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NRI sin sommerfest

Marit, Knut Inge, Benjamin og Linn Andresen Røen bidro med forkynnelse, sang- og musikk under årsmøtehelgan

Tekst: Arild Ove Halås
Foto: Arild Ove Halås

Sommerfesten/Årsmøtet
til NRI ble gode dager med
god forkynnelse og mye fin
sang- og musikk.
I år hadde vi døpt om
Kretsmøtet til «Sommerfest».
Programmet var lagt vesentlig om fra tidligere år slik at vi
startet allerede på fredag kveld
med en fin konsert med sanger/
lyriker/forfatter Trygve Skaug.
Rundt 100 personer fikk dette
med seg.
Lørdagen fortsatte med Bibeltime med Asle Hetlebakke
(forkynner i Nordhordland
Indremisjon) før forhandling-

smøtet tok til. Samtidig hadde
rundt 30 barn eget opplegg i
Gjemneshallen – NRI sin store
tivolifest med mange ulike aktiviteter. Søndag var det rundt
40 barn som var med på Tivolifesten, og vi fikk mange gode
tilbakemeldinger på opplegget.
På Forhandlingsmøtet møtte
80 utsendinger, som er det
laveste vi har registrert siden NRI ble stiftet i 1999. Etter
gjennomgang av årsmelding og
årsregnskap for 2016 (hvor flere
utsendinger reiste forholdsvis
sterk kritikk mot kretsstyret/
administrasjonen for dårlig
presentasjon av regnskapet og
den økonomiske situasjonen
i kretsen) – ble deltakerne delt
i grupper. I løpet av gruppesamtalen kom det frem mange
synspunkter på arbeidet i kret-

sen, og disse skal vi komme tilbake til både i kretsstyret og her
på nettsidene etterhvert.
Lørdag kveld var rundt 160
mennesker samlet til Misjonsmøte hvor Familien Andresen
Røen fra Samnanger deltok
med sang og tale. De består
av mor Marit, far Nils Inge og
«barna» Linn og Benjamin. De
hadde også konsert på lørdag
kveld, en fantastisk kveldssund.
Marit hadde også hovedansvaret for barneopplegget på
søndag. Søndag formiddag var
vi rundt 200 som var samlet til
Storsamling kl. 1200.

Asle Hetlebakke holdt bibeltimene

Det nye kretsstyret (som konstituerte seg mandag 12. juni)
består nå av Leif Harberg (leder), Sigbjørn Sørli (nestleder),
Hallgeir Holm, Jostein SolDe fleste ga uttrykk for stor bakken, Unni Clausen Stenberg, Marit Røykenes Dahle,
takknemlighet for helga.
I kollekter kom det inn ca Elin Støle. Else Karin Jacobsen
(1. vara), Asbjørn Ræstad (2.
55 000,-.
vara) og Jenny Koflåth (3, vara).

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

LEDER

Å gjøre barna til disipler
AWANA er et redskap for å gjøre unge mennesker til Jesu
disipler.
I den siste tiden har du som leser Sambåndet, Dagen eller følger
med på ImF/NRI sine hjemmesider sett og lest mye om noe som
kalles AWANA.

Arild Ove Halås

Kretsformann i Nordmøre
og Romsdal Indremisjon

AWANA er et opplegg for å forkynne evangeliet for barn- og unge
i alderen 0-18 år. Det er utviklet i en menighet i USA, og brukes i
dag i over 120 land av mange forskjellige menigheter og
kirkesamfunn. Indremisjonsforbundet har fått lov
å ta AWANA til Norge, og generalsekretær Erik
Furnes kaller dette for den viktigste satsingen
ImF har gjort i hans tid som generalsekretær.
I mars i år var 15 personer fra vår krets (de
fleste fra Molde IM) på en stor AWANAkonferanse i Sandnes.

Slik må vi også tenke i misjonsarbeidet. Vi tror at AWANA er et
redskap Gud har gitt oss for å nå neste generasjon barn- og unge
med budskapet om Jesus Kristus.
Styrke til AWANA er som nevnt systematisk bibelundervisning
og det å gjøre de unge til Jesu disipler. I flere generasjoner har vi
samlet barn- og unge til lagsmøter og holdt andakt kombinert
med en eller flere aktiviteter. Det skal vi fortsette med, men vi ser
også at de synlige fruktene av lagsarbeidet vårt er forholdsvis små.
Svært få av de barna som går f.eks. på VING er med i
kristent arbeid som voksne. Dette smerter oss, selv
om vi vet at Guds ord gjør sin virkning og ikke
vender tomt tilbake.

AWANA
er et redskap
for å gjøre unge
mennesker til
Jesu disipler.

Det som gjør at vi har så stor tro på dette
opplegget som et redskap for barne- og
ungdomsarbeidet i fremtiden, er fokuset på
systematisk bibelopplæring og disippelgjøring.
Jeg vil så sterkt jeg bare kan oppfordre alle dere som
driver barne- og ungdomsarbeid rundt omkring, om å ta
kontakt med kretskontoret for å få vite mer om AWANA. Dette er
et opplegg som passer både store forsamlinger og kan tilpasse de
små lagene.

Hver generasjon og her tid krever arbeidsmetoder som passer.
Vi kan ikke drive barnearbeid på samme måten i dag som på
1970 tallet. Budskapet er det samme, formidlingen må hele tiden
tilpasses den virkelighet vi lever i. Dette betyr ikke at det som
har vært før ikke var bra eller fungerte, men vi må hele tiden se
på hva som er mest tjenlig. Det er f.eks. få i dag som vil hevde at
data og pc er en ulempe på et kontor, og som ønsker seg tilbake til
skrivemaskinens tid.

Der AWANA har vært brukt over tid, viser
tall og fakta at antallet barn som bli en Jesu
disippel i vosken alder er dramatisk mye
høyere enn det vi ser i vårt land i dag. Vi
tror derfor at dette er noe Gud har gitt oss
– for Norge anno 2017. Vi ønsker at barna
ikke bare skal komme innom VING nå og da,
vi ønsker at de skal møte et systematisk arbeid
for å bevare de hos Jesus. Her er AWANA et svært
godt redskap, også for de små lagene som ikke har så
mange ledere eller så store ressurser. Kanskje er tiden kommet for
at VING-laget skal drives videre på en ny måte? Kanskje er tiden
kommet for at vi skal bruke våre ressurser på en litt annen måte
enn før?
AWANA er mye mer enn «enda et amerikansk fenomen som
er kommet til Norge». Det er kort og godt bibelundervisning og
disippelgjøring satt i system og tilpasset dagens virkelighet.
Jeg anbefaler alle som driver barne- og ungdomsarbeid om å
tenke, be og vurdere om deler av AWANA-opplegget skal bli tatt
i bruk på ditt bedehus. For fremtidens skyld, for barnas skyld,
for Jesu skyld.
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Fredag 22.sept. kl.19.00

Jubileumskonsert på Molde folkehøgskole med Pareli band.

Pareli band spiller hovedsakelig salmer og bedehussanger i
smakfulle arrangement. Gruppen består av profesjonelle musikere
og har spilt mer enn 500 konserter i inn- og utland. Gruppens
frontfigur Arne Pareli Pedersen har studert sang hos Harald Bjørkøy
ved Griegakademiet i Bergen. Gled deg til en flott jubileumskonsert!
Billett: 200 kr.
Billetter selges ved inngangen.

Lørdag 23.september kl.18.00
Jubileumsfest på Molde folkehøgskole.
Velkommen til jubileumsfest med et rikholdig program.
Festtale ved Kjell Magne Bondevik.
Jubileumsgave til skolen.
Bevertning.

Vi ønsker varmt velkommen til jubileumskonsert og jubileumsfest!
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Sommerdager på Frænabu
Tekst: Arild Ove Halås
Foto: Arild Ove Halås

Sommerdagene er blitt en
fin tradisjon på Frænabu.
Dessverre er det veldig få som
kommer og overnatter/bor på
Frænabu disse dagene, men
oppmøtet om de andre samlingene er forholdsvis bra.
I år var det tidligere sogneprest i Bud og Hustad, Svenn
Martinsen som var hovedtaler. Han kom sammen med sin
kone Torhild. De fikk begge gitt
mye godt gjennom forkynnelse
og gode historier fra tiden som
prestefolk på Romsdalskysten.
Sommerdagene startet med
kveldssamling onsdag hvor
Tone og Lars Olav Leithaug deltok med sang, og ble avsluttet
lørdag kveld hvor Inger Lise og
Asmund Smenes sang.

Per Henden (t.h.) og Emil Krakeli hadde kontroll på grillingen på St. Hans

Frøya var årets reisemål hvor
det også ble tid til besøk på Titran hvor minnesmerket over
alle sjøfolkene som mistet livet
i «Titran-ulykka» i 1899 står.
Emil Krakeli var som vanlig
reiseleder for årets sommertur.

Torsdag 22. juni var 44 personer med på bussturen som
gikk helt til Trøndelag. Hitra og Fredag var det tradisjonell

St.Hans feiring på Frænabu
med mye folk, stort sett oppholdsvær og god stemning.
Det var som vanlig salg av rømmegrøt og senere på kvelden
grillet laks og grillkoteletter.
Bålet ble tent i halv ni tida, og
det var hoppeslott og litt andre
opplegg for barna.

Svenn Martinsen på talerstolen

Haustmessa på Visthus
Laurdag
30. september
fra kl. 1200

Auksjon, salg av rømmegraut,
kafe, åresalg, fiskedam m.m.
Samling kl. 1200 og kl. 1500 –
besøk av Roald Evensen og
Paul Tore Garvo

Velkommen til årets store
høgdepunkt på Visthus!

KRETSNYTT

Ny kretsleder
Ole Christian Martinsen (31)
er ansatt som ny kretsleder i Nordmøre og Romsdal
Indremisjon fra sommeren
2018. Ole er i dag leder for
ungdomsavdelinga i NRI. Han
er gift med Kristin (Barlaup
fra Aure) og de har tre jenter
(Ingunn, Ellen og Tilla). Familien bor i Torvikbukt. Ole er
utdannet teolog fra NLA men
er ikke ordinert som prest.
Kretsstyret er svært glade for at
nettopp Ole svarte ja til kallet

Nye T2 elever
i Kristiansund

om å gå inn som kretsleder etter Arild Ove Halås. Arild Ove
skal fortsette i en 40 % stilling
som forkynner (med litt administrativt arbeid) i NRI. Vi
oppfordrer alle om å ta Kristin og Ole og barna deres med
i takk og bønn til Gud for den
store oppgaven de sammen skal
gå inn i som leder for indremisjonsarbeidet på Nordmøre og i
å få han med på laget. BjørnRomsdalen.
Eirik kommer opprinnelig fra
Bergen, men er bosatt i Eidsbygda. Han er gift med Anne og
de har to barn.

Ny vaktmester på
Visthus

Jubileumsfeiring for to
folkehøgskoler

Bjørn-Eirik Johansen (42) er
ansatt i en ca. 30 % stilling som
vaktmester/kjøkkenmedarbeider og renholder på Visthus.
Bjørn-Eirik skal gjøre en del
praktisk arbeid i tillegg til all
dugnadsinnsats som gjøres på Både Molde FHS og Høgtun
Visthus. Vi er svært glade for FHS er 100 år dette året (se

har gått på. Spiller også piano
og bass. Jeg er ganske glad i å
holde på med tekniske ting som
f.eks. bilderedigering, film, lyd,
grafisk osv. Som person er jeg
Rett før sommeren fikk vi de en ganske rolig og stille type,
gode nyhetene om at vi får et men liker å utfordre meg selv
nytt team av ungdommer til på ulike områder. På Bildøy
Kristiansund. Dette er såkalte gikk jeg på Musikklinjen.
T2 elever, en tittel de har fordi Ingvild Hoperstad:
at de går andre året på Bibelskolen Bildøy og så har de 26 uker Ingvild Horpestad kommer i
praksis i vår krets. De skal bo fra Horpestad midt på Jæren,
og virke i Kristiansund, i tillegg som er sør for Stavanger. Ho
skal de delta på leirene til NRI. har derimot vokst opp på gård,
Kristiansund IM stiller opp og i en ikke- kristen familie, men
betaler både lønn, hus og de valgte i 2012 å ta imot Jesus for
øvrige kostnadene for dette, første gang. Hun har gått mye i
noe vi er svært takknemlige for. statskirken hjemme på Klepp,
og vært aktiv i konfirmant opPå www.nri-ung.no ligger føl- plæringen. Her har hun vært
gende presentasjon av disse tre: leder, og kan skryte på seg at
det er Norges beste OG største
Tor Erik Ertesvåg:
konfirmant opplæring!
Jeg heter Tor-Erik og er 19 år. Med sine 20 år har Ingvild
Kommer fra Skjevik uten- rukket å fullføre studie med
for Molde. På vgs. gikk jeg på formgiving i Sandnes, og å gå på
medier og kommunikasjon. Bildøy et år. Hun valgte Bildøy
I fritiden holder jeg på en del etter å ha hørt mye bra om den,
med å produsere musikk og er men og å bli bedre kjent med
ganske glad i å spille bordtennis bibelen. Og en bra skole var det,
som er en av mange idretter jeg og mye kunnskap har hun og

fått. Hun ble kjent med Henrik,
og er nå i et forhold med han.
Sammen kommer de til Nordmøre.
Ingvild er en omtenksom person, som kan boble over av
energi, har en enorm stå-påvilje. Og er ikke minst sporty.
Ingvild drømmer om å lage en
konge ungdomsklubb på Nordmøre, som kommer til å blomstre av ungdom!
Henrik Haaverstad:
Henrik Haaverstad kommer
fra Sogndalen kommune, en
liten plass mellom Kristiansand
og Søgne. Her har han vokst
opp, og gått mye i frikirka. Her
har han vært med blant anna
som søndagsskoleleder. Han
kan skryte på seg mye dugnad,
for dette er en kar som virkelig
kan dugnad, og har vært noen
ganger nede i Tallin for å hjelpe
fattige der nede. Med sine snart
24 år, har Henrik allerede fått
fagbrev som snekker, men valgte å ta et år på Bildøy Bibelskole- KRIK, for å lære mer om
Gud, og komme nærmere han.
Han ble godt kjent med seg
selv, Gud og ikke mint drøm-

ellers annet sted i bladet). Vi vil
sterkt oppfordre til at så mange
som mulig setter av lørdag 23.
september til jubileumsfest på
Molde FHS og lørdag 4. november til jubileumsfest på Høgtun
FHS. Husk også skolene våre i
bønn!

Kretsøkonomien
Ved inngangen til sommeren er
kretsøkonomien alltid stram. Regnskapstallene ved utgangen av mai viser et underskudd for kretsen på nesten 600 000,-. Vi antar at dette vil rette
seg en del opp, og håper ikke minst på
en god sommergave til barne- og ungdomsarbeidet i NRI. Samtidig er det
viktig at vi sammen tar de nødvendige grep for å holde oppe inntektene
til arbeidet vårt. Dette går ikke av seg
selv, og vi må stadig minne hverandre
på at det trengs midler for å forkynne
evangeliet for folket vårt. NRI er faktisk avhengig av ekstragaver utover
de ordinære inntektene hvert eneste
år for å holde oppe dagens drift og
bemanning.

medama Ingvild. Han fant tonen med Ingvild på Turne på
Nordmøre, og snakket litt om
å gå T2 der. Men dette la begge
to bort, men ble ledet av Gud
på ny rett før Bildøy-året var
over. Dermed ble det et nytt år
på Bildøy, og nye utfordringer
venter. Henrik er en gutt som
har ett hjerte for andre, og ikke
minst så er han veldig sporty,
og gleder seg til å drive KRIK!

ANNONSER

MØTER I KRETSEN 1. AUIGUST – 31. OKTOBER
EIKREM, KÅRE
06.08 Averøystevnet
03.09 Lønset og Strande 1630
Samlingsfest
07.10 Daugstad Formiddagstreff
29.10 Kristiansund
EVENSEN, ROALD
26.09 Vestnes Finnmarksmøte
27.09 Midsund Finnmarksmøte
27.09 Aukra FT Finnmarksmøte
28.09 Vevang Finnmarksmøte
28.09 Molde IM FT
29.09 Elnesvågen FT
29.09 Åndalsnes Finnmarksmøte
30.09 Eidsvåg Finnmarksmøte
01.10 Kristiansund
01.10 Molde IM 1700
FINSET JOHANNES
10.09 Kristiansund
22.10 Vevang kl. 1100
FRØYSTAD, KONRAD
13.09 Fiksdal/Rekdal
22.10 Lønset og Strande 1930
HALÅS, ARILD OVE
23.08 Daugstad 1930
28.08 Høgtun FHS
29.08 Molde Friskole
02.09 Begravelseskurs
03.09 Spjelkavik 1100
03.09 Åndalsnes Samlingsfest
04.09 Kretsstyret NRI
08.09 - 10.09 Pustepause
Frænabu
14.09 Harøy
18.09 Ledermøte Averøya
21.09 - 23.09 Molde FHS - 100 år
24.09 Vestnes
25.09 Kretsstyret NRI
26.09 Molde FHS styremøte
14.10 - 15.10 Røvik/Nesjestranda
15.10 Averøya Søndagstreff
22.10 Kristiansund
23.10 Kretsstyret NRI
24.10 Innfjorden 1930 sammen
med Måndalen

30.10 Høgtun FHS
31.10 Molde FHS
HANS IVAR OG MARTE SOFIE
13.08 Visthusdagen
14.08 KRIK
22.08 - 24.08 ImF-Ung
ARBEIDERMØTE
28.08 KRIK
11.09 KRIK
15.09 - 17.09 Familieleir Visthus
22.09 - 24.09 Agentleir Frænabu
24.09 Kristiansund
13.10 - 15.10 Ungomdsleir Visthus
21.10 PitStop Ålesund
HARBERG LEIF
13.09 Daugstad 1930
05.10 Røvik/Nesjestranda Torsdagstreff
25.10 Sylteosen
HENDEN RAGNHILD
04.09 Eide FT
18.09 Ledermøte Averøya
18.10 Eidsvåg
KLEVEN, HANS
27.08 Kristiansund
12.09 Innfjorden 1930
11.10 Daugstad 1939
KRAKELI, EMIL
27.08 Midsund - Samlingsfest 1630
28.09 Helset
LISLIEN, KÅRE
06.09 Tresfjord - Kjellbotn 1930
19.10 Holmemstranda
22.10 Åndalsnes
MARTINSEN OLE CHRISTIAN
13.08 Visthusdagen
14.08 Planlegging 2018
22.08 - 24.08 ImF-Ung
Arbeidersamling
27.08 Vestnes
28.08 Styremøte Høgtun FHS
02.09 Begravelseskurs
04.09 Kretsstyre
07.09 Helset
15.09 - 17.09 Familieleir Visthus

MØTESERIE MOLDE BEDEHUS
Sangevangelistene
Marit Stokken
og Irene
Krokeide Alnes

5.-15. oktober
– lokale krefter
deltar
Samarbeid
mellom Molde
IM og NRI

25.09 Kretsstyre NRI
28.09 Lederforum ImF-Ung
08.10 Kristiansund
13.10 - 15.10 Ungdomsleir Visthus
21.10 PitStop Ålesund
23.10 Kretsstyre NRI
30.10 Styremøte Høgtun FHS
NASVIK, JAN INGE
15.09 Elnesvågen 1900
27.09 - 28.09 Verma - dato avtales
nærmere
22.10 Torvikbukt - 1930
NERLAND, BJØRN
07.09 Torvikbukt -1930
20.09 Skotten BT
01.10 Lønset og Strande 1930
18.10 Skotten
28.10 - 29.10 Tornes - bibelhelg
NYBØ ODD ASBJØRN
26.10 Tomrefjord
OTTO DYRKOLBOTN
27.10 - 29.10 TEN-leir
REITEN HELEN TRODAL
18.09 Ledermøte Averøya
24.09 Torvikbukt - 1600
SANDVEN NILS MARTIN
26.10 Helset
SKOTHEIMSVIK, HARALD
07.08 Eide FT
Aure – dato avtales direkte
4.10 Tresfjord - Kyrkjestova 1930
SKRUNES TORGEIR
08.09 - 10.09 Averøya
10.09 Molde 1100
SMENES, INGER LISE OG
ASMUND
27.08 Tovikbukt 1600
18.09 Ledermøte Averøya
27.09 - 28.09 Sylteosen
SOLBAKKEN JOSTEIN/RANDI
MARIE
22.10 Vestnes
SØRENSEN KARI/STIG EINAR
17.09 Averøya Søndagstreff

T2 TEAMET
14.08 KRIK Kristiansund
13.09 - 15.09 Familieleir Visthus
MØTER MED TALER UTENOM NRI
13.08 Vestnes - NLM
05.09 Lønset og Strande FT
10.09 Vestnes NLM
13.09 - 17.09 Møter NLM
VASSENDEN/SKOTTEN
01.10 Averøya Søndagstreff NLM
05.10 - 15.10 Aksjon Molde
29.10 Averøya Torsdagstreff NLM
MØTE MED TALER UTENOM NRI
03.10 Lønset og Strande FT
08.10 Vestnes NLM
TONE OG LARS OLAV LEITHAUG
18.09 Ledermøte Averøya
TORGUNN NERLAND
10.09 Tornes - Samlingsfestt
VALDE, NILS
03.09 Måndalen 1700
SAMLINGSFEST
01.10 Åndalsnes
VESETVIK BJARTE
15.09 - 17.09 Familieleir Visthus
VESETVIK, AUDUN
06.09 Røvik/Nesjestranda
SAMLINGSFEST
18.10 Midsund BT 1930
ØRJAVIK, ASBJØRN
17.09 Åndalsnes
02.10 Eide FT
04.10 Fiksdal/Rekdal
STOKKEN, MARIT OG IRENE
KROKEIDE ALNES
05.10 - 15.10 Molde
STOKKEN MARIT
25.10 - 29.10 Eidsvåg
VINGEN, INGBJØRN
19.10 Harøy
FURNES, ERIK OG ANNE
08.09 - 10.09 Pustepause på
Frænabu

PUSTEPAUSE PÅ FRÆNABU
8.-10. september

En leir for deg som er for gammel til å reise på ungdomsleir og for ung til å reise på Seniorleir.
Variert og rolig program, besøk av Anne og Erik Furnes

Se programmet på www.nri-imf.no

