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1. Korinterbrev 4,20  For Guds rike består ikke i ord, men i kraft.

Det ble en fantastisk jubi-
leumsfest for 100-års jubi-
lanten Molde folkehøgskole! 
Kjell Magne Bondevik holdt 
en flott festtale og skolens 
elver imponerte med vakker 
gospelsang.

Lørdag 23.sept. markerte Molde 
folkehøgskole at skolen i 2017 fyller 
100 år. Dert ble en fantastisk fest med 
et variert og rikholdig program. 

Det var bl.a. mye flott sang og musikk 
ved tidligere elever, bl.a. Bente Andås 

som akkurat har avsluttet sine studi-
er ved Bårdarakademiet i Oslo. 

Det var historisk tilbakeblikk ved 
forfatter av skolens jubileumsbok 
Asle Hetlebakke. Det var hilsen fra 
ordfører Torgeir Dahl og represent-
anter fra ulike organisasjoner. 

I sin festtale sa Kjell Magne Bonde-
vik bla. -Oppveksten på folkehøg-
skolen ga meg en ballast som jeg har 
hatt med meg resten av livet. Bon-
deviks far var rektor på det som den 
gang het Rauma Folkehøgskole. 

Rektorboligen lå inne på skolens 
område på Bjørset og Bondevik 
bodde her de første 16 år av sitt liv. 
Han vokste opp med lærere, folke-
høgskoleelever, liv og røre og den 

Grundtvigske dannelsestanken som 
en helt naturlig del av livet. 

Festsalen var fylt opp til randen av 
elever og gjester. Festen fikk en fan-

tastisk avslutning da skolens 124 
elever gikk fram og sang tre nydelige 
gospellåter. Etter festen var det tid for 
bevertning med påsmurte snitter og 
marsipankake.

Fantastisk jubileumsfest!

Tekst: Helge Kjøll jr.
 
Foto: Helge Kjøll jr.

 Elever ved Molde folkehøgskole er klare for skolens hundreårsjubileum
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Med jevne mellomrom møter jeg mennesker som er 
sterkt preget av mismot. Særlig er man mismodig med 
tanke på fremtiden for Guds rike, - misjonen og bedehuset. 
Kristendommens plass i det norske samfunnet i tiden som 
kommer skaper også bekymring og mismot hos en del 
kristne. Jeg skal være litt varsom med hva jeg skriver, men 
det virker på meg som om mismotet er en større fare jo eldre 
man blir. Uansett alder, mismot er ikke fra Gud og er noe 
vi skal prøve å hjelpe hverandre til å få legge av oss.

Den som har levd en stund husker de «rike 
vekkelsestidene i gamle dager». Da var det 
mange som kom på bedehuset, det var et 
stort og aktivt arbeid og det var mange 
som var bekjennende og aktive kristne i 
bygda eller byen. I dag opplever mange 
at flokken som kommer på bedehuset er 
liten, gjennomsnittsalderen er høy og det 
er få som tydelig bekjenner en kristen tro 
mange steder. Da er det lett å feste fokuset på 
det som engang var, og da blir man også veldig 
fort mismodig.

Selvsagt er det kjekt å være mange på bedehuset. Selvsagt 
er det kjekt med vekkelsestider og når mange samles for 
å høre Guds ord. Samtidig så er det ikke dette som er det 
avgjørende for den motivasjon vi trenger for å stå trofast 
i tjenesten i Guds rike. Hvis vi forankrer vår tjeneste for 
Herren Jesus i de synlige resultater, er mismot en nokså 
sikker frukt av dette.

Vi må forankre vår motivasjon et helt annet sted. Den må 
forankres på et nakent kors og i en tom grav. Bibelavsnittet 
som ingressen er hentet fra (1. Kor 12,4-6) forteller oss om 
Han som er den samme. Den treenige Gud. Han som gir 
nådegaver og utruster til tjeneste. Forskjellige nådegaver 
og forskjellige tjenester, men med den samme Gud og det 
samme oppdrag. Han er det vi skal få tjene, også i det lokale 
arbeidet innenfor Nordmøre og Romsdal Indremisjon.  

Det er lett å drive misjonsarbeid i rike vekkelsestider. Men 
Gud krever og ber om troskap også i de vanskelige tidene, 
da «vekkinga stilna og folket det for» som det står i en sang.

Misjonsarbeid krever tålmodighet og trofasthet, selv om 
du sjelden (eller kanskje aldri) vil se synlige resultater av ditt 
arbeid. Det er Gud som har gitt deg nådegaver, det er Gud 
som har gitt deg tjenesten og han vil sørge for resultatet. For 

mange kristne hører det å se synlige frukt av sin 
innsats for misjonen evigheten til, de fikk ikke 

se så mye mens de levde her på jord.

Men Gud er fremdeles virksom minner 
1. Kor 12.6 oss på. Han gjør fremdeles 
kraftige virkninger og den kraftigest 
av alle store tegn og under er når et 
menneske blir født på nytt og kommer 

til tro på Jesus. Det er det bare Herren 
som kan gjøre, og han gjør det fremdeles. 

Han er virksom gjennom sitt Ord, ved sin 
Ånd og i sine vitner her på jord.

Statestikker for kirkevekst i verden viser oss oppbyggelige 
fakta. I gjennomsnitt kommer rundt 48 millioner 
mennesker til levende tro på Jesus i løpet av et år i vår tid. 
Det er omtrent 129 000 mennesker pr døgn, 90 mennesker 
pr minutt. Prøv å tell til 90 på 60 sekunder, da kan du danne 
deg et bilde av en Gud som fremdeles er virksom. I denne 
enorme innhøstningen (som verdenshistorien aldri før har 
sett maken til) er du og jeg med. 

Kan hende vi må tjene Herren på steder hvor det ikke 
er så mange synlige resultater, men vi er med i en stor 
sammenheng. Indremisjonsarbeidet i NRI og ImF er del av 
den verdnesvide kristne kirke. 

Så legg av mismotet over at det er så få på bedehuset, og vært 
glad over at du får være med i Herrens store misjonsprosjekt.

En virksom Gud

…han som er 
virksom og 

virker alt i alle   
1. Kor 12,6



Lørdag 19.august starta vi opp på 
Høgtun med eit nytt kull. 95 Jenter og 
gutar frå heile landet ankom Høgtun 
med forventning i blikket:) Også i år 
har vi ungdom frå utlandet; Belgia, 
Nederland, USA, Sør-Korea, Tyskland 
og Ecuador. Det er gledelig at søsken 
og vener av tidligare elevar frå utland-
et anbefaler Høgtun! Elevar frå andre 
land berikar miljøet og har også noko 
å lære oss.

Andre skoledag gjekk turen til Orsetsetra i 
ekte vestlandsver! Regn og vind forhindra ikkje 
elevar og lærarar å kome opp til ein velfortent 
kvil med kaffe, blåbærkake og kakao.
Den første veka starta vi opp med linjedagar. Her 
reiste mange av klassane på turar i nærområdet. 
Då var det flott ver og gode forhold.  

Andre veka var alle elevar og lærarar på tur til 
Frænabu. Då blir det bli-kjent-dagar med turar 
og aktivitetar – og gode samlingar på kveldane.

Det er 100 år sida dei første elevane kom til 
Høgtun i september 1917! Vi skal feire Høgtun 
sine 100 år med konsert fredag 3.november og 
med jubileumsfest lørdag 4.november kl 18. Her 

er alle velkomne!
Høgtun arrangerer «100-års Jubileumslotteri» 
med trekning 4.november. Hovedgevinsten er 
ein flott Kajakk med verdi 15000 kr!
Lodda kostar 25,-/stk. 

Du kan kjøpe ved å overføre pengar til konto: 
3000.12.14108 – merk med «Høgtunlotteriet»

Tekst: Bjarte Grøteide 

Foto: Bjarte Grøteide 

Høgtun i 100!

En spennende høst

Molde Friskole har hatt en super start på skoleåret! 
Vi har en fornøyd og flott elevflokk, en positiv og 
støttende foreldregruppe og engasjerte ansatte. De 
første ukene har gjennomgående vært preget av 
god stemning! 
Arbeidet for å legge til rette for et godt læringsutbytte 
og læringsmiljø er godt i gang. Vi har blant 
annet vært på bli-kjent-tur med hele skolen, 
museumsturer og ekskursjoner. Det er heller ikke 
lenge igjen før årets store happening for 9. og 10. 
trinn, tur til Øst-Europa med Mission Adventures.  
Forberedelsene er godt i gang, og elevene planlegger 
i disse dager undervisningsopplegg som de skal 
gjennomføre for elever i Litauen. Gjennom de to 
siste årene har vi samlet inn penger som elevene 
skal ha med til misjonsarbeid i landet. Det er en 
rekke spennende opplevelser som venter elevene 
når de kommer til Litauen, og det er ikke rart at de 
gleder seg!

Systematisk jobber vi oss stadig bedre. Det siste 
året har vi spisset profilen vår og jobbet videre 
med våre fire fokusområder: kristen tro og kristne 
verdier, god faglig utvikling, variert og kreativ 
undervisning, og et trygt og inkluderende miljø.   

Dette skoleåret har vi tre mannlige ansatte, som 
alle er ukulelespillere. Dermed blir blokkfløyte 
byttet ut med klassesett med ukulele. Her skal det 
bli sang og glede!

Følg oss gjerne på facebook!

Nytt fra Molde Friskole
Tekst: Jeanette Vesetvik

Foto: Jeanette Vesetvik

En del av elevene i årets kull på  toppen av Innerdalstårnet

Molde Friskole starter nå «Ukkulele-orkester» ledet av lærerne Stein Barlaup, Lidvar Emblem og Lars Martin Brusdal



NYHETER

Flott Haustmesse på Visthus

I år som i fjor ble det arrang-
ert den tradisjonsrike Haust-
messen på Visthus. Den gikk 
av stabelen presis kl 12:00.  
Det var godt med folk også i 
år, vanvittige priser, latter og 
et fint resultat økonomisk sett. 
Så enkelt kan en oppsummere 
denne fine Lørdagen i Vistdal. 

Etter å ha talt opp pengene som kom 
inn viser det et resultat på ca 65000,- 
Dette er 3800,- under fjorårets resul-
tat. Det er et bra resultat. 
I år som i fjor var det storfint besøk 
fra Roald Evensen og Paul Tore 
Garvo. Roald og Paul Tore reiser for 
Finnmarksarbeidet til ImF og hadde 
denne uken flere møter i Nordmøre 
og Romsdal krets. 

I år var det en liten nedgang på antall 
folk som var innom Haustmessen. 
Fjorårets tall var 80, mens i år var det 
nede i 65 stk. Men allikevel et godt 
tall.

Auksjonen er Haustmessens 
høydepunkt. Ole Harald Sekkeseter 
(leder i driftsstyret for Visthus) er en 
dyktig og erfaren auksjonarius, som 
får solgt unna varene i et ekstremt 
høyt tempo og til priser som er helt 
i taket. Misjonsfolket som kommer 
på Haustmessen har med seg en stap-
pfull lommebok, og viljen  til å by er 
helt enorm. 

Det ble solgt alle mulige slags typer 
fisk som Mr. Visthus, Kjell Hatlen 
hadde fisket, røykt og pakket. Utal-

lige mengder frukt og grønnsaker, 
eksklusive bær fra Sekken og  Kjell 
Hatlens havrekjeks. 

En må også få med at det var åre-om-
ganger, trekning av loddbøker og 
fiskedam for de barna som var der. 

Det blir ikke Haustmesse uten mat. 
Som vanlig var det salg av rømme-
grøt, smørbrød, pølse m/brød samt 
kaffe og kaker. 
Haustmessa gikk til avslutning med 
et lite ettermiddagsmøte med tale og 

sang av Roald Evensen og Paul Tore 
Garvo. 

Tilslutt må vi si tusen takk til alle 
som bidro på hver sine måter for å få 
gjennomført Haustmessa. 

Tekst: Ole Christian Martinsen 
 
Foto: Ole Christian Martinsen

KRIK
Mandag 2. September var det første KRIK- tren-
ing for T2-Studentene. Her dukket det opp hele 9 
gutter, som var veldig klar for ei ny trening. Det ble 
mye latter og glede, og ikke minst så fikk ungene 

prøvd seg på nye aktiviteter. Det var blandt annet 
stafett, rumpefotball, innebandy med sko og stik-
kball. Midt i treningen var det en liten pause, der 
det var en andakt med temaet ”Hva vil det si å være 
en kristen?”. Dette fikk mange av ungene til å ten-
ke, og de fikk spørre spørsmål om troen. 
Alt i alt var dette en vellykket treningsøkt med Je-
sus i sentrum. Til neste gang håper vi det blir enda 
flere! 

KUL
I Langveien 19 er det duket for KUL- Kristiansund 
Ungdomslag, Fredag 22. September kl 18. Dette er 
en helt ny klubb som T2 ungdommene er med på å 
dra i gang. Her blir det god stemning, sosialt, spill, 
bordtennis, kiosk og FIFA. Ungdommene i teamet 
har jobbet hardt for å få ungdomsklubben opp å gå, 
og håper at det kommer mange ungdommer. Her 
er alle i fra 8 klasse og oppover hjertelig velkomne, 
og det er et åpent tilbud til alle, der fokuset blir at 
ungdommene blir sett som de er, og ikke minst et 
trygt og godt felleskap. 

Alle ansatte i NRI samlet på Frænabu. F.v. Hans 
Ivar Guddal, Lill Kristin Endresen, Reidun Åndal, 
Marte Sofie Leithaug Guddal, Arild Ove Halås, 
Torgunn Nerland, Bjørn Eirik Johanssen, Ole 
Christian Martinsen, Tor Erik Ertesvåg, Ingvill 
Hopperstad og Henrik Haverstad

Nytt fra T2 
gjengen

Alle ansatte

Fint oppmøte på første KRIK-samlingen
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HØGTUN FOLKEHØG-
SKOLE 100 ÅR
Lørdag 4. november kl. 1800 er det 
klar for stor jubileumsfest på Høgtun, 
og vi håper så mange som mulig vil 
ta turen og være med å feire skolen 
vår i Torvikbukt. Øyvind Håbrekke  
er kveldens hovedtaler og det er lagt 
opp til et variert program. Den split-
ter nye jubileumsboka som er ført i 
pennen av Miriam Finset og Edgar 
Fredriksen vil også bli presentert og 
lagt ut for salg denne dagen.

HJEMMESIDENE VÅRE
Trenger du informasjon og inspiras-
jon, så er www.nri-ung.no og www.
nri-imf.no to hjemmesider vi anbe-
faler deg å besøk. Her finner du ny-
heter og stoff fra arbeidet i kretsen 
vår, skolene våre m.m.

FELLES KRETS-DUGNAD 
FOR JULEMESSA PÅ 
FRÆNABU
Julemessa på Frænabu (som i år er 
lørdag 11. november) er svært viktig 
for kretsen sin økonomi. Som vi har 
skrevet utallige ganger før er dette et 
arrangement til inntekt for kretsen 
og ikke til Frænabu. Derfor er det 
et arrangement som alle bør kjenne 
ansvar for. Frem til nå har det vært 
en liten komite bestående av damer 
fra Eide og Fræna som har gjort det 
meste av arbeidet og betalt nesten alle 
utgifter til gevinster m.m.

I år har vi et ønske (og et behov) om å 
få flere med i prosessen med julemes-
sa. Hele kretsen må med hvis vi skal 
kunne videreføre dette viktige ar-
rangementet. Mange foreninger har 
fått spørsmål om å bake til salget, og 
vi har stort sett bare fått positive svar.

Det vi nå særlig trenger – og som vi 
ber om hjelp til er ca 250 åregevinster 
(hver til en verdi av ca 30 – 100 kro-
ner). Kan du bidra med en eller flere 
slike, så send en SMS til 99087899 
med antall og navnet ditt. 

Vi håper at julemessa kan bestå som 
et fellesprosjekt for hele kretsen, og 
oppfordre særlig dere som bor langt 
borte fra Frænabu til å ta turen til 
Frænabu lørdag 11. november

JULEMESSA PÅ KÅRVÅG 
(AVERØY)
Det er svært viktig for oss at 
komiteen som jobber med julemes-
sa på Kårvåg ikke kommer i skyg-
gen av «julemesse-dugnaden» på 
Frænabu. Denne komiteen baker og 
planlegger gjennom lange tider og 
arrangerer en kjempeflott julemesse. 
Denne er i år lørdag 4. november og 
vi håper mange flere enn de som bor 
på Averøya vil ta turen til Kårvåg. 
Annonse finner du på side 6 i dette 
nummer av Indremisjonsnytt.

BETALINGSSYSTEMET 
VIPPS – 
VIPPSNUMMER 109528
VIPPS er fremtidens betalingssys-
tem, og brukes i dag av stadig flere. 
Den som har VIPPS vet hvordan 
dette virker, den som ikke har det vil 
naturlig nok heller ikke bruke det. 
VIPPS er en enkel måte å betale for 
varer og tjenester med via mobiltele-
fonen. Vi har nå fått VIPPS som 
betalingsmulighet både på Frænabu 
og Visthus.

I tillegg har vi fått VIPPS for NRI slik 
at du kan gi den gave på denne. Vi 
oppfordrer særlig lokalforeningene 
til å anbefale VIPPS når man tar opp 
kollekt for de som ikke har med seg 
kontanter. Da går pengene direkte 
inn på NRI sin konto.

Overranskende nok har vi fått litt 
motstand mot VIPPS fra noen av våre 
foreninger. Begrunnelsen er at hvis 
folk gir kollekt via VIPPS til NRI så 
mister bedehuset sin «10 %» i husleie. 
Vi ønsker ikke å redusere inntektene 
til de lokale bedehus, men det er vik-
tig å være klar over at de som gir via 
VIPPS aldri har kontanter på seg. Da 
er alternativet at NRI får et beløp i 
kollekt (uten at bedehuset får sine 10 
%) – eller at ingen får noe i det hele 
tatt. Motstanden mot VIPPS fra noen 
lokale foreninger er svært vanskelig å 
forstå.
 
Vi ber om at alle som er glade i in-
dremisjonsarbeidet løfter frem VI-
PPS som en mulighet å støtte misjo-
nen på. 
Hvis du som leser dette vil prøve så er 
vårt VIPPS-nummer 109528

KRETSØKONOMIEN
Det er ikke noe nytt at økonomien i 
NRI er stram, kort sagt er inntektene 
våre for små til å opprettholde den 
driften vi ønsker. Vi hadde et håp om 
at dette skulle rette seg etter at vi had-
de ekstraordinært kriseårsmøte i ok-
tober 2015 om økonomien. Men etter 
første halvår i 2016 er vi igjen tilbake 
der vi var.

Årsmøtet er tydelig på at vi ikke 
skal bemanne ned ytterligere. Skal 
kretsstyret følge dette trenger vi nok 
inntekter til å drive forsvarlig. Vi har 
så langt i år registrert en nedgang 
i foreningegaver, kollekter og fast 
givertjenste. Kollektene  på årsmøtet 
var betydelig lavere enn normalt.

Vi håper nå både på en god høst, at 
mange vil bruke VIPPS og at mange 
vil gi en ekstra gave. Det er nødven-
dig hvis vi skal kunne videreføre ar-
beidet vårt.

Tallene pr. 31. juli viser at kretsen har 
et underskudd på 614 000,- / Fræna-
bu et underskudd på 232 000,- / Vist-
hus et underskudd på 38 000,-.

Du finner hele regnskapet pr. 31.07. 
på våre nettsider.

HØSTOFFERET
Når du leser dette har du sann-
synligvis fått et brev fra NRI med 
spørsmål om du vil gi en Høst-
gave til arbeidet vårt. Vi sender ut 
slike brev 4 ganger årlig, og er helt 
avhengig av disse inntektene. Pr. 31. 
juli ligger «gaveinntektene» nesten 
170 000,- bak budsjettet vårt. Vi ber 
derfor om en ekstra innsamling via 
høstofferet i år.

KRETSLOTTERIET ER 
SENDT UT
I forbindelse med julemessa på 
Frænabu sender vi hvert år ut 
loddbøker. Til sammen gir messa og 
lotteriet oss en inntekt på nærmere 
250 000,- på et godt år. Vi håper du 
vil ta imot loddene med godvilje, og 
vet at det kan bli mye mas om penger 
fra både NRI og andre kristne organ-
isasjoner. Men vi får som kjent ikke 
et øre i statstilskudd, og da er vi helt 
avhengig av gaveinntekter.

GLA’SANG HELG PÅ 
FRÆNABU VÅREN 2018
Våre gamle kjenninger Torkell Se-
lin og Karl Erik Svensson blir hov-
edgjester på neste Gla’Sang helg på 
Frænabu 20.-22. april 2018. I tillegg 
jobber kretsstyret med ulike lokale 
artister. Vi kan love en flott helg og 
oppfordrer deg til å sette av helga al-
lerede nå.

KRETSLEDEREN FLYTTER 
TIL SUNNMØRE
Siden forrige nummer av Indremis-
jonsnytt kom ut har kretsleder Arild 
Ove Halås giftet seg og flyttet til Em-
blem utenfor Ålesund. Halås fortset-
ter i 100 % stilling som kretsleder for 
NRI frem til sommeren 2018 da Ole 
Christian Martinsen overtar. Dette 
har vi orientert om tidligere. 

Fra neste høst vil Halås etter ønske 
fra kretsstyret gå inn i en 40 % still-
ing som forkynner i NRI med noen 
administrative oppgaver. Han vil 
samtidig starte i en 40 % stilling som 
administrasjonsmedarbeider i Sun-
nmøre Indremisjon med noen ad-
ministrative oppgaver.

NYTTIG Å VITE FRA KRETSEN VÅR



ANNONSER MØTER I KRETSEN 20. okt.–7. jan.

BERLAND JARE 
24.11  - 26.11 Vevang sammen med 
Eide
EIKREM, KÅRE 
29.10 Kristiansund
16.11 Holmemstranda
03.12 Tresfjord - Fest Rypdal 1700
FRØYSTAD, KONRAD 
13.12 Midsund BT 1930
HALÅS, ARILD OVE 
24.10 Innfjorden 1930 sammen 
med Måndalen
14.11 Måndalen AO - Sammen 
med Innfjorden
21.11 Måndalen- sammen med 
Innfjorden
01.12  - 02.12 Sjøholt
03.12 Spjelkavik og Sjøholt
04.12 Eide FT
05.12 Averøya
06.01 Tornes - Nyttårsfest
LEITHAUG HANS IVAR OG MARTE 
SOFIE 
26.11 Kristiansund
01.12  - 03.12 Førjulsleir Frænabu
HARALD TJERVÅG 
03.11  - 05.11 Innfjorden
HARBERG LEIF 
25.10 Sylteosen
08.11 Averøya
26.11 Åndalsnes
HEISELDAL, GRETE MARITA 
12.11 Torvikbukt - 1600
HENDEN RAGNHILD 
04.11  - 05.11 MINI-leir
15.11 Vevang
10.12 Molde IM
KJØDE ROLF 
17.11  - 19.11 Kristiansund Bibelhelg
KLEVEN, HANS
 02.11 Røvik/Nesjestranda 
Torsdagstreff
KRAKELI, EMIL 
11.11 Julemesse
12.11 Kristiansund
22.11  Sylteosen
LAUVÅS RANDI FAGERHOL 
10.12 Kristiansund Kristiansund
LISLIEN, KÅRE 
01.11 Fiksdal/Rekdal
10.12 Innfjorden kl. 1100
MARTINSEN OLE CHRISTIAN 
01.12  - 03.12 Førjulsleir Frænabu
NASVIK, JAN INGE
06.11 Eide FT

08.11 Midsund BT 1930
16.11 Røvik/Nesjestranda 
Torsdagstreff
NERLAND, BJØRN 
28.10  - 29.10 Tornes - bibelhelg
15.11 Midsund BT 1930
NYBØ ODD ASBJØRN 
26.10 Tomrefjord
10.12 Vestnes
OTTO DYRKOLBOTN 
27.10  - 29.10 TEN-leir
Reiten Helen Trodal 
08.11 Vevang
03.12 Kristiansund
SANDVEN NILS MARTIN 
26.10 Helset
SKOTHEIMSVIK, HARALD 
26.11 Lønset og Strande 1930
30.11 Torvikbukt - 1930
SMENES, INGER LISE OG 
ASMUND
03.11  - 05.11 Lønset og Strande
19.11 Vestnes
02.12 Adventverkstad Daugstad 
1500
SOLBAKKEN JOSTEIN/RANDI M 
08.11 Tresfjord - Kyrkjestova
30.11 Tomrefjord
SÆVAREID, ANNBJØRG OG KÅRE
16.11 Tomrefjord
06.12 Fiksdal / Rekdal
Møter med talere utenom NRI 
29.10 Averøya Torsdagstreff NLM
05.11  Vestnes NLM
28.11  - 03.12 Vestnes NLM Per 
Tveten
05.12 Lønset og Strande FT
06.12 Åndalsnes - Adventsamling
17.12 Vestnes NLM
07.11 Lønset og Strande FT
27.11 Vestnes VING Sunnmøre IM
28.11  - 30.11 Vestnes VING -Per 
Tveten NLM
TONE OG LARS OLAV LEITHAUG
12.11 Averøya Søndagstreff
TORGUNN NERLAND 
11.11 Julesalg Frænabu
10.12 Averøya - Søndagstreff
ØRJAVIK, ASBJØRN
05.11 Elnesvågen 1700
25.11 Daugstad Formiddagstreff
STOKKEN, MARIT 
25.10  - 29.10 Eidsvåg 
VINGEN, INGBJØRN 
02.11  - 03.11 Gossen
05.11 Kristiansund

Julesalgene
KÅRVÅG BEDEHUS 

lørdag 4. november 
kl. 1200 Suppe 
kl. 1300 og Sangmøte 
kl. 1500 hvor Marte og 
Tone Leithaug synger og 
Arild Ove Halås har andakt

Masse god julebakst til salg!

FRÆNABU  
MISJONSSENTER

lørdag 11. november 
kl. 1400  Messa åpner – 
salg av rømmegrøt m.m.
kl. 1430   Lefsesalget åpner
kl. 1500  Barne- og  
familiesamling med 
T2-gjengen/ Hans Ivar & 
Marte Sofie
kl. 1700  Mini-konsert med 
Molde Gospel, andakt av 
Ole Christian Martinsen

Hele dagen salg av årer, 
tombola, loddsalg, matsalg 
m.m.

Festsamvær i advent-
tiden for alle som 
ønsker å være med
på Frænabu  
fredag 8. desember 
kl. 1800.

Servering av jule-
middag m/kaffe og 
kaker. 
Kåseri av Konrad 
Moe om gamle jul-
ekort, kveldsandakt 
av Randi Fagerhol 
Lauvås og annet 
program.

Pris pr. person  
kr. 500,-  
Påmelding til 
71252731/71293115 
eller nri@imf.no  

(begrenset med plass 
så vær tidlig ute)

ADVENTMØTET I NR


