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….i dag er det født dere en FRELSER, han er Kristus Herren….  Luk 2,14

 
Med 50 barn på leir to helger 
på rad fikk vi en flott inngang 
til adventstiden på Frænabu.
Her er en rapport fra  
Adventsleir 24.-26. november  
for 3.-5.klasse på Frænabu

Denne leiren var det vel 50 barn 
som ønsket å komme i julestemning 
på Frænabu sammen med en god 
ledergjeng bestående av 15 ungdom-
mer og voksne. Det var stor stas for 
både deltakere og ledere med bli-
kjent-samling, juleverksted, baking, 
hoppeslott, uteaktiviteter, samlinger 
rundt Guds ord, gode måltid, leirfest 
og hyggelig fellesskap. 

Spesielt på juleverkstedet var det 
noe å gjøre for alle med både perling, 
konglesanking i skogen, og produks-
jon av julefigurer, julekort, lenker, 
korger og annen kreativ julepynt. 

I bibeltimene snakket Marte Sof-
ie Leithaug Guddal i dialog med 
resten om hvordan man skal klare 
å ha Jesus i sentrum også i julehøy-
tiden gjennom blant annet bønn, 
bibellesning og evnen til å dele av 
all den rikdommen vi har med an-
dre. På kveldsandaktene snakket 
Stig-Einar Sørensen om viktige og 
store begivenheter rundt tiden da 
Jesus ble født, mens Håkon-Inge 
Græsdal snakket om Guds evne til 
å tilgi hvor vi får prøve å gjøre vårt 

beste selv om vi ut ifra bibelen ikke 
strekker til.

Vi i ledelsen opplever det som en 
stor velsignelse å få ha så mange 
påmeldte på leirene og i tillegg hyg-
gelige barn som er gode med hveran-
dre og som vi ser får stor glede ut av 

leirene. Ikke minst at de får høre om 
Guds ord og syns det som blir fortalt 
er spennende og viktig. 

Som en av deltakerne sa om en leder: 
Han snakker så masse om Jesus, og 
det er kult! I tillegg er lederne som 
stiller opp trofaste, pliktoppfyllende 

og store forbilder i møte med barna.  
Vi gleder oss allerede til neste helg 
med førjulsleir for 6.-8.klasse med 
vel 50 deltakere da også! 

Til slutt vil vi minne om at leir er for 
ALLE: uansett bakgrunn, tro eller 
personlighet. Hjertelig velkommen. 

Fine leirer på Frænabu
Tekst: Marte Sofie 
Leithaug Guddal
Foto: Hans Ivar  
Leithaug Guddal

Marte Sofie Leithaug Guddal holder bibeltimeHoppeslott i «Klossen» er både praktisk og populært
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De knallrøde regnskapstallene til NRI var hovedtema når 
kretsstyret i NRI hadde møte i Molde bedehus mandag 27. 
november.
 
Som tidligere meldt hadde NRI et underskudd ved 
utgangen av september på 959 000,-. Ved utgangen av 
oktober hadde situasjonen bedret seg litt og regnskapet viser 
et underskudd på 896 000,-.

Dette er allikevel ikke hele bildet akkurat nå. Vi har fått inn 
på konto ca 700 000,- som ikke er med i oktoberregnskapet 
(men som kommer med i november). Dette er blant annet 
lotteriet, julemessene, salget av Ødegård bedehus m.m.

Kretsstyret anslår at hvis inntektene resten av året holder 
seg på et «vanlig» nivå vil vi få et underskudd mellom 300 – 
400 000,- for 2017. Da er salget av Ødegård bedehus på 360 
000,- regnet med. Det betyr en misjonsdrift som går med et 
svært stort underskudd.

Kretsstyret har de siste årene igjen og igjen sett på våre 
daglige utgifter og prøvd og redusert disse. Med unntak av 
«Reiseutgifter» er de daglige utgiftene holdt nede på omtrent 
samme nivå som de siste årene. Vi har i år brukt en del ekstra 
på reise, blant annet på grunn av ImF sin store satsing på 
barne- og ungdomsopplegget AWANA m.m. Reiseutgiftene 
skal reduseres vesentlig til neste år.

Ellers har kretsstyret fulgt de mange og sterke signal på de 
siste årsmøtene om ikke å redusere bemanningen i kretsen. 
Dette har gitt oss betydelige underskudd flere år på rad, 
og er en utvikling som ikke kan fortsette. Vi må redusere 
bemanningen, og i forbindelse med budsjettet for 2018 ble 
også dette gjort.

Inntektene våre vil i 2017 bli ca. 200 000,- mindre enn det 
som har vært vanlig de siste årene. Det er lite de ansatte og 
kretsstyret kan gjøre med dette, men vi spør oss selv om 
vi gjør noe feil siden gaveinntektene til NRI faller såpass 

vesentlig. Er det ønskelig at NRI skal fortsette sitt arbeid 
videre?

Vi registrerer at det er mange som spør om gaver i 
bedehusland, og indremisjonsfolket har tradisjon for å 
støtte bredt. I tillegg er det stadig nye aktører på markedet 
som ber om kollekter og gaver. Vi vil frimodig oppfordre til 
å prioritere indremisjonsarbeidet høyt også når det gjelder 
ekstrainnsamlinger, en enkel basarkveld o.s.v.
Kretsstyret vedtok et budsjett for 2018 i balanse. Som en følge 
av det får både jeg og Torgunn Nerland redusert stillingene 
våre allerede fra 1. januar med henholdsvis 20 og 25 prosent. 
Du kan ellers lese mer om dette på nettsidene våre.

På utgiftssiden reduseres reisekostnadene nokså med ca. 
60 000,-. NRI sier opp sin avtale med revisor (da vi ikke er 
revisjonspliktige) og sparer slik ca. 65 000,- pr. år. Utgifter 
til regnskapsføring blir heretter belastet de tre avdelingene 
våre med 40 % på kretsen, 40 % på Frænabu og 20 % på 
Visthus. Det betyr at leirstedene selv må betale sine faktiske 
kostnader for regnskapsføringen.

Kretsstyret uttrykker stor takknemlighet for at man kan 
vedta et budsjett i balanse og at viktige medarbeidere er villige 
å ta det økonomiske offer det er å få redusert stillingene sine 
og dermed også inntekten sin nokså betydelig.
Samtidig er kretsstyret dypt bekymret for økonomien i 
kretsen, og særlig den tydelige nedgangen i inntektene våre.

Vi ønsker også å takke for alle som står på og bidrar 
økonomisk for NRI. Vi har fremdeles tro på det kallet vi 
fikk. Vi anbefaler dere å følge med på www.nri-ung.no og 
på Facebook hvor det stadig er lagt ut nyheter fra barne- 
og ungdomsarbeidet vårt. Her er mye glede seg over, unge 
mennesker med en bevist og frimodig tro på Jesus Kristus 
som ønsker å gå inn i tjeneste for sin Frelser.

Så vi mister ikke motet, selv om det smerter oss det som 
nå skjer!

Det smerter når både en selv og 
andre må gå ned i mindre stilling 
på grunn av økonmien i NRI



«Dette året har vi tid. Mykje tid. Tid til 
å nyte kvar dag, tid til å bli ordentleg 
kjende med oss sjølve og andre, tid til å 
drive med det vi likar aller best, og tid 
til å utfordre oss på område vi ikkje har 
så mykje kjennskap til». 

I korte trekk beskriv desse orda frå 
opningsseremonien på Molde Folkehøgskole 
akkurat det folkehøgskulen handlar om, og det 
eg har valt å bruke det komande skuleåret på.  

Det er fyrst når ein opplever forandring at ein 
får ordentleg innsikt i korleis ting har vore før. 
På ungdomsskulen og på vidaregåande inneheld 
dagane ofte dei same rutinane, til dømes at ein 
er på skulen frå klokka åtte til tre, gjer lekser, 
trenar og øver til prøver. Dei fleste timane i 

døgnet er fy Mona Skatteboe Helle lte opp, og 
inst inne kan ein kanskje ynskje seg at ein hadde 
litt fleire timar til rådigheit. Etter nokre veker 
i folkehøgskuletilværet har timane i døgnet 
gjennomgått ei stor innhaldsmessig utskifting. 
Klasserommet mitt er på fotballbanen og i 
naturen, måloppnåingsskjema er bytt ut med 
eigne kjenslemessige opplevingar og heiarop 
frå medelevar og lærarar, og skulearbeid på 
ettermiddagar og kveldstid er bytt ut med 
aktivitetar, fotballkampar på storskjerm og 
peiskos. 

Som ungdom i dag har ein eit hav av moglegheiter, 
og det kan vere utfordrande å vite kvar vegen går 
vidare. Mange tek eit folkehøgskuleår for å finne 
ut kva dei verkeleg interesserer seg for, og for 
å bli tryggare på den dei er. Det er eit fint høve 
til å prøve ut ting ein ikkje har gjort før, eller 

til å spesialisere seg innanfor noko ein likar. 
Folkehøgskuleåret varar frå august til mai, og i 
løpet av desse ni månadane har ein hovuddelen 
av undervisningstimane i eit sjølvvalt linjefag. 
Mange skular har både innanlands- og 
utanlandsturar i tilknyting til linjefaget ein vel. I 
tillegg vel ein valfag i løpet av året, som kan vere 
diverse prosjekt, idrettar eller turar. Sjølv har eg 
valt å gå på fotballinja for å kunne bruke eit år 
på å dyrke hovudinteressa mi, og har valfag som 
inneheld andre aktivitetar for å få oppleve mest 
mogleg forskjellig. Elles blir det sosiale aspektet 
lagt stor vekt på med tanke på internatlivet, 
elevkveldane der kvar klasse har underhaldning 
for resten av skulen, og andre sosiale tilstellingar.

Eg er framleis tidleg i skuleåret, men er overtydd 
om at dagane og vekene blir betre og betre di 
lenger ut i året vi kjem. Alle blir betre kjende med 
kvarandre for kvar dag som går, blir tryggare på 
kvarandre og knyter tettare band. Det er nemleg 
heilt spesielt å bu tett på kvarandre og oppleve 
små og store ting saman, både i nærområdet og 
på lengre turar. Om det er å vakne grytidleg av 
soloppgangen etter ei natt under open himmel på 
eit utsiktspunkt, eller om det er å sjå toppkamp 
på Aker stadion, er det ingen tvil: Det er ikkje 
utan grunn at folkehøgskulen eg går på har «Helt 
eventyrlig» som slagord. Så langt har det vist seg 
at eg er med på eit eventyr eg ikkje kan vente 
med å få oppleve meir av. 

- Mona Skatteboe Helle, elev ved skolen dette 
året - 15. september 2017

Eit heilt eventyrleg skuleår

En ukes tur til Litauen var høstens høydepunkt for 
mange på ungdomstrinnet. 9. og 10. trinn reiste 
til havnebyen Klaipeda med store forventninger, 
som så absolutt ble innfridd. Mission Adventures, 
som arrangerte turen for oss, hadde forberedt et 
spennende og variert program. 

De første par dagene ble vi kjent med byen og 
kulturen, og det var lagt inn ulike teambuildings-
aktiviteter. Ikke minst var det populært med by-
rebusløp og strandbesøk i nydelig høstsol. I tillegg 
til daglige team-samlinger med Guds Ord, bønn 
og sang, fikk vi også delta på en gudstjeneste i en 
lokal menighet. Ellers fikk elevene prøve seg på 
mange ulike oppdrag. 

To dager besøkte vi en annen kristen skole, og 
elevene var glade for å møte ungdommer på samme 
alder. På skolen gjennomførte elevene våre også 

forberedte presentasjoner, og flere delte sine sterke 
vitnesbyrd. På andre arenaer fikk vi god anledning 
til å vise nestekjærlighet i praksis, bl.a. gjennom 
å utføre ulike arbeidsoppgaver på et leirsted. For 
eksempel gravde flere elever groper og plantet trær 
- med stor entusiasme. 

På et senter for fattige familier bidro vi med å 
pakke klær, rydde et lokale og dele ut matposer til 
takknemlige familier. Det gjorde inntrykk å møte 
mennesker som har for lite mat. Stort inntrykk 
gjorde også barna på barnehjemmet for forlatte 
barn. Latter og smil talte imidlertid sitt tydelige 
språk om gjensidig glede av å møtes. 

Så også etter denne misjonsturen er vi takknemlige 
for verdifulle møter med enkeltmennesker. Vi er 
også takknemlige for at vi kunne gi konkrete gaver 
til de plassene vi besøkte. Gavene kjøpte vi inn for 

penger som elevene har samlet inn, bl.a. gjennom å 
arrangere misjonsdag og misjons-løp. 
Takk til alle dere som har bidratt gjennom å støtte 
arrangementene!

Tekst: Solfrid Ørjavik Time – lærer og reiseleder

Topp tur til Litauen!

Crossfitt USA har vært på skoletur til California i novemer

Elever fra Molde Friskole prøver badestrendene i Litauen

Mona Skatteboe Helle



NYHETER

Gode julemesser 

I løpet av to lørdager kom det 
inn  156 000,- til indre- 
misjonsarbeidet gjennom 
julemessene våre.

Det kom inn vel 46 000,- på Kårvåg 
og 110 000,- på julemessa på 

Frænabu. Dyktige folk i komiteene 
og mange andre hadde på forhånd 
laget mat, bakt lefser, julekaker og 
mye annet til salgsbordene.

Åresalg og basarbord var det også på 
begge steder, og kjøpeviljen var stor 
hos de fremmøtter.
På Kårvåg er det tradisjon at det ser-
veres prinsessesuppe på julesalgsd-
agen, noe som er et svært populært 
innslag. Her er det også «Klippfisk-
bingo», noe som du ikke møter så 
mange andre steder rundt om i kon-
geriket.

På Frænabu selges det rømmegrøt, 
og begge steder er det salg av mange 
gode kaker og kaffe gjennom hele da-
gen.

I år var det Averøy Gospelgruppe og 
Marte Sofie Leithaug som sang på 
Kårvåg, mens det var Molde Gospel 
som sang på Frænabu. Nåværende 
og kommende kretsleder, Arild Ove 
Halås og Ole Christian Martinsen 
holdt andakt på hver sin julemesse 
dette året.

En STOR STOR takk til alle dere som 
står på og lager til disse messene, som 
er uvurderlig viktig for misjonsøkon-
omien i NRI.

Tekst: Arild Ove Halås 
 
Foto: Arild Ove Halås og Ole 
Christian Martinsen

Tekst: Arild Ove Halås 

Indremisjonsforbundet (og dermed 
NRI, Visthus og Frænabu) har fått 
ny logo. Dette er noe vi har lengtet 
imot lenge, og vi er svært glade for 
at hele organisasjonen nå kan samle 
seg bak denne logoen. Vi vil så snart 
det er praktisk mulig ta den i bruk 
på våre brevark, nettsider m.m.

Logoen danner et kors mellom en 
blodsdråpe og to røde blader. Dette 
symboliserer både Kristi blod og 
Åndens liv knyttet rundt korset. På  
www.nri-imf.no kan du også se en 
introduksjonsvideo om den nye 
logoen.

Ny logo for ImF

Salgsbordet på julesalget på Kårvåg

Familiemøte på julesalget på Frænabu



KRETSNYTT

FAMILIELEIR PÅ FRÆNABU

Lærere og elever fra Bibelskolen på Bildøy
Du finner programmet på www.nri-ung.no

Påmelding til nri@imf.no

19.-21. januar 2018

Tekst og foto: Ole Christian Martinsen

« Kul(t) i Kristiansund»
Ungdomsklubben (KUL) i Kristiansund fikk en 
litt treg start, med ingen besøkende de fire første 
gangene. Vi vet at det er mange som har hatt KUL 
på sin bønneliste. Og dette merker vi nå. De siste 
to gangene har det kommet mellom 2-5 stk. Dette 
er stort for oss. Det blir så tydelig for oss at vi har 
en Gud som er med oss i arbeidet. Fortsett å be for 
ungdomsarbeidet og våre kjære T2 elever i Kris-
tiansund. 

VIPPS 
Tekst: Arild Ove Halås 

Vi oppfordrer alle som er glade i Indremis-
jonsarbeidet om å gjøre en innsats for at 
VIPPS skal bli vanlig betalingsmiddel for 
mange når det er kollekt på bedehuset. 

Nytt fra T2 i  
Krisitansund

VIPPS er en enkel måte og betale på, man 
sender kort sagt en melding med mo-
biltelefonen og beløpet går automatisk ut 
av ens egen konto og inn på NRI sin konto. 

Stadig flere har ikke kontanter på seg når de kom-
mer på bedehuset og dermed blir også kollektene 
mindre. VIPPS kan endre dette forholdsvis mye.
Vi oppfordrer om at dere tar kontakt med kret-
skontoret og henger opp VIPPS-plakaten til NRI og 
tar denne frem hver gang det er møte på bedehuset. 

Det er enkelte som har uttrykt motstand mot 
dette fordi at bedehuset da ikke får sine 10 % hu-
sleie. Men da må man huske at hvis en person 
ikke har kontanter så er alternativet at verken be-
dehuset eller misjonen får noe som helst. Det må 
da være bedre at NRI får en gave enn at ingen får 
noe som helst? Motstanden mot VIPPS som vi 
har møtt et par steder er veldig vanskelig å forstå. 

En gave på VIPPS blir ikke ført som foreningsgave 
men som «Andre gaver» i vårt regnskap, men også 
her er hovedsaken de totale inntektene til misjonen. 

Vi oppfordrer derfor frimodig om VIPPS blir flittig 
brukt rundt om i våre foreninger og bedehus.

Kretslotteriet er trukket
Under julemessa på Frænabu ble kretslotteriet 
trukket. Følgende er de heldige vinnerne:

1. Ditt gavekort verdi kr. 5000,-  Marit og Rune 
Singelstad, Isfjorden

2. Weekend Gamle Angvik Handelssted, verdi 
kr. 5000,- Eli Langset Gjermundnes, Eidsvåg

3. Skipakke fra InterSport verdi kr. 5000,- 
Kaspara Bugge Jensen, Eidsvåg

4. I-pad verdi kr. 2400,- Erna Nerbø Settem, 
Molde

5. Brodert juleduk verdi kr. 2400,- Audhild og 
Leif Harald Talset, Skåla

6. Støpejernsgryte verdi kr. 1800,- Marie og Tore 
Melland, Helset

7. Dukke med garderobe verdi kr. 1600,- Simen 
Solem, Molde

8. Technic Lego verdi kr. 1500,- Ragnhild Brand-
shaug Vang, Averøya

9. Leketraktor verdi kr. 1500,- Nansy og Odd 
Solheim, Innfjorden

10. Nespresse Kaffemaskin kr. 1400,- Anne 
Leithaug Valde, Molde

11. Maleri av Knut Steinar Dahle verdi kr. 1500,- 
Jan Kåre Aas, Vestnes

12. Klippekort Atlanterhavsbadet Kristiansund 
verdi kr. 1150,- Peter Korsvik Nilssen, Aukra

13. Klippekort Moldebadet verdi kr. 1150,- Kjell-
run og Reidar Gjengstø, Bolsøya

Rett trekning Ole Christian Martinsen, Torgunn 
Nerland og Hans Ivar Guddal

God prat rundt bordet på ungdomsklubben i Kristiansund



JUBILEUM

Høgtun Folkehøgskole fyller i år 100 
år, og lørdag 5. november ble «hun-
dreåringen» pyntet til fest, og ansatte, 
elever, tidligere ansatte, styremedlem-
mer, familie og venner tok turen til 
Høgtun.

Vi «tjuvstarta» feiringen fredag kveld med kon-
sert for elevene. Her fikk vi god underholdning og 
flott sang og musikk fra lærere Morten Johansen 
og Lars Andreas Lillebø̧  nåværende elev Torgrim 
Langnes og tidligere elev Sandra Borøy. Håkon 
Hammersmark, også tidligere elev og stipendiat, 
satte stemningen for kvelden med god humor og 
morsomme innslag.

På selve festdagen var det godt oppmøte. Lidvard 
Nygjerde tok oss med på en historisk vandring 
gjennom Høgtuns historie. Han gav oss en lev-
ende og varm beskrivelse av betydningen Høgtun 

har hatt for så mange.  Vi fikk se film lagd av Sig-
mund Måseide som gav et godt innblikk i hvordan 
Høgtun var i begynnelsen, og jubileumsboken ble 
presentert av Miriam Finset Ingvaldsen.

Idar Remmereit ledet oss gjennom selve fest-
programmet, som ble innledet av en høytidelig 
fanfare på kornett av Andreas Halleraker Reig-
stad. Andreas fikk vi også høre mer musikk av 
utover kvelden. Programmet bestod av festtale av 
Øyvind Håbrekke, prolog av Tormod Reiten, lest 
av Agnes Reiten, sangopptredener av Sølvi Hop-
land og elev Torgrim Langnes, og taler fra leder i 
NKF, styreleder, eierorganisasjonene (IMF NRI, 

NLM og Normisjon) og varaordfører i Gjemnes 
kommune. Det ble loddsalg, allsang og trekning 
av jubileumslotteri. Festen ble avsluttet med fler-
stemt allsang ledet av Roger Lillebø̧ , velsignelsen 
fremført av årets elever, kaffe og kake.

Fra den gang Nordmøre ungdomsskole ble eta-
blert i 1917 til det som i dag er Høgtun folkehøg-
skole i 2017 har skolen vært i stor endring. Den har 
utviklet seg til en moderne folkehøgskole med et 
variert linjetilbud. Samtidig har mye av det samme 
vært i fokus hele tiden;  Et ønske om å være en skole 
hvor ungdom kan finne et hjem, en skole som set-
ter mennesket i sentrum, en skole som vil utvikle, 
fremme allmenndanning og folkeopplysning, en 
skole som har en kristen profil og som ønsker å 
spre et godt budskap og gode verdier.

Vi er stolte av hundreårsjubilanten vår! Og vi er 
stolte av elevene våre, de som gjør at ønsket om å 
drive en skole for ungdom fortsatt kan realiseres 
den dag i dag. Takk til alle som var med og bidrog 
på jubileumsfeiringen, og takk til alle som kom og 
ville dele denne store dagen med oss. Høgtun er 
fortsatt ung og stadig under utvikling, vi ser frem 
til 100 nye år!

Høgtun 100 år

Tekst: Ingrid Innerdal – Lærer Topp30

Foto: Høgtun FHS

Idar Remmereit (festleder) og rektor Bjarte Vesetvik under 
Høgtun sin 100 års fest

Mirjam Finset Ingvaldsen har skrevet Høgtun sitt 100 års skrift


