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Ef. 2, 8   For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.

Godt og vel 50 personer var 
samlet fra onsdag 10. – søndag 
14. august på årets 55+.

Årets talere / sangere var 
evangelistene Marta og Edgar 
Paulsen fra Melhus i Trøndelag. De 
fikk gitt svært mye igjennom sin 
forkynnelse og Edgar sin sang. 

Leo Oterhals, forfatter og kåsør holdt 
kåseri om «Havlandets kvinner». 
Musikere Sigmund Hjelset deltok 
med vakker klassisk musikk på 
festen lørdag kveld. Jan Inge Nasvik 
hadde årets fagseminar med tema 
«.no» – om bruk av internett. 
Kretsleder Arild Ove Halås hadde 
bibeltimen på lørdag formiddag.

Fredag var det turdag, og leirsjef 
Kåre Eikrem skriver følgende om 
turen::

Fredag kl. 10 var dagen kommet 
for Blåturen! Men alt kvelden før 
har vi gjettekonkurranse med flotte 
premier, der hver enkelt får legge inn 
sine forslag til hvor turmålet blir i år. 
Spørsmålet denne gangen var navnet 
på ett kjent fjell og navnet på det 
nærmeste bedehuset til dette fjellet! 
Mange gode forslag kom inn!

Den humørfylte guiden vi hadde 
med var som i fjor, Asbjørn 
Ørjavik.  Stemningen var både 
spent og stor alt fra starten! Første 
etappe av turen gikk innover til 
den majestetiske fjellheim i indre 
Romsdal. Snupunktet var Kors kirke 
og vi fikk betrakte både Trolltindene, 
rasfarlige lille og store Mannen 
og Romsdalshorn. Fraflytting, 
vaktmannskaper, media og masse 
turister var å se!

Etter at vi hadde stoppet og luftet oss 
litt, gikk turen tilbake til Åndalsnes.  
Her var annonsert formiddagstreff 
og Jenny Kolflåth og medarbeiderne 
tok imot oss med kaffe og «åpne 
armer». Mange hadde kommet 
fra byen og bygdene omkring, og 
sammen med oss, ble vi nærmere 
hundre forventningsfulle samlet 
rundt kaffebordene. Vi  fra Visthus 
hadde med nistepakke, men alle 
fikk kaker og kaffe. Trivelig! Martha 
og Edgar Paulsen delte Guds ord 
gjennom sang og vitnesbyrd. Flere 
tusen ble gitt i takkegave til misjonen! 

Blåturen gikk så videre til 
Vengedalen. Gjennom bom og 
langs smale veier gikk turen inn i 
fjellheimen så langt bussen kunne 
komme. Vi hadde en stigning på over 

500 meter til vi stod på «baksiden» av 
Romsdalshorn og Romsdalseggen! 
Mange hadde ikke opplevd en slik 
tur før, og flere bleknet litt og ønsket 
seg tilbake. Vi er jo ikke alle så 
fjellvant og dristige!

Etterskrift: Du er vel kanskje 
spent på hvem som vant 
gjettekonkurransen?  Løsningen 
på fjellet var Romsdalshorn (for vi 
hadde jo sett dette fjellet fra begge 
sider). Bedehuset var Marstein 
(Medalen) bedehus. Einar Aae fra 
Averøya vant klart. Hanna Eikrem 
ble vinner nummer 2.

Når det gjelder været skal vi ikke 
klage, men bare påpeke at det regnet 
mer eller mindre sammenhengende 
fra onsdag til lørdag kveld. Dette 

la ingen demper på humøret, men 
gjorde at den årlige hagefesten måtte 
arrangeres innendørs.

Visthusmesterskapet i Hestesko-
kasting lot seg imidlertid ikke stoppe 
av regnet. Under ledelse av Oddvar 
Nyheim ble det kastet hestesko 
og målt poeng. Klara Rødstøl fra 
Verma ble best av samtlige og vant 
dermed også dameklassen (og slo 
alle mennene). Nybegynner Edgar 
Paulsen ble til sin store overraskelse 
mester i herreklassen.

Vi takker Gud for gode dager og 
for godt fellesskap og har allerede 
begynt å glede oss til neste års 55+ på 
Visthus.

Vellykket 55 + på 
Visthus
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 La din 
nådegave få 

flamme opp på 
nyt t

Derfor vil jeg minne deg om dette: La Guds nådegave i deg 
flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg!   For 
Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom.  1. Tim 1, 6-7

Gud har gitt hver enkelt som tror på han en nådegave. Mer 
riktig er det å si at han har gitt oss en variert og spennende 
«nådegavepakke» med mange ulike nådegaver. Ofte omtaler vi 
dette som «Åndens gaver» / «åndsutrustning»  m.m. Når Bibelen 
oppfordrer oss til å la nådegaven vår flamme opp på 
nytt, så oppfordres vi til å la hele den åndelige 
utrustning Gud har gitt oss komme i bruk.

Den som har tent i et bål dynket med bensin 
(ikke noe å anbefale) vet litt om hva det vil 
si når noe flammer opp. Det er en kraftig 
ild som brer seg og som umiddelbart 
begynner å gjøre sin gjerning, og etter en 
stund kan det største bål være bare en liten 
askehaug.

Gud gav oss nådegaver og han ga oss et kall. 
Vi skal fortelle videre historien om Jesus til de 
mennesker vi møter. Misjon er å bringe budskapet om 
Jesus «fra den ene – til den ene». For at dette skulle kunne la seg 
gjennomføre gjorde Herren Gud to ting:

• Han lovde at han alltid ville være der sammen med oss 
(Matt 28,20)

• Han satte oss i stand til oppgaven ved å gi oss en himmelsk/
åndelig utrustning (1. Kor 1,7)

Under sommerens Generalforsamling i Indremisjonsforbundet 
var det flere ganger forkynt om at vi må la Guds nådegave i oss 
få flamme opp på nytt. Kanskje trenger du det på en særlig 
måte denne høsten, og kanskje kan vi hjelpe hverandre med 
det. Paulus la hendene på Timoteus og ba for han, la oss gjøre 

det for hverandre – på et helt vanlig bedehusmøte med helt 
vanlige mennesker tilstede. Forbønn og håndspåleggelse er 
ikke noe som hører bare de store stevnene til, det bør være den 
mest naturlige del av alle våre samlinger. Du som er møteleder 
– spør om noen ønsker forbønn når du leder et møte. Du som er 
«vanlig» møtedeltaker – ta ordet og spør om dere ikke kan be for 
hverandre når dere er samlet.

Gud vil ikke at vi skal være motløse. Selv ikke i Norge anno 
2016 hvor mange frykter at alt som har med kristen 

tro og tanke snart er borte fra samfunnet vårt. 
Alt for mange kristne (kanskje særlig mange 

eldre?) er motløse. Man husker vekkelsene og 
bedehusets glanstid for mange år siden, og 
så er det ikke slik lenger. Så spør man seg 
selv – hva har skjedd? / hvorfor har det blitt 
slik? / hvordan skal det bli i fremtiden?  Så 
ender man opp med motløshet og lurer på 
om det i det hele tatt nytter å drive misjon.

Gud vil ikke at du skal være motløs. La oss 
be for og med hverandre, slik at nådegaven vår 

igjen kan flamme opp og bli brukt slik Gud vil.

Gud vet alt om den åndelige situasjonen både i Norge og på din 
hjemplass. Han vet også om situasjonen på ditt bedehus. Likefult 
har han satt deg inn – nettopp her – nettopp i Norge anno 2016 
– og så har han gitt deg en åndsutrustning som passer til din 
hverdag.

Og denne Gud er det som igjen kaller deg til å se fremover, til å 
fatte mot, til å stå der du er satt – som medarbeider  i hans store 
verdensvide kristne kirke. 

Det nytter – ganske enkelt fordi Gud både sendte deg og  utrustet 
deg.

NYTTER DET?



Nytt fraHøgtun Folkehøgskole
SKOLE-NYTT

Molde Folkehøgskole
Tekst: Torgunn Nerland

Flott skolestart.

Lørdag 20.august fyltes skoletunet opp med 
125 forventningsfulle elever. Vi gleder oss over 
fullt hus og til bli kjent med en ny stor ung-
domsflokk. Vi har nå lagt bak oss innføringsu-
ken og en spennende og travel startfase på 
skoleåret. 

I innføringsuken var vi bl.a. på tur til Visthus. 
Vi er imponerte over mottakelsen vi får der. 

Det er så utrolig godt å bli møtt med stor gjest-
frihet og mye varme. Vi har også arrangert vår 
første «Pit Stop samling». Utrolig inspirerende 
at over 90 elever møtte opp. Vær med og be for 
årtes elever og skolens personale.

God sommerdrift.
Vi har sommeren 2016 hatt en god sommer-
drift. Vandrehjemsdriften har vært på nivå 
med fjoråret. Utenom jazzuken var sommer-
stevnet til Lærerinnenes Misjonsforbund et 
av de store arrangementene ved skolen denne 

sommeren. Vi har også i løpet av sommeren 
fått skiftet ut alle ytterdører, fått ny belysning 
og nytt lydisolert tak i skolens matsal og vi har 
slipt ned og lakket gulvet i skolens gymsal. 

Vi gleder oss over muligheten til å stadig å 
oppgradere skolens bygningsmasse.

115 elevar og full skule i år!

Høgtun er i gang! Vi har tatt i mot 115 elevar. 
Av desse er det 16 som kjem frå andre land enn 
Norge – spennande! 

Åpningsturen til Orsetsetra og Reinsfjellet 
vart avvikla i fine verhold. På Frænabu deri-
mot, fekk vi mykje vind og vatn! Men humøret 
var bra likevel. Tur til Svevestien på Atlanter-
havsveien og til Bremsneshola var populært. 3 
syklistar valgte å sykle rundt Averøya i kuling 
og voldsomme regnbyger – imponerande! Det 
må nevnast at ca. 30 av elevane valgte å sykle 
tur retur Høgtun-Frænabu.

Vi trur på eit fint år – elevane er positive og har 
høgt aktivitetsnivå!

Tekst og foto: Bjarte Grøteide 
rektor Høgtun folkehøgskole

Nytt fra



NYHETER

Prosjekt «Klossen»

Endelig, etter lang ventetid 
kunne arbeidet med å få satt 
tak på «Klossen» på Frænabu 
starte i midten av august. 

Torsdag 18. august kom tak-
stolene og arbeidet med å få 
taket har siden pågått for fullt. 
I skrivende stund (torsdag 8. 
september) er taket tett og beg-
ge veggene er på plass. 
Vi er overbevist at den løsnin-
gen som nå er valgt er både 

den beste, mest økonomiske og 
mest fornuftige med tanke på å 
utnytte murkolossen som står 
på Frænabu. 
Det gjenstår fremdeles mye ar-
beid, både med å legge dekra-ta-
ket og alt annet som skal gjøres. 
Frem til nå har det vært en liten 
dugnadsgjeng som har tatt det 
meste av arbeidet, men på sikt 
legger vi opp til mange dug-
nadsdager. Ikke minst er det et 
stort malingsarbeid som skal 
gjøres innvendig.

På nri-imf.no og på Frænabu 
sine «Facebook-sider» legger vi 
ut nye bilder av byggeprosessen 
hver uke, slik at du kan følge 
med i arbeidet hvis du har til-
gang til internett.

Oppe blir det en fantastisk mø-
tesal med sitteplasser til 150 
personer. Her blir det store vin-
duer ned mot Hostadvatnet. 
Salen blir i praksis litt større 
enn dagens møtesal. I tillegg 
skal kretskontoret til NRI fly-

ttes opp hit i løpet av 2017. 
Kontoret vil få vinduene opp 
mot veien/parkeringsplassen. 
Dagens kretskontorbygg vil bli 
brukt til andre formål. 
Nede blir det et aktivitetsrom 
på ca 280 m2 som vil gi oss 
store muligheter ikke minst i 
barne- og ungdomsarbeidet. 
Her blir det også  santæranlegg, 
noe som også gjør at vi nå kan 
legge tilrette for bobiler/camp-
ingvogner på en helt annen 
måte enn i dag.

Tekst og foto: Arild Ove Halås

KRETSNYTT

Minnegave etter Johan Rødstøl
En god medarbeider og misjonsvenn flyttet hjem 
til Jesus i vår da Johan Rødstøl fra Verma døde 
nesten 93 år gammel. Johan ønsket en minnegave 
til Visthus, og vi har fått inn godt og vel kr. 16000,- 
i gaver, derav ble 8800,- gitt i begravelsen. Vi lys-
er fred over Johan sitt minne, og takker varmt for 
gaven til Visthus.
Tekst: Arild Ove Halås

Våre ungdomsarbeidere i aksjon
Søndag 28 August var det søndagsmøte i Lang-
veien 19. Denne søndags ettermiddag var det våre 
barne- og ungdomsarbeidere  som var i aksjon. 

Dag Ottar Fedøy 
ledet møtet, mens 
Marte Sofie Leithaug 
talte om «å ha blik-
ket festet på Jesus». 
I tillegg sang hun 
ikke mindre enn seks 
sanger. Hans Ivar 
Guddal fortalte også 
forsamlingen om ar-
beidet de skal drive I 
Kristiansund. Vi er 
veldig takknemlig for 
å ha Marte Sofie og Hans Ivar med på laget. 
Tekst og foto: Ole Chr. Martinsen

Samlingsfest I Kristiansund 
Søndag 21 August inviterte Kristiansund In-
dremisjon til samlingsfest i Langveien 19. Denne 
søndagen var det ca 25 stk som hadde møtt opp for 
å høre Guds Ord og godt fellesskap.  Det var Ole 
Martinsen fra NRI som talte til forsamlingen fra 
Johannes 10 «Den gode gjeteren». Det er også verdt 
å nevne at Møteleder Jan Inge Nasvik viste musik-
kvideoer fra  Torkill Sellin som i våre trakter hukes 
best for Surstrømming.
Etter møtet ble det servert kaffemat og Jan Inge 
Nasvik hadde to konkurranser. 
Tekst og foto: Ole Chr. Martinsen



Eidsvåg feiret sitt bedehus
Tekst og foto: Leif Harberg

KRETSGLIMT

SEKKJEPÅSE PÅ VISTHUS
Kokk på Frænabu Lill Kristin Endresen hadde «op-
plæringshelg» på Visthus i august for å lære seg å lage 
Vistdals nasjonalrett Sekkjepåse som består av speke-
mat, potet og flesk.  Læremester var Kjell Hatlen.

Molde Indremisjons høsttur

Feststemte gjester i et fint pyntet 
bedehus markerte søndag at 
Eidsvåg bedehus runder 100 år. 
Det ble både historie og gode 
minner, men med vekt på det 
de mange har fått med seg fra 
bedehuset.

Det ble servert både åndelig og 
legemlig føde, ettersom festen 
startet med god middag. Med 
Kaspara Bugge Jensens sikre 
ledelse ble de mange gjestene 
servert Terje Karijord’s gode og litt 
underfundige historie, og i løpet 
av festen fikk vi mange historiske 
glimt helt fra den kristne flokken 
bestemte seg for å reise bedehus 
også i Eidsvåg. Da var det allerede 
bygd flere i bygdene rundt. Men 
selv om nabobygdene var først, er 

det i Eidsvåg 
alt samles 
nå. Det er 
det eneste 
i området 
m e d 
virksomhet. 
Og det 
er en god 
virksomhet, 
for både små 
og store.

K a s p a r a 
Bugge Jensen hadde hjelp til det 
historiske av Eli Gjermundnes. 
Også Solveig Aasen Stubø kom 
med sine minner. Hun hadde 
vært med i bedehuset helt fra 
1930-tallet, og var nok den på 
festen som hadde lengst fartstid i 
dette Guds hus.

Det historiske kom også fram i 
sangen, ettersom det var hentet 
frem og kopiert opp to sanger, 
skrevet spesielt til innvielsen av 
bedehuset 13. juni 1916. Det var 
foreningens formann, kirkesanger 
Hallvard Årseth, som hadde 
skrevet sangene.

Sangevangelistene Martha og 
Edgar Paulsen har mange ganger 
gjestet Eidsvåg, og det var helt 

naturlig at det var de to som også 
var med på festen med sang og 
tale. Martha Paulsen var i sin tale 
mye opptatt av lyd, at vi må bruke 
vår lyd, vår tale, til å få mange i 
tale, fortelle mange om Jesus.

Kretsformann Leif Harberg 
hilste fra kretsen, og påpekte at 
bedehuset ikke ser ut som det er 
hundre år. Gjennom alle år har 
kjærlige hender sørget for å holde 
det i stand og fornye det. Men 
hans hilsen trakk også fram at 
huset er et skall, det er innholdet, 
virksomheten som gjelder.

Ordfører Rolf Jonas Hurlen hilste 
fra kommunen, men mintes med 
glede sin egen tid i søndagsskolen, 
blant annet med «multimedia-
redskapet» flanellografen. Han 
overrakte blomster til Kaspara 
Bugge Jensen, og ga 3000 kroner 
til «noen taksteiner». For det er 
taket som nå står for tur i byggets 
fornyelse.

Forsamlingen har fått et betydelig 
eritreisk innslag, og en del av disse 
bidro med sang på festen.
Etter en god fest, med mange 
som viste at det var godt å være 
på bedehuset, ble også Kaspara 
Bugge Jensen takket for sin lange 
og store innsats.

Turen gikk av stabelen lørdag 
27. august. Turdeltakerne var 
stort sett pensjonister. Vi var 39 
turister som fikk oppleve Smøla 
og Veiholmen. 
Vindmølleparken, med 68 
møller, var et viktig stopp med en 
interessant forelesning der vi fikk 
se tverrsnitt av både en grov kabel 
og en rotorvinge. Vi ble imponert 
av å se de 70 m høye tårna og 
rotorer med diameter på 80 meter. 
På Veiholmen spiste vi en 
velsmakende middag. Her ute ble 

vi med på en sipirituell guiding, 
nærmest en dramatisering av 
fiskeværets historie. Vi fikk høre 
om konflikt mellom væreiere og 
fattige fiskere. Guiden fortalte også 
om kristenlivet på Veiholmen 
gjennom tidene.
Vi fikk fortløpende guiding om 
gulrotdyrking på myrområdene 
og historiske severdigheter som 
Kulisteinen. Kulisteien er en 
runestein med innhogd kors og 
er det eldste håndfaste vitnesbyrd 
om kristningen av Norge. Det ble 

omvisning i 
Edøy gamle 
kirke som er 
over 800 år. 
Det var 
andakt i 
bussen ved 
sjåføren 
vår mens vi 
sto i fergekø. Vi hadde to picnic-
måltider med medbragt kaffe og 
kaker. Dette var en interessant tur 
og vi ser fram til ny tur neste år.                                                                     

KRETSØKONOMIEN
Minus 400000,- for kretsen, minust 70000,- for Vist-
hus og minus 150000,- for Frænabu. Det er regnskap-
stallene pr. 31. juli. Med felles innsats i løpet av høsten 
håper kretsstyret å oppnå ballanse dette året.

Tekst og foto: Asbjørn Ørjavik

Fra samlingsfesten i Kristiansund.

VISTHUS-NAUSTET
Naustet til Visthus har stått på festet tomt helt siden 
det var bygget en gang for lenge siden. Nå har NRI 
fått kjøpe tomten for kr. 30 000,- slik at vi eier både 
naustet og grunnen det står på.

TAKK TIL BRIT WERKLAND
Brit Werkland har sagt opp sin stilling på Visthus av helse-
messige grunner. Vi skulle gjerne hatt Brit med oss videre. 
Vi takker for godt utført arbeid og ønsker lykke til videre.

Arbeidersamling ImF-Ung  
Tirsdag  21. august reiste tre fra kretsen vår til 
Jæren på arbeidersamling for ImF-Ung. Marte 
Sofie Leithaug, Hans Ivar Guddal og Ole Mar-
tinsen representerte NRI disse dagene på Og-
natun Leirsted.
Hovedfokuset på samlingen var «Forkynnelse 
til barn og unge». Deltakerne fikk høre Inger 
Strangstad fra NLM-Ung tale om «Forkynnelse 
til Barn og unge». Runar Landro fra Fredheim 
hadde Bibeltimene. I tillegg var det besøk fra 
Willow Creek i Chicago. 
De gav en innføring i det spennende trosop-
plæringsopplegget AWANA.
Tekst: Ole Martinsen



ANNONSER

REISERUTER 1. OKT. - 31. OKT. 2016
MØTER UTEN TALERE FRA NRI
02.10 Lønset og Strande - Fam. 
møte Terje Jonsen
04.10 Lønset og Strande 
Formiddagstreff
06.10 Åndalsnes Formiddagstreff
16.10 Vestnes - taler fra NLM
23.10 Søndagssamling Averøya
01.11 Lønset og Strande 
Formiddagstreff
Frænabu Misjonssenter 
01.10 Frænabu-dagen
FERSTAD GUNNAR 
21.10  - 23.10 Møtehelg i Molde IM 
inkl. Høstmøtet
HALÅS ARILD OVE 
01.10 Frænabudagen
03.10 Kretsstyret
06.10 Røvik og Nesjestranda
09.10 Spjelkavik kl. 1100
16.10 Torvikbukt 1930
20.10 Røvik Nesjestranda
23.10 Høstmøtet
23.10 Kristiansund

24.10 Styremøte Høgtun FHS
27.10  - 30.10 Lønset Strande
31.10 Molde FHS - styremøte
HANS IVAR GUDDAL OG MARTE 
SOFIE LEITHAUG
21.10. - 23.10 Pit Stop i Ålesund
23.10.  Høstmøte Molde IM
29.10  - 30.10 Minileir / Ledertrening 
Frænabu
HARALD TJERVÅG 
21.10  - 23.10 Ten-leir Frænabu
HENDEN RAGNHILD 
30.10 Vestnes kl. 1100
KARI OG STIG EINAR SØRENSEN 
M/FAMILIE
02.10 Midsund - Fam.møte 1630
KJELL BJARTE AARSUND 
23.10 Torvikbukt
Kleven, Hans 
19.10 Midsund
KRAKELI EMIL 
09.10 Kristiansund
23.10 Elnesvågen
LISLIEN KÅRE 

03.10 Eide - Formiddagstreff
06.10  Holmemstranda
16.10 Innfjorden
NERLAND BJØRN 
07.10  - 08.10 Tornes - Bibelhelg
20.10 Vevang
30.10   Kristiansund
OLE CHRISTIAN MARTINSEN 
01.10 Frænabudagen
04.10 Styremøte
17.10 Lagsbesøk
22.10  - 23.10 Pit Stop Ålesund
23.10. Høstmøte Molde IM
28.10 VIP Night Molde
29.10  - 30.10 Minileir / Ledertrening 
Frænabu
SKOTHEIMSVIK HARALD 
02.10 Frænabu - kveldsmøte
06.10 Averøya
13.10 Averøya
SMENES INGER LISE OG ASMUND
01.10 Måndalen - bibellørdag
23.10 Eidsvåg
26.10 Tornes

SOLBAKKEN JOSTEIN OG RANDI 
MARIE
 09.10  Åndalsnes
SÆVAREID ANNBJØRG OG KÅRE
12.10 Tomrefjord
28.10 Daugstad
GJENGEDAL HILDE OG LONGVA 
GUDRUN
16.10 Harøy IM 100 år 
TORGUNN NERLAND 
09.10. Søndagssamling Averøya
13.10 Helset - “alle-sammen-
samling”
VALDE NILS 
22.10 Måndalen - basar
23.10 Åndalsnes 
ØRJAVIK  ASBJØRN 
26.10 Fiksdal / Rekdal
NESHEIM LEIF 
30.09  - 02.10 Eide
FURNES ERIK 
30.09  - 02.10 Vestnes - bibelhelg
02.10 Molde kl. 1700

 

  
  

 

 

13.00  Salg av enkel middag 

   (Pølse m/ brød og Hamburger) 

Leker og morsomme aktiviteter  

inne og ute.  
Ridning - besøk av ponniene 
Cheyenne og Corint  

 

15.00  Familiemøte med  

    Marte, Hans Ivar og Ole  

HAUSTMESSE            
på Visthus Leirsted  lørdag 24. september 2016         

 
  

 
 
PROGRAM: 
 Kl. 12.00 Start og åpning av messa 

 Åresalg 
 Auksjon av grønnsaker, frukt, fisk og mye mye mer 

 Auksjonen starter kl. 1230 
 Salg av rømmegrøt fra kl. 1300 

Salg av kaffe, kaker og mat 

 Fiskedam / Trekning av basarbøker 
 

Kl. 15.00   Møtesamling i peisestua 
 Andakt v/ Roald Evensen 
 Sang v/ Paul Tore Garvo 
 
  (Kl. 1530 Messa fortsetter frem til ca kl. 1630) 
   

 Alle hjertelig  VE LKOMMEN !  
 
     ARR.:  DRIFTSSTYRET FOR VISTHUS 
         


