennomføre disse 
samlingene. Kretslederne i de tre organisasjonene 
skal være rådgivere for arbeidet.
De samme organisasjonene har også satt ned 
en komite som skal se om det er mulig å få til en 
ungdomskveld på Frænabu en lørdag pr. måned.

STORSAMLINGER I KRISTIANSUND
Vi har tidligere annonsert med at det vil starte 
storsamlinger i Kristiansund fra november av. Her 
er det også en prosjektgruppe som arbeider for 
å få dette til, men av ulike grunner er oppstarten 
utsatt til over jul. Vi kommer tilbake med mer.

BISKOPEN OG BEDEHUSDÅP
På våre hjemmesider kan du lese mer om dette, 
men for de som ikke har internett tar vi med en 
kort orientering. Biskop Midttømme har nå snudd 
i denne saken slik at barn som er døpt i bedehuset 
fremdeles kan bli medlemmer av Den Norske 
Kirke. Vi er fornøyd med at dette ble utfallet av 
saken selv om vi beklager at det skulle være 
nødvendig med så mye oppstyr for noe som i 
utgangspunktet var helt selvsagt. Dialogen med 
biskopen har vært god og vi har hatt to møter 
med henne sammen med Normisjon og NLM.

FEIL I FORRIGE NUMMER
Som mange sikkert la merke til sto det i forrige 
nummer feil overskrift over ”Reiserutene”. Det sto 
september mens rutene under var for oktober. Vi 
beklager dette. Vi understreker også at de rutene 
som står i Indremisjonsnytt kan være noe endret 
fra vi skriver bladet til det kommer i postkassa. 
Bruk likevel reiserutene som bønneliste hvis du 
ønsker det.
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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

folkehøgskole

Rektors hjørne
Lær unge den vei han skal gå !
Utfordringen som gis i Salomos ordspråk 22,6 om å 
lære den unge den vei han skal gå er i dagens samfunn 
en både stor og viktig oppgave. Dagens ungdom 
utfordres i forhold til svært så mange veivalg. Dette 
gjelder ikke minst veivalg som går på valg av verdier. 
Ved Molde folkehøgskole blir daglig kristne verdier 
presentert – det går på menneskesyn, den kristne 
forvaltertanken, nestekjærlighetsbudet og ikke minst 
om en kjærlig og nådig Gud som lengter etter felleskap 
med alle mennesker. Sentrale formidlingsarenaer for 
oss er morgensamlinger, Pit Stop møter og faget ”Tro 
og tanke”. Det aller viktigste er kanskje likevel hva vi 
får formidlet til våre elever gjennom de mange små 
eller store samtalene vi har i løpet av et helt skoleår. Vi 
opplever at det fi nnes en lengt etter ”ekte verdier” hos 
elevene våre. Det er fantastisk når vi etter en Pit Stop 
samling opplever at  mange ikke kristne elever har lyst 
til å starte opp i Bibel/samtalegrupper for nettopp å 
lære mer om hva kristen tro går ut på. Det er fantastisk 
å kjenne på stillheten under en morgensamling hvor 
sider ved den kristne tro bli formidlet. Da kjenner vi 
virkelig på gleden over arbeidet vi får stå i den kristne 
folkehøgskolen. At vi trenger din forbønn videre er det 
ingen tvil om. Be om at vi ved Molde folkehøgskole 
kan lære den unge den vei han skal gå ! Da har vi også 
et løfte om at han ikke vil vike fra den når han blir 
gammel.

Besøk av en eventyrer.
Mandag 28. september hadde vi et fantastisk besøk 
av eventyreren Helge Hjelland. I tre timer holdt han 
skolens elever i ånde med sine mange spennende og 
utrolige fortellinger. Ikke minst engasjerte reisen han 
nylig hadde gjennom Niger-elven en ekspedisjon som 
også har blitt til en dokumentarfi lm som har blitt vist 
på TV2.

Tidligere elev på X-faktor.
Vi gleder oss over suksessen 
tidligere elev Elin Gaustad har 
gjort på X-faktor.  Elin har virkelig 
blitt lagt merke til og står nå med 
tilbud om platekontrakt. Ekstra 
kjekt er det for oss når hun bla 
i Romsdals Budstikke forteller 
om hvor viktig året på Molde 
folkehøgskole var for hennes 
musikalske og menneskelige 
utvikling.

Til Farstadstranda for å padle i både bølger og elv.
Søvnen var ikke mer en så vidt gnidd ut av øynene etter 
høstferien da friske og klare padlere satte nesa mot 
Farstadstranda for å padle både i bølger og elv. Det 
ble en kjempedag i vakker natur og med spennende 

og utfordrende 
padleopplevelser.

Linjetilbudet for 
2010/2011.
Fra skoleåret 2010/2011 
tilbyr vi følgende 
linjetilbud ved Molde 
folkehøgskole :
Fotball/Barcelona
Fotball/Brasil
Treningsinstruktør/Fitness
Snowboard/Sjøsport
Twintip/Sjøsport
Friluftsliv/Musikk
Dykking/Klatring
Idrett/Australia
Sykkel/Ski
Multimedia/Filming/
Aktivitet.
Mer informasjon fi nner du 
på www.molde.fhs.no

Her gjelder det å ha god ballanse 
– Ida Morken i full konsentrasjon 
FOTO: Sigrid Sandvik
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”For vi er BS-agenter. Løser saken mens du venter. Vi er BS-
agenter! Tø� e gutter! Tø� e jenter!” Slik sang de 43 agentene 
som var samlet på leir 18.-20.september. 22 gutter og 21 jenter 
tok utfordringen og ble 100 % agenter for en weekend. 

Vi ble velsignet med et fantastisk høstvær! Agentene kunne boltre 
seg fritt i strålende høstsol. 
Ved briefi ng-samling fredag kveld fi kk agentene identitetskort. 
Neste morgen startet vi dagen med en deilig frokost som May Iren 
og Judith haddet laget til oss. 
Etterpå fi kk agentene ulike oppdrag. Det gjorde gått å få 
ut litt energi før vi samlet oss til Agent-Spesial for å granske 
”kildematereiellet” vårt… (Pssst! Bibelen!) Lørdag var oppdraget 
”Dead or alive” og handlet om den bortkomne sønnen. 
Da den bortkomne sønnen kom hjem igjen ble det fest. Så da 
kvelden kom hadde vi ”Agent-party” og feira at faren fi kk sønnen 
hjem igjen. Girlander og ballonger, sang og lek gjorde kvelden til 
et skikkelig party for både store og små. Kreative ledere overrasket 
med sketsjer og agentene deltok med leker og artige innslag, og 
Agent 007 (hemmelig identitet) stilte opp og delte ut Agent-bevis til 
samtlige agenter.
Søndag slettet vi alle spor etter oss på Visthus og reiste hjem til nye 
oppdrag.
Agentledere på leiren var: Knut Ståle Morsund, Marianne Græsdal, 
Alice Elnes, Trond Stige, Lars Myklebust, Margareth Fonn, Ottar 
Schjølberg, Jorunn Valde, Per Inge Orø og Randi Marie Solbakken + 
tre fl otte hjelpeledere: Ottar Johannes Sekkeseter, Alfred Fonn og 
Amalie Holm
Leiren er et samarbeid mellom Romsdal Søndagsskolekrets og 
Nordmøre og Romsdal Indremisjon

TEKST/FOTO: Randi Marie Solbakken

Besøk av Agent 007
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AAAnnndddaaakkkktttteeeeennn

BARNAS AGENTLEIR PÅ VISTHUS

”Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, 
han som er den rette far for alt som kalles barn 
i himmelen og på jorden.” Efeserne 3,14-15

Jeg vet ikke hvor ofte du ber ditt Fadervår, 
men hver gang du ber denne bønnen, så 
innleder du den slik: Fader vår, du som er 
i himmelen! Vi henvender oss til Gud vår 
Far og ber om hans hjelp og støtte i livet. 
Hvorfor ber vi på denne måten? Jo, det har 
en meget enkel forklaring; fordi Jesus lærer 
oss å be slik. Les gjerne Matt. 6,9ff .

Apostelen Paulus som her skriver til 
Efeserne praktiserte dette. Han bøyer sine 
knær for Faderen. Det skal du og jeg få lov 
å gjøre også. Er det lenge siden du bøyde 
dine knær for Herren? Går det lenge mellom 
hver gang det skjer? Det er nettopp der 
Gud møter oss mennesker på en spesiell 
måte. Alt Guds arbeid må starte på kne for 
Gud. Det er de såre knær som arbeider best. 
Paulus var opptatt av at andre mennesker 

skulle få møte Jesus. Evangeliet måtte ut 
til alle folkeslag, slik at enda fl ere fi kk del i 
frelsens hemmelighet. ”Derfor bøyer jeg mine 
knær for Faderen, han som er den rette Far” 

Nå er det mange som har et godt bilde av 
sin jordiske far. Det gir også gode følelser når 
de hører om den himmelske far. Personlig 
har jeg ikke vokst opp med noen jordisk far. 
Jeg vet han fi nnes, men jeg kjenner ham 
ikke. Det er heldigvis ikke gode jordiske 
farsbilder som skal være med å skape bildet 
av vår himmelske far. Nei, bibelordet sier 
oss noe helt annet: Gud er vår egentlige 
Far. Den rett Far. Alle andre farsbilder er 
bare svake etterligninger av Han som er vår 
egentlige Far, den rette Far for alt som kalles 
barn.

Så er det at vi skal få lov til å påkalle denne 
Far i dag, gjerne med bøyde knær og 
på denne måten; Fader vår, du som er i 
himmelen. Det betyr at han kan hjelpe oss 

dag. Han vil det, for han er jo vår Far. Når 
vi påkaller Hans navn er han alltid villig til 
å lytte og han vil alltid ta imot den som 
kommer til ham. 

”Du er vår Fader og vi elsker deg. 
Vi opphøyer ditt navn på jorden. 
La ditt nærvær nå erfares midt iblant oss, 
dine mektige ord i blant oss bo.
(Refr): 
Ære være Gud, den allmektige, som var og er 
og som skal komme.  Ære være Gud, 
den allmektige, som rår til evig tid. 

Hellige Herre, vi vil tilbe deg. 
Vi bøyer kne for deg, vår Skaper. 
La ditt rike komme til oss når vi priser deg, 
dine gjerninger si at du er stor. 
(Refr)” 

Sang nr 37 i Syng for Herren

Av Roger Andrè Haugland
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KRINSGLIMT 
Bibeltime i Eidsvåg bedehus med påfølgende 
kveldskaffe og hjemmebakt gullerotkake. 
Oppmøtet var bra, kretslederen talte om 
”Bønn”, leder Kaspara Bugge Jensen ledet 
og Lynn & Per Magne Brakstad sang.

Den første torsdagen i hver måned er det Formiddagstreff i Sylteosen bedehus. Vi  var på besøk den 1. oktober. Oppmøtet 
ligger vanligvis på 15 – 20 personer i hovedsak pensjonister naturlig nok. Det er Anne Lise Aas som er primus motor for disse 
samlingene. Her starter man med formiddagsmat, fortsetter med sang og andakt og avslutter med åresalg.

Roger Andre Haugland hadde Bibelhelg 
på Vestnes bedehus første helgen i 
oktober. 
Bilde 14-15

Utsendelse av Indremisjonsnytt og loddbøker. En trofast 
flokk fra Eide bruker å stille opp og hjelpe oss, men det er 
rom og behov for flere personer som kan være med et par 
timer i måneden til dette.

Samlingsfest på Lønset/Strande sammen med Hjelset 
Indremisjon. Gunnlaug Lima var kretsens utsending.

Besøk av Agent 007
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Det er avgjerande for Høgtun å ha nær kontakt med 
misjonsfolket i distriktet og ha ein ring av høgtunvener som 
står med oss i forbøn og elles støttar dette umåteleg viktige 
ungdomsarbeidet som ein kristen folkehøgskule driv.

Vi inviterer derfor med glede til ein triveleg kveld på Høgtun i 
november.

Du er hjarteleg velkomen i daglegstua fredag 13. november kl 18. 
Odd Sæbø vil kåsere over emnet ”Smilande minne” .  Rektor 
Edgar Fredriksen fortel frå Høgtun i dag. Det blir fl eire fi ne 
programinnslag m.a. ved nokre av årets elevar. Og eit skikkeleg 
godt kveldsmåltid!
Høgtun treng di støtte! Velkomen!

KRINSGLIMT

Roger Andre Haugland hadde bibeltimer 
på Vestnes 9-11. oktober

Annbjørg og Kåre Sævereid besøkte Innfjorden tirsdag 13. oktober

Det har i lang tid foregått et arbeid innad i ImF for å samle 
bladarbeidet i de ulike kretser mest mulig. Det er også et sterkt 
ønske om at fl ere skal lese Sambåndet. 
Nå foreligger det et forsalg om at Sambåndet og kretsbladene 
skal gis ut sammen i fremtiden. Det vil si at for eksempel 
Indremisjonsnytt blir en del av Sambåndet og dermed kommer 
ut i et litt annet format enn i dag. Layout og utseende blir likevel 
det samme, det samme med innholdet.

Fordelen med dette er to ting:
Bladet kommer ut oftere, 16-18 ganger pr. år mot nå 9-10. Slik får vi 
nyere sto�  i bladet enn det som ofte er tilfellet i dag. Særlig for de som 
ikke har tilgang til internett og våre hjemmesider der vil dette gi en 
tettere og bedre oppdatering på det som skjer i NRI.
Alle som i dag har Indremisjonsnytt (som jo er et gratis blad) vil også 
får Sambåndet GRATIS. Det vil være en stor gevinst for ImF totalt.

Kretsstyret er i utgangspunktet positiv til dette, men vi har så 
langt ikke kunnet gå inn for det fordi det har blitt for dyrt. 

Nå foreligger det derimot et nytt 
forslag fra ImF som vil gi alle de 
som holder Indremisjonsnytt 
gratis abonnement på 
Sambåndet uten at det vil 
koste NRI noe ekstra i forhold 
til det vi betaler for å lage 
bladet i dag.
Kretsstyret skal ta stilling til 
saken i løpet av høsten. Hvis 
du plutselig får Sambåndet 
i posten (med en annen 
bakside enn du er vant til) så 
fi nner du Indremisjonsnytt 
som en del av bladet.
Ta gjerne kontakt hvis du 
har spørsmål om dette.

Er dette siste nummer av Indremisjonsnytt

forst...

HALLO HØGTUNVENER!

Nå foreligger det derimot et nytt 
forslag fra ImF som vil gi alle de 
som holder Indremisjonsnytt 

koste NRI noe ekstra i forhold 

Organ for Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Indremisjonsnytt
 nr. 8 - 2009   -   11. årgang

Topp agentleir på Visthus

Fullt hus og stormende jubel.

Er dette siste nummer av Indremisjonsnytt?               side 10

Ny møtesal for Kristiansund 
Indremisjon     side3
Indremisjon

les mer på side 8

nri-ung.no & nri-imf.no   (se også imf.no)

Andakt side 8

Regnskapet 31.08

«Men alle dem som 
tok imot Ham, dem 
gav han rett til å bli 
Guds barn…»  
 Joh 1,12

Julesalgene til NRILørdag 7. november Kårvåg bedehusLørdag 14. november FrænabuAlle hjertelig velkommen!

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



 

Indremisjonsnytt 11

Slik kommer du igang
1) Fyll ut denne siden.
2) Send den til: Indremisjonsforbundet, Søre Bildøy, 5353 Straume
    Du får beskjed fra banken din når AvtaleGiro trer i kraft.
    Avtalen kan endres/stoppes når som helst ved henvendelse til din bankforbindelse.

Ifølge bankens sikkerhetskrav, er vi pålagt å be deg 
fylle ut en øvre beløpsgrense pr. trekkmåned. Vi 
anbefaler at du setter den maksimale beløpsgrensen 
til kr 1.000 pr. mnd. for å ta høyde for eventuelle 
fremtidige gaveendringer. Du vil uansett aldri bli 
trukket for mer enn det faktiske gavebeløpet. Hvis 
feltet under ikke fylles ut, vil beløpsgrensen bli satt til 
kr 1.000 pr. mnd.

Mottaker   Mottakers konto
Indremisjonsforbundet  8220.02.80632            Beløpsgrense pr. trekkmåned:                           kr.

     Betalingshyppighet (fylles ut av alle)

           Måndelig Kvartalvis Halvårlig Årlig, eller de månedene jeg har krysset av for:

 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

 Ja, jeg ønsker 28% skattefradag på mine gaver.

Mitt personnr. er:   

Maksimalt fradragsbeløp er 12.000 kroner. Gaver utover dette betraktes som ekstragave til misjonen.
I januar får du tilsendt takkebrev sammen med bilag til selvangivelsen. Minstebeløp for skattefradrag er kr 500 pr. år

Indremisjonsforbundet har tillatelse fra Datatilsynet for

oppbevaring av fødselsnummer og garanterer konfidensiell

behandling av opplysningene i henhold til Personvernloven.

Sted/dato:                                             Underskrift: 

Sendes til: Nordmøre og Romsdal Indremisjon, 6444 Farstad

Navn:

Adresse:

Postnr./-sted:

Tlf:                  E-post:

(Bruk store bokstaver)
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Avtale Giro - enklere blir det ikke  Fast Givertjeneste med

Ja, jeg ønsker å bli fast giver med AvtaleGiro  (er kjent med og aksepterer vilkårende for AvtaleGiro).

Jeg ønsker å bli fast giver og få tilsendt giroblanketter.

Jeg ønsker at hvert gavebeløp,  kr  skal fordeles slik:

Indremisjonsforbundet:  kr 

Nordmøre og Romsdal Im: kr 

Frænabu/ Visthus:  kr 

Belast mitt konto nr.              Trekkdato (fra 15. til 25.):

(Kid-nummer fylles ut av ImF)           
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B-PostAbonnement
Returadresse:

Frænabu
6444  FARSTAD

DESEMBER
03.-05. FØRJULSLEIR FRÆNABU
11. ADVENTSAMLING FRÆNABU
30.-31. NYTTÅRSLEIR FRÆNABU

AKTIVITETSKALENDER NRI 2010

JANUAR
22.-24. FAMILIELEIR FRÆNABU

FEBRUAR
12.-14. BIBELHELG FRÆNABU
19.-21. WINTER GAMES FRÆNABU

APRIL
01.-04. PÅSKEMØTE FRÆNABU
09.-11. TENÅRINGSLEIR FRÆNABU
10.-11. JENTELEIR FRÆNABU
16.-18. MINILEIR VISTHUS
24.   FRÆNABU-BASAREN

MAI
28.-30. KRETSMØTE 
HØGTUN

JUNI
04.-06. FAMILIELEIR VISTHUS
20. MIDTSOMMERFEST VISTHUS
23. ST.HANS FEIRING FRÆNABU
24.-27. BIBEL OG SPORT LEIR VISTHUS

AUGUST
12.-15. 60 + VISTHUS
15. SENIORDAG VISTHUS
20.-21. INSPIRASJONSHELG FRÆNABU
22. FRÆNABUDAGEN
27.-29. GUTTELEIR VISTHUS

SEPTEMBER
03.-05. FAMILIELEIR FRÆNABU
11.-12. FELLES HØSTMØTE I KRISTIANSUND
17.-19. AGENTLEIR VISTHUS
17.-19. FRILUFTSLEIR MÅSVASSBU
25. HØSTMESSE VISTHUS

OKTOBER
01.-03. TENLEIR VISTHUS
15.-16. HØSTMØTE MOLDE

NOVEMBER
06.-07. MINILEIR FRÆNABU
06. MISJONSMESSE AVERØY
13. FØRJULSMESSE FRÆNABU
19.-21. BIBELHELG MOLDE
26.-28. ADVENTLEIR FRÆNABU


