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Store og små samlet på familie-leir.

Helga 9.-11. september ble det 
arrangert Familie-leir på 
Visthus.

12 familier tok turen til Visthus 
for å være med på Nordmøre 
og Romsdal Indremisjons 
familieleir på ærverdige Visthus 
Misjonssenter. Vi var i alt 60 
små og store. Kretsens nyansatte 
Marte Sofie Leithaug talte til barna 
om Jesus- vår trofaste venn og 

hun fortalte og dramatiserte om 
Johannes, en av de tolv.

Undervisningen til de voksne 
var ved Elin og Odd Halvor 
Mosevoll (bildet). De jobber 
til daglig i klesbutikk og som 
ungdomsskolelærer. De driver 
også på fritiden Mosevoll 
Familiessenter, de reiser rundt og 
har ekteskapseminar i forskjellige 
sammenhenger. Temaene de gikk 
igjennom var «Motivasjon og 
Vedlikehold», «Guds kjærlighet 
regner over deg hele tiden!! Kan 

du merke det»? og om følelser, med 
utgangspunkt i Salmenes bok om 
David.

Lørdag var det og klart for 
sporløpet. Det var en sann glede å 
se så mange engasjerte familier, selv 
om regnet bøttet ned etterhvert. 
Vinneren av sporløpet ble Team 
Orø/Time. Konkurranseinstinktet 
var absolutt tilstede.

En spesiell takk må gis til gjengen 
på kjøkkenet som denne gangen 
besto av Janne og Nils Martin 

Sandven, Liv Borghild og Ole 
Harald Sekkeseter og Per Arnfinn 
Eide.  For en innsats. God mat, 
upåklagelig service, osv. Tusen takk 
for at dere gjorde helgen fantastisk.

Familieleir på Visthus
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Julemessene samler inn penger til arbeidet i kretsen…

Denne gangen ønsker jeg å sette fokus på to av de viktigste 
arrangement som skjer i regi av NRI i løpet av året. Det gjelder 
julemessene/førjulssalgene som arrangeres første og andre 
lørdagen i november hvert år. Vi har mange viktige arrangement 
og de skal aldri settes opp mot hverandre, men julemessene er 
likevel de enkeltarrangement som gir de største inntektene til 
kretsens arbeid.

Messa/salget på Averøya skjer på Kårvåg bedehus 
den første lørdagen i november hvert år. En 
egen komite arbeider det meste av året med 
å forberede denne dagen. Her er det salg av 
mye julebakst, det er lykkehjul, basarbord, 
åresalg, matsalg og samlinger om Guds 
ord gjennom sang og musikk.

En uke senere, den andre lørdagen i 
november  er det messe/julesalg på Frænabu. 
Her er en annen komite i arbeid gjennom hele 
året for å planlegge og gjennomføre. Her er 
det også salg av julebakst, i tillegg er det et 
stort lefsesalg. Komiteen lager også ulike salgsvarer og 
det er tombola, basarbord, åresalg, matsalg og selvsagt samlinger 
om Guds ord.

Samlet har disse to arrangementene gitt en inntekt til 
misjonen på over 160 000,-  de siste årene. I tillegg arrangeres 
«Kretslotteriet» hver høst, og dette trekkes alltid på julesalget 
på Frænabu. Dette gir normalt en inntekt på rundt 120 000,-. 
Julemessene utgjør med andre ord en svært stor inntektspost  for 
NRI (kretsen) pr. år.

Det er svært viktig å få frem at inntektene fra julesalgene går 
i sin helhet til kretsen og det misjonsarbeidet som NRI driver.

Det er nokså mange som tror at særlig julemessa på Frænabu 
er en innsamling til leirstedet, men det er det altså ikke.  
Frænabu-basaren og Haustmessa på Visthus er innsamlinger til 
leirstedene våre, men altså ikke julemessene.

Når vi så sterkt understreker dette er det fordi det er viktig at 
julesalgene er noe hele kretsen står sammen om. Det er faktisk 
de viktigste enkeltarrangement vi har med tanke på inntekter 
til NRI.

Vi ønsker at hele kretsen skal stå sammen om julemessene. 
Derfor er det et ønske å få til en ordning der de ulike foreningene 
rundt om bidrar med for eksempel en gevinst til julemessa eller 
kretslotteriet.

Ellers ønsker jeg som kretsleder (og på vegne 
av kretsstyret) å uttrykke en stor takk til 
de damene som jobber året rundt for å 
planlegge og gjennomføre disse to viktige 
arrangementene. Et annet sted i dette 
nummer av Indremisjonsnytt finner du et 
bilde fra en av lefsebake-dagene som har 
vært på Frænabu nå i høst.

Begge komiteene har plass til flere dersom 
du ønsker å være med i dette arbeidet innen 
NRI. For tiden er det Solveig Henden som er 
leder for komiteen på Averøya og Gunnlaug 

Lima/Terese Flataker Aarsund som leder komiteen for 
messa på Frænabu. Vil du være med så anbefaler jeg deg å ta 
kontakt med en av dem.

På side 6 står det en felles annonse for julesalgene. På www.
nri-imf.no vil du etter hvert finne detaljert program for begge 
julemessene. Vi håper riktig mange fra HELE kretsen vil ta turen 
og støtte opp om julemessa.

Til slutt nevner jeg også «Julemarkedet» som arrangeres i 
«Klossen» på Frænabu andre lørdagen i desember. Dette er da 
selvsagt et annet arrangement enn Julemessa. Julemarkedet er 
et sted hvor du kan kjøpe juletrær, julegaver, julenek og julemat. 
Dette arrangementet er til inntekt for Frænabu og midlene 
øremerkes til arbeidet med å realisere byggeprosessen av 
«Klossen».

Hjertelig velkommen til julemesse og til å være med å støtte 
kretsarbeidet og kretsøkonomien også på denne måten!

Julemessene på Averøya 
og Frænabu

inntektene går 
til kretsen, ikke 

til Frænabu
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Molde Friskole

Tekst og foto: Rektor Jeanette Vesetvik

Ved Molde Friskole har vi hatt en 
svært god start på skoleåret. Vi kan 
rapportere om fornøyde elever og 
foreldre, dette gleder oss!

Selv om skoleåret så vidt har begynt, har vi al-
lerede hatt mange gode opplevelser med elevene 
våre.

Ungdomstrinnet vårt har vært med på spen-
nende og lærerike seminar på Bjørnsonfestivalen 

i Molde. Her har de vært med på seminar om 
både ytringsfrihet og tegneseriens historie. Det er 
godt og fint med variasjon.

Småtrinnet vårt har vært på ekskursjoner til 
nærområdet for å se på livet i havet, og på kjente 
steder som er knyttet til sagn.

De minste elevene våre har jobbet med et kun-
stprosjekt inspirert av den lokale kunstneren Leo 
Oterhals. På skolen har vi flere bilder av denne 
kunstneren, og det var lærerikt for elevene å la 
seg inspirere av bildene, for så selv å male.

Følg oss gjerne på facebook for flere innblikk i 
hverdagen vår!

Godt med folk, høge prisar for gode 
varer, høg stemning og godt økonomisk 
resultat. Slik kan vi oppsummere årets 
Haustmesse på Visthus.

Opptelling viser et totalresultat på 68600,- og dette 
er så vidt vi veit det nest beste resultatet på noko 
Haustmesse.

Det er tradisjon at den siste søndagen i september 
samlast vi til Haustmesse på Visthus. Dette er eit 
av de mest særprega samlingane NRI arrangerer i 
løpet av året.

Det var godt med folk (rundt 80 menneske) som 
var tilstades i år. Samlinga begynte presis kl. 1200 
med andaktsstund med Roald Evensen og Paul 
Tore Garvo fra ImF som var i krinsen denne uka 
for å ha møter for Finnmarksarbeidet i ImF.

Så var det auksjon. Leiar i driftsstyret Ole 
Harald Sekkeseter er ein dreven og dyktig auk- 
sjonarius som får varene unna til gode priser. 
Vilja til å by var høg. Det vart selt blåbær, 
annanas, kiwi, bananer, klippfisk, gullerot, røy-
ka laks, lefse, saft, syltetøy, havrekjeks og mykje 
meir. Alt var gjeve som gåve. Vi må likevel nevne 
all fisken som Kjell Hatlen også i år hadde fiska, 
røykt og pakka. Tallause pakkar med røykt huse, 
torsk, kolkjeft m.m. vart seld til gode prisar.

Det var også tid til tre åreomgangar, samt 
at borna hadde ein eigen åreomgang i møte-
salen i kjellaren på internatbygget. Det var 
også fiskedam for dei minste.

Det vart seld rømmegraut, smørbrød, pølse 
m/brød samt kaffe og kaker i rikeleg mål.

Kl. 1500 var det ettermiddagsmøte med Evensen 
og Garvo, før messa vart avslutta med trekning av 

basarbøkene som har vore i salg nokre veker.
Totalt kom det inn kr. 68 600,- i løpet av dei 4 
timane Haustmessa varte. Det er eit av dei beste 
resultata vi har hatt.

Stor takk til alle som bidrog med gevinstar, både 
firma og enkeltpersonar – og til alle som kom og 
var med og handla.

Vi gler oss allereie til neste års Haustmesse.

Nytt fra

Vellukka haustmesse 
på Visthus

Tekst og foto: Arild Ove Halås

Ole Harald Sekkeseter (t.v.) og Kjell Hatlen i gang med auksjonen
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Aktivitetshuset 
på Frænabu tar form

Vi tar også denne gangen 
med en orientering om 
byggeprosessen på Frænabu.

Etter lang ventetid kunne 
arbeidet med å få satt tak på 
«Klossen» på Frænabu starte 
i midten av august. Torsdag 
18. august kom takstolene og 

arbeidet med å få taket har 
siden pågått for fullt. 
Vi er overbevist at den løsningen 
som nå er valgt er både den 
beste, mest økonomiske og 
mest fornuftige med tanke på 
å utnytte murkolossen som 
står på Frænabu. 

I skrivende stund først i 
oktober er dugnadsgjengen 

i gang med å legge dekra-taket  
og det vil være på plass ons-
dag 5. oktober. Så skal det 
legges gulv i bassenget, støpes 
gulv i den delen hvor det er 
«jordgolv». Så skal aktivitets-
rommet sprøytemales. Går alt 
etter planen er dette ferdig før 
jul.

På www.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 tilgang 
til internett.

Oppe blir det en fantastisk 
møtesal med sitteplasser til 
150 personer. Her blir det 
store vinduer ned mot Host-
advatnet. Salen blir i praksis 
litt større enn dagens møtesal. 
I tillegg skal kretskontoret til 
NRI flyttes opp hit etterhvert. 
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  sanitæranlegg, 
noe som også gjør at vi nå 
kan legge tilrette for bobiler/
campingvogner på en helt 
annen måte enn i dag.

Så langt har arbeidet blitt fi-
nansiert av gaver fra enkelt per-
soner samt det som ble samlet 
inn under «Frænabu-aksjonen» 
våren 2015. Men det vil kreve 
mange flere gaver før hele 
«Klossen» er ferdig slik den en 
gang skal bli. Så langt antar vi at 
dugnadsarbeidet som er utført 
har spart NRI for ca. 750 000,- i 
arbeidspenger.  

Det er fremdeles lov å gi gaver 
til «Prosjekt Klossen» - og vi 
oppfordrer dere til å huske 
arbeidet i bønn!

Tekst og foto: Arild Ove Halås

KRETSNYTT

KRIK I KRISTIANSUND
Tekst: Hans Ivar Guddal

Den 3. oktober var det klart for nok en KRIK-økt 
på Kirkelandet i Kristiansund. Det var 4 gutar som 
tok turen denne gongen. Vi hadde forskjellige ak-
tivitetar og til andakt snakke vi om Noa. Eg håper 
at antalet skal øke i løpet av hausten, og at fleire av 
dei må bli kjent med Jesus. Neste økt blir mandag 
17. oktober.

ARBEIDERSAMLING I NRI 
NRI har en god stab av ansatte som står på og 
ofte strekker seg utover den oppsatte arbeidstid-
en. I september var alle samlet til arbeidersam-

ling på Frænabu. På bildet foran fra venstre Marte 
Sofie Leithaug (20 %) , Hans Ivar Guddal (50 %), 

Torgunn Nerland (75 %). Bak fra venstre Lill Kris-
tin Endresen (75 % på Frænabu), Reidun Åndal 
(100 %), Ole Christian Martinsen (100%) og Arild 
Ove Halås (100 %). Husk våre ansatte i bønn, og vær 
raus med oppmuntring og gode tilbakemeldinger. 

FRÆNABU-DAGEN  
I år ble det bestemt at vi skulle prøve å gjøre Fræna-
bu-dagen til en familiedag. Vi hadde lagt opp til 
mange ulike aktiviteter ute for barna. Blant annet 
hadde vi besøk av to små ponnier som heter Corint 
og Cheynne. Det var salg av pølse og hamburger, 
og vi avsluttet det hele med familiemøte. Det var 
et forferdelig vær denne dagen, og det holdt nok 



KRETSGLIMT

FACEBOOK
Stadig flere er på «Facebook» og nå er både NRI, 
Visthus og Frænabu der. Bruker du Facebook så gå 
inn og lik og del sidene våre. Der finner du stadig 
bilder og små tekster om ting som skjer.

Molde Folkehøgskole bygger naust
Etter nesten 100 års skoledrift får 
endelig Molde FHS sitt eget naust. 
Naustet kommer til å bli til glede 
for både elever, personalet og 
styret for skolen, og her er en kort 
oversikt over prosjektet så langt.

1. Fase
Vi startet prosjektet i strandsonen 
i slutten av mai og fikk gravd ut 
tomta og støa. Sålen ble forskalet 
og støpt i begynnelsen av juni før 
jeg  gikk ut i ferie.

2. Fase
Vi muret med forskalingsblokk 
på dugnad av personalet v/ skolen. 

Murene ble fyllt med armering og 
avrettet i riktig høyde. Etter dette 
ble det dugnad med elever som 
plukket stein i støa for å redusere 
betongmengden ved støping. Det 
ble lagt ned armeringsmatter i 
støa. Murene ble fyllt med betong 
og i støa gikk det 22 kubikk.

3. Fase
Mandag 26.09 startet arbeidet med 
reisverket v/hjelp av byggmester 
Ove Fiske. Prosjektuka nærmer 
seg og 12 elever har valgt 
naustprosjekt med opp pussing av 
robåt som Øystein R. Evensen har 
funnet på nettet.

«Dette blir et glimrende naust 
for Molde folkehøgskole til glede 
for elever og personalet. Molde 
folkehøgskole får et nytt flaggskip 
i forbindelse med 100 årsjubileet, 
sier Oddvar Sæter jr.»

Se flere bilder på NRI sin 
hjemmeside www.nri-imf.no 

KRETSLOTTERIET
Det årlige kretslotteriet er nå sendt ut og vi ber om 
at du tar vel imot loddbøkene. Årets hovedgevinst er 
et gavekort på 10000,- i Dyreparken i Kristiansand, 
noe mange har gitt uttrykk for at de virkelig ønsker å 
vinne, så her er det bare å selge og kjøpe lodd. Ole Chr. 
Martinsen og Torgunn Nerland er lotteriansvarlig.

Tekst og foto: Oddvar Sæter jr. (inspektør)

mange hjemme - men vi hadde likevel en kjekk 
dag på Frænabu. Bildet viser Reidun Åndal i 
ivrig svampekast mot Hans Ivar Guddal.

HOPPESLOTT
Vi har kjøpt oss eget hoppeslott av midler vi har fått 
blant annet fra Gjensidige og «Prosjekt Tilhørighet 
Molde Fotballklubb». Hoppeslottet er på ca 32 m2 og 
ser ut akkurat som det på bildet. Det tas i bruk til våren.

JULEMESSENE
Det nærmer seg julemesser (5. november på Kårvåg, 12. 
november på Frænabu). Ivrige damer var allerede i sep-
tember i gang med lefsebaking på Frænabu. Julemess-
ene er til inntekt for NRI og er en viktig inntektspost. 

SANGFEST PÅ EIDE 
BEDEHUS 
I ti år har noen driftige damer arrangert For-
middagstreff på Eide bedehus den første man-
dagen i hver måned. Rundt 300 000,- er sam-
let inn til indremisjonsarbeidet gjennom dette 
arbeidet. I september arrangerte de «Sang-fest» 
med Atlanterhavskammeratene, Inger Lise 
& Asmund Smenes og rundt 50 fremmøtte. 
Arild Ove Halås holdt andakt, og Gerd Halås 
ledet festen. Et imponerende bord med kaker 
og smørbørd og en utlodning som  ga nesten 
9000,- i inntekter til NRI.

Nytt fra Kretsstyret
Tekst og foto: Arild Ove Halås

Mandag 3. oktober var hele 
kretsstyret samlet til møte på 
Frænabu.

Kretsstyret hadde først en 
befaring på nybygget (Klossen) 
under guiding av Emil Krakeli 
som er leder i driftsstyret for 
Frænabu. Kretsstyret er både 
takknemlig og imponert over det 
enorme dugnadsarbeidet som er 
gjort.

Etter en kort og kald fotografering 
ute var det styremøte med kaffe 
og kanelboller ala Reidun inne.

Kretsstyret består nå (fra 
venstre på bildet) av Jenny 
Kolflot (Åndalsnes), Jostein 
Solbakken (Strande), Elin 
Støle (Molde), Leif Harberg 
(Kristiansund), Else Karin 
Jacobsen (Molde), Hallgeir 
Holm (Farstad), Marit 
Røykenes Dahle (Skåla), 
Asbjørn Ræstad (Midsund) og 
Sigbjørn Sørli (Måndalen).

Leif Harberg er styreleder, 
Sigbjørn Sørli er nesteleder og 

Hallgeir Holm representerer 
kretsstyret i BUR:

Det forelå referat fra styrene 
både for skolene våre, fra BUR 
og fra leirstedene våre. Det er et 
stort og omfattende arbeid som 
drives i våre ulike avdelinger.

Så ga kretslederen en grundig 
orientering om arbeidet i kretsen, 
både økonomien, salg av lokale 
bedehus, de ansatte og den 
daglige driften, praktiske ting, 
lotteri, årsplanen for 2017 o.s.v.

Økonomien viser et underskudd 
for NRI på 400 000,- ved utgangen 
av august. Kretsstyret tror at hvis 
vi alle – både enkeltpersoner og 
lag/foreninger – fremdeles gjør 
vårt for å holde oppe inntektene 
så vil dette kunne gå forholdsvis 
bra i 2016. De daglige utgiftene er 
redusert fra året før.

Kretsstyret gikk også grundig 
igjennom Strategiplanen for 
2015 – 2019 som ble vedtatt på 
årsmøtet sommeren 2015. Mye er 
gjort og noe gjenstår



ANNONSER

REISERUTER NOVEMBER 2016
MØTER UTEN TALER TILDELT FRA 
KRETSEN:
01.11 Lønset Strande 
formiddagstreff
03.11 Røvik/ Nesjestranda 
torsdagstreff
20.11 Lønset Strande - Edmund 
Hjelset taler
03.11 Åndalsnes - formiddagstreff
13.11 Vestnes - taler fra NLM
17.11 Røvik/ Nesjestranda 
torsdagstreff
18.11  - 20.11  Kristiansund - 
Bibelhelg med Kjell Sønstadbø
EIKREM, KÅRE 
13.11 Kristiansund
FRØYSTAD, KONRAD 
06.11 Kristiansund
27.11 Tresfjord - fest Rypdal
HALÅS, ARILD OVE 
03.11 Lederveiledning ImF
05.11 Kårvåg - julemesse

06.11 Spjelkavik kl. 1100
07.11 Kretsstyret
10.11 Averøya 
17.11 Harøy
25.11 Averøya 
27.11 Vestnes 
HANS IVAR GUDDAL OG MARTE 
SOFIE LEITHAUG
13.11 Sang og Musikk Møte 
Torvikbukt
27.11 Kristiansund IM
HEISELDAL, GRETE MARITA 
20.11 Tomrefjord - familiemøte
HELEN TRODAL REITEN 
09.11 Vevang
HENDEN RAGNHILD 
13.11 Midsund - familiemøte
HÅKON  GARVO 
16.11  - 17.11 Tornes
18.11  - 20.11 Sylte og Malme
KLEVEN, HANS 
07.11 Eide - Formiddagstreff

LEIF HARBERG 
02.11 Tresfjord 
LIMA, ANDREAS 
23.11 Midsund
LIMA, GUNNLAUG 
27.11 Måndalen - adventfrokost
NASVIK, JAN INGE 
09.11  - 10.11 Gossen
NERLAND, BJØRN 
09.11  - 11.11 Solemdal
OLE CHRISTIAN MARTINSEN 
09.11 Elnesvågen
12.11 Julemesse
21.11 ImF-Ung Lederforum, Bergen
OLE MAGNUS BREIVOLL 
04.11  - 06.11 Innfjorden - Bibelhelg
SKOTHEIMSVIK, HARALD 
09.11  - 10.11 Åndalsnes
SMENES, INGER LISE OG 
ASMUND
 06.11 Eidsvåg
09.11 Vevang

SOLBAKKEN JOSTEIN OG RANDI 
MARIE
 03.11 Helset
SÆVAREID, ANNBJØRG OG KÅRE
 02.11 Midsund
24.11 Helset
TONE OG LARS OLAV LEITHAUG
 06.11 Sylteosen/Malmefjorden 
TORGUNN NERLAND 
07.11 Torvikbukt 
12.11 Frænabu -. julemesse
VESETVIK BJARTE 
25.11  - 27.11 Ten-leir Frænabu
VESETVIK, AUDUN 
20.11 Torvikbukt
ØRJAVIK, ASBJØRN 
17.11 Holmemstranda
24.11 Tomrefjord

 

Kårvåg bedehus  

lørdag 5. november 

Frænabu  kurs og misjonssenter 

lørdag 11. november 

 
 Salg av lefse / julebakst / salgsvarer 

 Loddsalg, åresalg, tombola, basarbok 

 Salg av rommegrøt (Frænabu) og kafe 

 Trekning av kretslotteriet på Frænab 

 

Møter og samlinger om Guds ord 

20.-22.   Familieleir Frænabu
27.-29. «Veien gjennom Bibelen» Frænabu

7.-12.  Møteaksjon med  
 «Marit og Irene»  Molde bedehus
10.-12.  Wintergames (1.-4.kl)  Frænabu
24.-26.  Ten-leir (8-10.kl)  Frænabu

3.-5.  Gla’Sang helg  Frænabu
23.  Kulturkveld  Molde FHS
24.-25.  NRI-koret øver Frænabu
25.-26. Minileir (5år+1-2 kl) Visthus
31.-2.4.    Hest/Fotball (4-7.kl) Frænabu

7.-9.  God Påske  Frænabu
22.  Frænabu-basaren  Frænabu
25.  Kulturkveld Høgtun FHS

12.-14.     Ledertrening (8-10 kl)  Visthus
26.-28.  Tenleir   (7-10 kl)  Visthus 

9.-11.  Sommerfest (årsmøte) Frænabu
18.  Midtsommerfest Visthus
21.-25.  Sommerdager Frænabu
23.  St. Hans Frænabu

9.-13.  Seniorleir Visthus
13.  Seniordag Visthus

 8.-10.  «Midt i livet – midt i sentrum»  Frænabu 
15.-17.  Familieleir   Visthus 
22-24.  Agentleir (2.-4. kl)   Frænabu 
22.  Jubileumskonsert  
 Pareli-band  Molde FHS 
23.  Jubileumsfest   Molde FHS 
29.-1.  KOR-leir (1.-7. kl)   Frænabu 
30.  Haustmesse   Visthus 

20.-21.  NRI- koret øver Frænabu
21.  Kulturkveld Molde FHS
28.  Frænabudagen Frænabu
27.-29.  Tenleir   (8.-10. kl) Frænabu

4.-5.   Minileir (5 år, 1.-2. kl) Frænabu
4.  Julesalg Kårvåg bedehus
4.  Jubileumsfest 
 Høgtun 100 år Høgtun FHS
11.  Julesalg Frænabu
24.-26.  Adventsleir (1.-4. kl) Frænabu

1.-3.  Førjulsleir (4.-7. kl)  Frænabu
8.  Adventmøte  Frænabu
9.  Julemarked  Frænabu

2017

JANUAR

FEBRUAR

MARS

JUNI

MAI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

APRIL

NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON


