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«Herre la det i dag lykkes for din tjener…» - Nehemjas bønn (Nehemja 1,11)

Kulturkvelden med Helge 
Gudmundsen 16. februar ga 
oss et flott møte med hans 
far – forkynneren/sangere 
og komponisten Leonard 
Gudmundsen.

Helge Gudmundsen er mest kjent 
som NRK sin «Salme-general» og 
har ledet programmet «Salmer til 
alle tider» på NRK Radio i mange 

år. Han er en dyktig og levende 
formidler og det var tydelig at han 
hadde hatt et nært og godt forhold til 
sin far.

Han ga oss et varmt og levende 
møte med Leonard (og med sin mor 
Åshild) gjennom et 90 minutter langt 
kåseri. Vi fikk møte forkynneren, 
humoristen, familiemannen 
og faren, men også sangeren og 
komponisten. Det vi satt igjen med 
etterpå var det varme ønsket som 
både far og sønn har/hadde om at 
alle skal lukke Jesus inn i sitt liv.

Underveis fikk vi synge 
mange av farens sanger. 
Atlanterhavskammeratene var 
med og gjorde en kjempeinnsats 
med å synge flere av Gudmundsen 
sine sanger. De hadde også funnet 
og øvet inn en sang av Leonard 
Gudmundsen som sønnen ikke 
hadde hørt før

Leonard Gudmundsen reiste som 
emmisær for Indremisjonsselskapet 
i mer enn 40 år tross at han hele livet 
slet med skydom. Han døde i 1990 
men sangene hans lever videre. Mest 

kjent er nok «Hjemme i himlen», 
men Gudmunsen har også skrevet 
sanger som «Kongenes konge», «Vær 
meg nær» , «Jeg vil synge en sang om 
Jesus» og mange, mange flere.

Rundt 160 personer var med på 
denne kvelden, det vil si at salen på 
Frænabu var helt full. To omganger 
med åresalg hører alltid med på 
en Kulturkveld, noe som gir en 
kjærkommen inntekt til Frænabu.  
Etterpå var det servering av kaffe og 
kaker og tid til en god prat.

Leonard og Helge  
Gudmundsen på Frænabu

Helge Gudmundsen og Atlanterhavskammeratene finpusser programmet rett før Kulturkvelden starter
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Etter at Kirkemøtet vedtok å tillate likekjønnet vigsel så var den 
nye liturgien tatt i bruk for første gang bare noen timer senere. 
Mange var naturlig  nok glade for vedtaket, men for enhver 
kristen som ønsker å være tro mot Bibelen er vedtaket smertelig, 
sørgelig og dypt alvorlig. Mange lurer på hva man nå skal gjøre 
videre.

Jeg har skrevet et dokument som gir råd og veiledning i denne 
situasjonen. Kretsstyret i NRI har enstemmig stilt seg bak dette 
dokumentet. Du finner det på NRI sine hjemmesider 
www.nri-imf.no  Hvis du ikke har internett kan 
du ringe kontoret så skal vi sende deg dette 
i posten. Vi tror at her gis de råd som du 
trenger for å finne veien videre.

La meg likevel her i kortversjon nevne 
noen få vesentlige punkt:

• Den store ulykken for land og folk er 
dypest sett ikke at likekjønnet vigsel 
er innført, men at det er stor enighet 
om at dette er et spørsmål som ikke er 
kirkesplittende. Dette mener alle landets 
biskoper, og svært mange av også de konservative 
prestene. Med en slik tankegang kan man leve med to syn 
side om side. Dette er svært alvorlig, all den tid Bibelen 
selv lærer oss at dette spørsmålet faktisk er kirkesplittende. 
Dette handler om langt mer enn synet på ekteskapet – det 
handler om synet på hva Gud sier er synd og hva som ikke 
er det.

•  Mange bedehusfolk har meldt seg ut av Den Norske Kirke 
etter vedtaket. Andre velger å bli stående. ImF sitt klare råd 
er at hver enkelt må avklare sitt kirkemedlemsskap i bønn 
fremfor Guds ansikt. Den som melder seg ut anbefaler vi å 
melde seg inn i ImF Trossamfunn.

•  ImF står klar med et fullverdig kirkelig tilbud – både til de 
som blir stående i kirken og ikke minst til de som velger 
seg ut. Dette gjelder åndelig tilsyn, dåp/dåpsopplæring/

konfirmasjon, nattverd, gravferd og vigsel. Alle disse 
«tjenestene» utfører vi også lokalt i vår krets.

•  Alle som forsvarer Kirkemøtets vedtak er med på å 
undergrave tilliten til Guds ord slik det er åpenbart for oss i 
Bibelen. De gjør seg til talsmenn for en teologi som best kan 
kalles for en åndelig surdeig. En tankegang som svekker 
autoriteten til Guds ord i Bibelen, og som dypest sett gjør 
Herren og hans apostler til upålitelige fritenkere som ikke 
vet hva de skriver om. Det er derfor svært viktig at alle som 

forsvarer dette, IKKE brukes som ledere, forkynnere 
m.m. i våre bedehus og misjonssammenhenger. 

Samarbeider vi med disse vil det over tid føre 
til at vi kommer ut med en annen kristendom 

enn det som Bibelen lærer oss.
•         Jeg anbefaler derfor sterkt at man heller 
ikke går til gudstjeneste når «liberale» 
prester taler eller deltar på annen måte.
•    Jeg anbefaler å støtte de prester som 
vil stå fast på Guds ord i denne saken, og 

som faktisk er tydelig på at dette handler 
om synd/nåde, frelse og fortapelse. De trenger 

vår forbønn og vår omsorg – og de trenger oss i 
kirkebenkene når de skal forkynne evangeliet.

•   Det siste jeg understreker her er viktigheten av å 
bekjempe «homofobi» i våre bedehus. Mennesker med 
homofile følelser er like flotte og gode mennesker som alle 
andre (dette burde vært en selvsagt ting for alle kristne) og 
skal alltid være velkommen hos oss. Men det er forskjell på 
å akseptere mennesker og å gi aksept til de ulike valg den 
enkelte måtte ta.

Ønsker du å samtale mer om disse tingene er du velkommen til 
å ta kontakt.

Arild Ove Halås
ao.halaas@imf.no

Etter Kirkemøtet 2017

Jesus  
og apostlene er 

redusert til noen 
stakkarslige 
fritenkere….
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27.-29. januar 2017, med Torgeir Skruns 
som lærer.

Tema var: Veien gjennom Bibelen. Kurset gikk 
over 8 timer, fra fredag kveld til søndag. Det var 
et interessant og mektig stoff, der vi fikk følge «en 
rød tråd» gjennom Det gamle testamente og ut til  
Johannes Åpenbaring i Det nye testamente.

 Vi var en fin flokk på ca. 45 stykker som møtte.
 Det var utrolig mektig og stort å kunne få et lite 
innblikk i Guds store frelsesplan for sitt folk, og for 
alle som kommer til tro på den allmektige Gud. 

Torgeir Skrunes hadde en fantastisk måte å legge 
frem stoffet på, og vi merket at Guds Ånd ledet han. 
Det var stort å kunne få se noe av Guds frelsesplan 
som alt er gått i oppfyllelse, som var forutsagt 
mange hunder år før det hendte. Alt skjedde som 
det var sagt av profetene. «Det folk som vandret i 

mørket skulle få se et stort lys», og de fikk se det. 
Guds stor frelsesplan med sitt folk Israel, som 
Han vil åpenbare seg for, og vise seg som det store 
frelser i tidens fylde. Gud har gjennom alle tider 
ført sitt folk trygt og godt. Det er når folket set-
ter seg opp mot Guds bud og ordninger at det går 
dem ille, noe også Bibelens profeter har fortalt oss 
om opp gjennom tidene.
Men den som setter sin lit til Herren Gud har 
ingenting å frykte, for Han vil føre oss gjennom 
både medgang og motgang, trengsler og prøvelser 
helt til vi er hjemme hos Han i himmelen.

Vi som fikk være under forkynnelsen denne hel-
gen på Frænabu ble velsignet, fordi vi fikk se hvilk-
en stor Gud vi har, som igjen og igjen tar seg av oss, 
fordi han elsker oss med en evig kjærlighet. Gud er 
en fortærende ild mot all synd, men elsker synder-
en, og vil frelse alle som kommer til Han.
Vi vil rette en stor takk til Torgeir Skrunes som var 
en dyktig pedagog og som fikk ledet oss inn i skrif-
tene på en utrolig fin måte.Vi ønsker deg tilbake, 
med enda flere bibeltimer. Dette gav mersmak. 

Tekst og foto: Torgunn Nerland

Bibelkurs på  
Frænabu misjonssenter

Torgeir Skrunes holdt 8 bibeltimer den helga han var på Frænabu

10-12 Februar var det klart 
for Frænabulekene. 

40 2-4 klassinger møtte spente og 
forventningsfulle opp på Frænabu 
Misjonssenter. 

Vi kunne ikke vært heldigere med 
været disse dagene. Solen skinte fra 
skyfri himmel. Vår Barn og ung-
domsarbeider Marte Sofie Leithaug 
var leirens taler. Hun talte om hvor 
viktig det er å ha Jesus som sin aller 
beste venn i livet. 

Ellers var det god stemning med 
mange konkurranser, der vinnerne 
fikk diplom og medaljer.  Som en fin 
avslutning på en kjekk leir var det 
familiemøte, med andakt av Hans 
Ivar Guddal. 

Frænabulekene

Hele gjengen samlet under Frænabu-lekene
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Høgtun søker  
fadderfamilier
Skolen har flere utenlandske 
elever som ikke kan reise hjem 
i feriene. Høgtun leter nå etter 
familier som kan tenke seg å 
ha en fadderoppgave for disse 
elevene.

Vi er i ferd med opptaket for 
komande skoleår. Vi får kvart 
år ein del utanlandske elevar. Vi 
har bl.a ei «utveksling» med ein 
elev frå Wondany i Kenya. Våre 
elevar besøker menigheten der 
– og vi betaler plassen for ein 
elev frå dei. Det er berikande 
og fint for miljøet på skolen at 
vi har eit internasjonalt miljø. 
Utanlandske elevar rekrutterer 
også nye elevar – som er posi-
tivt for oss!

Ei utfordring har vi likevel med 
dette; feriane. Alle norske elevar 
reiser som regel heim. Nokre 
utanlandske har og familie eller 
vener dei reiser til – men ik-
kje alle. Alternativet blir då at 
nokre få utanlandske elevar blir 
heilt åleine på Høgtun. Vi har 
ikkje lærarar eller ansatte på 
jobb – så det kan bli litt einsamt 

for dei. Vi ordnar det praktiske 
slik at dei lagar seg mat sjølv 
osv. Men litt tomt blir det jo når 
100 elevar reiser.

Det hadde vore veldig god hjelp 
om nokon kunne tenke seg å 
vere «fadderfamiliar» for ein 
utanlandsk elev. Ein norsk heim 
som for eksempel ein Kenyanar 
kunne hatt litt kontakt med og 
som han/ho kunne reise heim 
til i feriane. Om nokon kunne 
tenke seg dette ville det vore 

flott. Kanskje det ikkje passar 
heile ferien, men deler av ein 
ferie? Det ville og vore bra. Vi 
har norskundervisning for el-
evane våre. Eg tenker kanskje 
primært på elevar som kjem hit 
i august 2017.

No i vinterferien er det 3 ele-
var som skal vere på Høgtun; 
Jeezrel (Kenya) Jin (Sør-Korea) 
Jury (Japan). Jury (jente på 24 
år) snakkar flytande norsk! 
Desse 3 er innstilte på å vere 

på Høgtun no. Dette blir og 
løysinga i påskeferien – om ik-
kje nokon kunne tenke seg å 
invitere på besøk.:)

Kunne de ha tatt med dette til 
forsamlingane dykkar? Som 
sagt – det går bra at dei er på 
Høgtun i feriane – vi finn 
praktiske løysingar. Men ei 
løysing med «fadderfamilie» 
kunne kanskje gjort feriane til 
høgdepunkt for dei.

Tekst og foto: Bjarte Grøteide

To ganger i året samles en gjeng glade 
amatørmalere til «malerkurs» på Frænabu. 

Da er møtesalen omgjort til malerverksted og det 
jobbes intens med nye malerier og prosjekter.

Innimellom er det tid til god prat, sosialt samvær 
og åndelig påfyll. Hvis noen ønsker å være med 
skal neste samling være i september.

Tekst og foto: Knut Steinar Dahle

Malerkurs på Frænabu

Noen av Høgtun sine elever på topptur i januar 2017

Møtesalen på Frænabu blir omgjort til malerverksted under de 
faste malerkursene høst og vår



ANDAKT

Tekst: Torgunn Nerland

Den tradisjonsrike Familieleiren  på 
Frænabu Misjonssenter gikk av stabelen 
helgen 20-22 Januar. 

Undertegnede hadde håpet på sol og 
blå himmel, men den gang ei. Skyene lå 
tungt nedover fjellene rundt Frænabu og 
det regnet. Men, hva gjør vel det når det 
er så mange bra folk på leir? 12 familier 
og en fin gjeng fra Bibelskolen på Bildøy 
var samlet om Guds ord, fellesskap, de 
gode samtalene, lek og moro. 

Totalt var det 67. Bibelskolen på Bildøy var 
tradisjonen tro på sitt årlige besøk hos oss. 

Bibellærer Ole Magnus Breivold hadde bi-
beltimene for de voksne om det å «tvile».   

Det var egentlig Bjarte Vesetvik fra 
ImF-Ung som skulle ha bibeltimene for 
barna, men han måtte desverre melde 
forfall. I stedet for Bjarte var det Marte 
Sofie Leithaug som hadde disse. Marte 
Sofie hadde en bibeltimer om den blinde 
Bartimeus på Lørdagen og Søndagen 
snakket hun om Sakkeus – tolleren.

Ellers ble det også arrangert Sporløp, 
med ulike aktivitetsoppgaver og Quiz. 
Vinneren er avbildet lengre ned på siden.

Bildøy laget en flott leirfest for oss med 
påfølgende andakt og åresalg.

Tusen takk for en flott helg. Og masse 
velkommen igjen på Frænabu.
 
Helt på tampen. En stor takk til kjøkken-
gjengen. Det settes utrolig pris på.

KRETSNYTT

Tekst og foto: Arild Ove Halås

Trygg tross alt, er tittelen på ei andakts-
bok av H.E. Wisløff. En kristen skal få 
være trygg tross alt, ja alt som måtte møte 
en i livet. 

Tross motgang, sorg, smerter, sykdom, 
forfølgelse, naturkatastrofer, familietrage-
dier, ja en kunne nevne opp mange ting 
som et menneske kan oppleve. Men  kan 
jeg når angsten, mismotet og sorgen grip-
er meg, være trygg? Jeg føler ikke det når 
jeg opplever at livet trues, og redselen 
griper meg.

I Jesaja 12, v 2, står det: »Se, Gud er min 
frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For 
Herren er min kraft og styrke, og Han ble 
min redning.»

Dette verset var skrevet til Israelsfolket, 
med løfte om at Gud holdt sin hånd over 
dem, men det gjelder også til meg og deg i 
dag. Du skal få SE, står det. Gud vil frelse 
deg, og du skal få være trygg hos Han, 

Han vil gi deg av sin kraft og styrke, og 
Han vil også være din redning. Er ikke 
det flott? For et stort løfte Gud har til sine 
barn! Alle som har tatt i mot Han, og tror 
på Han i sitt hjerte.

Du skal få være trygg, for du har en fast 
grunn å leve på, når du har lagt ditt liv i 
Jesu hender.

Om alt omkring deg vakler, så er du 
trygg, selv om du føler at du er både redd 
og fortvilet, mismodig og svak. Det er da 
du skal få SE på Jesus, Han er med deg, 
om du tror han ikke ser din sak, så ser 
Han den likevel. Du er vel mye sammen 
med Jesus? Husk du kan si alt til Han, for 
Han kan ikke svikte sine løfter.

I Salme 73, v 23-27 står det: « Men jeg blir 
alltid hos deg, du har grepet min høyre 
hånd. Du leder meg med ditt råd, og siden 
tar du meg opp i din herlighet.
Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg 
bare har deg, ønsker jeg ikke noe på jorden. 

Om kropp og sjel forgår, er Gud for evig 
min klippe og min del.» 
Det jeg ønsker for deg som leser denne lille 
andakten, er at du skal få SE hvor trygg du 
er som har Jesus i ditt liv, da har du ingen-
ting å frykte selv om det både kan storme i 
deg og rundt deg. For du har alt i Jesus som 
beskytter deg og holder deg opp med sin 
sterke frelsers hånd.

Du som leser dette, du har vel tatt imot 
Jesus i ditt hjerte? Hvis ikke, må du skyn-
de deg til Han, så vil han ta imot deg, tilgi 
deg din synd, og rense ditt hjerte. Han vil gi 
deg evig liv og berge deg for tid og evighet 
sammen med Han. Du blir også trygg i 
vandringen her på jord, samme hva som 
møter deg.  

«Jeg er trygg hos deg,
Jeg får be til deg,
Jeg får lovsynge ditt navn.
Du har tid for meg, når jeg søker deg, min 
Herre, min Gud « 

Trygg tross alt

Familieleir  på Frænabu Misjonssenter

En del av de som var med på Familieleiren i januar 
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REISERUTER MARS OG APRIL 2017
EIKREM, KÅRE 
19.03 Elnesvågen 1900
23.04 Lønset og Strande
FRØYSTAD, KONRAD 
09.04 Kristiansund
HALÅS, ARILD OVE 
28.02  - 01.03 Aukra
03.03  - 04.03 Gla Sang helg
05.03 Torvikbukt 1930
06.03 Høgtun FHS styremøte
08.03 Midsund
13.03 Kretsstyret
16.03 Årsmøte Vestnes IM
17.03  - 19.03 Kristiansund 
Bibelhelg
19.03 Torvikbukt - Storsamling 
22.03 Lederveiledning imF
28.03 Måndalen
29.03 Midsund
31.03  - 02.04 Bibelhelg Vestnes
02.04 Torvikbukt 1930
05.04 Midsund
06.04 Sylteosen FT
07.04  - 08.04 God påske 
Frænabu
09.04 Påskemøte Aure
13.04  - 16.04 Påskekurs Ulsteinvik
17.04 Verma
18.04 Kretsstyret NRI
19.04 Tresfjord - Rypdal fest 1900
21.04  - 23.04 Sjøholt bibelhelg

23.04 Molde IM1700
24.04 Høgtun FHS styremøte
25.04 Måndalen
HANS IVAR GUDDAL OG MARTE 
SOFIE LEITHAUG
01.03 KRIK Kristiansund
13.03 KRIK Kristiansund
25.03  - 26.03 Minileir Visthus
27.03 KRIK Kristiansund
10.04 KRIK Kristiansund
23.04 Kristiansund IM
24.04 KRIK Kristiansund
HENDEN RAGNHILD 
Helset Alle Sammen Samling - dato 
avtales nærmere
30.03 Røvik og Nesjestranda 
Torsdagstreff
KJELL BJARTE AARSUND 
16.03 Røvik og Nesjestranda 
Torsdagstreff
23.04 Averøya - Søndagstreff
KLEVEN, HANS 
19.03 Kristiansund
29.03 Tresfjord - Kyrkjestova 1930
03.04 Formiddagstreff Eide
LEIF HARBERG 
20.04 Fiksdal / Rekdal

LISLIEN, KÅRE 
06.03 Eide - Formiddagstreff
15.03 Tresfjord - Kjellbotn 1930

23.04  Åndalsnes
26.04 Vevang
NASVIK, JAN INGE 
16.03 Helset
23.03 Fiksdal/Rekdal
29.03 Averøya
13.04 Daugstad - 1700
26.04 Midsund
NERLAND, BJØRN 
11.03  - 12.03 Tornes .- Bibelhelg
15.03 Midsund
17.04  Elnesvågen 1900
NES GUNSTEIN 
10.03  - 12.03 Molde - Bibelhelg
OLE CHRISTIAN MARTINSEN 
06.03 Styremøte Høgtun FHS
12.03 Kristiansund
20.04 Tomrefjord
24.04 Styremøte Høgtun FHS
30.04 Vestnes NRI
(50 % farspermisjon frem til 1. juli)
SKOTHEIMSVIK, HARALD 
26.04 Averøya
SMENES, INGER LISE OG 
ASMUND
 19.03 Eidsvåg
SÆVAREID, ANNBJØRG OG KÅRE
 30.03 Eidsvåg
19.04 Midsund
Møter med taler utenom NRI
02.03 Formiddagstreff - Åndalsnes

05.03 Vestnes – taler fra NLM
12.03 Averøya - Søndagstreff taler 
fra NLM
19.03 Åndalsnes 
26.03 Averøya - Søndagstreff taler 
fra Åpne Dører
06.04 Formiddagstreff Åndalsnes
17.04 Vestnes – taler fra NLM
02.03 Røvik og Nesjestranda 
Torsdagstreff
19.03 Vestnes – taler fra NLM
17.04 Torvikbukt
TONE OG LARS OLAV LEITHAUG
 11.03 Måndalen - Bedehusbasar
TORGUNN NERLAND 
02.03 Syltesosen FT
20.04 Helset
VESETVIK, AUDUN 
05.03 Eidsvåg
02.04 Kristiansund
VINGEN, INGBJØRN 
09.03. Vågstranda
10.03  - 12.03 Innfjorden
FURNES, ERIK 
25.03 Kristiansund Jubileumsfest
SVENN MARTINSEN 
10.03  - 12.03 Averøya - Bibelhelg 
og Søndagstreff

Hovedgjester: Sangevangelistene Martha og Edgar Paulsen 
 

Fredag   kl. 1900 Kveldsmøte  

   Kveldskaffe  

 

Lørdag  kl. 1100 Bibeltime 

   Tur ut i det fri enten til  
   Gapahuken vår   
   eller til Kystien i Bud 

    kl. 1430  Middag m/dessert og kaffe  

   (kr 200,-)     

    kl. 1600 ”Påskens sanger”     

    kl. 1800 Kveldsmat 

    kl. 1900 Kveldssamling  
   Kveldskaffe 
    
Søndag kl. 12.00 Formiddagsmøte m/ nattverd        

      kl. 14.00 Middag m/dessert og kaffe selges etter møtet     
   kr 200,- pr. pers, 4 –12 år 1/2 pris, 0-3 år gratis, maxpris familie kr 550,-. 
 

Marta og Edgar Paulsen bor i Melhus i Trøndelag. De har i mange år reist som sangevangelister både for Den Indre 
Sjømannsmisjon og for Indremisjonsforbundet. De vil dele påskeevangeliet med oss i ord og toner. 
 
Det er lagt opp til mulighet for overnatting fra fredag - søndag. 
Pakkepriser fredag—søndag: kr 1400 kr pr. pers (Inkludert alle måltider og oppredd seng). Innkvartering og kvelds 
fredag kl. 1800, Informasjon og påmelding kontakt Frænabu på 71 29 31 15 / 71252731 eller nri@imf.no.  

www.frænabu.no 

Jubileumsfest søndag 
25. mars kl. 1600

Generalsekretær 
Erik Furnes taler
 
Sang av NRI-koret

KRISTIANSUND  
INDREMISJON 150 ÅR


