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Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Familieleir på Frænabu

Helga 25.-27. januar var det
igjen klart for den årlege
familieleiren på Frænabu.
Denne gongen var det 40
deltakarar som hadde funne
veien til leirstaden for å ha ei
helg saman med mange gode
mennesker.
Det som er spesielt med januarhelga
er at Bilbøy bibelskule reiser på turne
rundt om i det ganske land. Då er også
eit av reisemåla Nordmøre og Romsdal krets. Og som dei føregåande åra
var dei også i år med på familieleiren.
Per Gunnstein Nes (bibellærar)
hadde med seg 7 førsteårselevar og
ein stipendiat (andreårselev) som
var med oss heile helga. Det var ein
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veldig flott gjeng som ikkje var redde
for å utfordre seg sjølve og ta på seg
oppgåver og utfordringar. Eg må få
benytte anledninga til å skryte litt
av gjengen frå Bildøy. Det å oppleve
ungdommar som er så interessert,
ivrige, dyktige og ikkje minst Jesusfokuserte, er ein sann fryd. Tusen
hjarteleg takk for at de tok turen.
Ellers var leiren ganske så normal.
Vi hadde mange kjekke aktivitetar,
både inne og ute, gode bibelsamlingar der bildøygjengen stod for
undervisninga. Barna hadde bibelsamling først før dei vaksne fekk
undervisning etterpå. Då var det
også barnepass. Det vart tent bål
oppe ved gapahuken etter sporløpet
på laurdagen. Leirfesten var nok eit

høgdepunkt for mange før vi fekk ein
nydeleg tacomiddag på kvelden. Må
også legge til her at maten på Frænabu er heilt fantastisk.
Søndagen er dagen då vi reiser heim
att. Bildøygjengen reiste heim etter
bibeltimane for å ikkje kome heim
alt for seint. Vi som var igjen fekk ei
strålande avslutning med svinesteik
til middag og fromasj til dessert.
Det å vere på familieleir er heilt
spesielt. Det ligg vel litt i namnet, men
det er som at vi blir ein einaste stor
familie. Å oppleve det kristne fellesskapet med så mange er verkeleg
stort. Mange kjem igjen år etter år,
men samstundes er det alltid nokon
nye, noko som er veldig kjekt.

Til slutt ynskjer eg å takke. Takk til
Frænabu for gode senger og strålande
mat, takk til Bildøy som stilte med
ein fantastisk gjeng og ikkje minst:
Tusen takk til alle dykk som tok turen
for å vere saman i det gode fellesskapet
vi har på leir.
Takk for denne gongen og hjarteleg
velkomne tilbake på neste leir.
Gud velsigne dykk alle.

«Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham.» 1. Kor 12,27

Tekst & foto: Hans Ivar L. Guddal

FOKUS

Godt å være sammen
om Bønn

Ole Christian Martinsen
Kretsleder for Nordmøre og
Romsdal Indremisjon

Rundt om i landet har det vært arrangert tverrkirkelige
bønnehelger i en del år. Andre helga i Januar var
det Nordmøre og Romsdal som stod for tur da flere
menigheter og organisasjoner
gikk sammen om å arrangere
Bønnehelg i Molde. Initiativtaker
Norkirken Molde, med pastor Odd
Magnus Venås i spissen skal ha
en stort klapp på skulderen for å
invitere andre med på dette.

noen kjørte rundt med bil i Gjemnes for å be for bygder,
bedrifter, barnehager, skoler og kirker.

«det var mange
som var takknemlig
for å få være
sammen med andre
fra ulike fløyer av
Guds menighet»

Denne helgen handlet ikke
om den enkelte menighet eller
organisasjon. Om en hører
til pinsekirken, metodistene,
bedehuset eller den norske kirke.
Det handlet om å Guds rike og at
Hans rike må bli synlig for flere.

Det endte med at det var 15
menigheter og organisasjoner som
stod sammen om dette, med et
tydelig fokus på enhet i bønn. Det
meste foregikk i Metodistkirken i Molde, og det var
mange som var takknemlig for å få være sammen med
andre fra ulike fløyer av Guds menighet. Odd Magnus
Venås mente at helgen «hadde vært så vellykket at vi må
gjøre noe lignende til neste år også».

En av dagene var det «Bønnevandring i by og land».
Noe nytt og ukjent for mange. Men utrolig fint å
få være med på. Noen samlet seg i Molde og gikk
bønnevandring der, andre samlet seg i Elnesvågen og
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Reisebrev fra Afrika

Fjorårselever samlet i peisestua på ettårstreff

Idrett/Australia klassen fotografert i Sydney under høstens skoletur

Rekorsoppslutning og
kjempehyggelig ett års treff
2019!

skoleår. Vi gleder oss over svært
god søkning. Så langt ligger vi foran
tallene på samme tid i fjor. Anbefal
gjerne Molde fhs. til noen du kjenner,
men si at de bør være raskt ute med
søknaden.

Årets ettårstreff ble lagt arrangert
4.-5.januar. Rekordstort oppmøte
med over 100 fjorårs elever viser at
dette er et arrangement tidligere
elever setter stor pris på. Etter en
god kveldsmat på fredag var det
samling i peisestuen. Her fikk vi
både fortelle litt om hva som har
skjedd på Molde fhs. det siste året og

Leirlederfest
Fredag 11. januar var
nærmere 30 unge og voksne
ledere samlet til leirlederfest
på Frænabu.
Det er første gangen vi arrangerer
en sånn fest her. Jaja, i hvertfall i
min karriere. Vi ønsker å vise at vi
setter pris på lederne våre.

elevene fikk trekke fram kjekke ting
og opplevelser fra året på Molde fhs.
Etter morgensamling på lørdag
var det rett opp i Træffhallen og
fotball- og volleyballturnering. Stor
stemning og topp innsats. Etter en
god middag var det felles elevkveld
sammen med årets elevkull.
SVÆRT GODE SØKERTALL!
Ved Molde fhs. er vi nå godt i gang
med å ta imot søknader til neste

POPULÆRT Å GÅ PÅ
MOLDE FHS!
Folkehøgskole er populært som
aldri før. Gjennom en undersøkelse
via ranking byrået EPSI Norge ble
Molde fhs i 2018 kåret til den tredje

beste folkehøgskolen. Undersøkelsen
viste at elevene ved Molde fhs. trives
svært godt med skolevalget de har
tatt. Elevene er svært fornøyde
med det sosiale miljøet ved skolen,
undervisningen og ikke minst
måten de blir møtt på og ivaretatt
som elever ved skolen. Nesten alle av
de spurte sier også at de ville ha valgt
Molde fhs. på nytt, og at de ønsker å
anbefale Molde fhs. til venner.
Tekst & foto: Bjarte Grøteide (rektor)

Alle som hadde vært med som
leder på Visthus og Frænabu I
2018 var invitert. Det ble en kveld
fullstappet med mye moro, nydelig
mat og artige innslag. Årets
leirleder 2018 ble også kåret.
Igjen vil jeg si tusen takk til alle
dere som gidder å bruke av deres
fritid til å være med på leir. Gud
velsigne dere.
Tekst & foto: Hans Ivar L. Guddal
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NYHETER

Nytt fra kretsen
Bibelcamp på
Frænabu i juli

Første uka i juli (1.-7. juli) blir det
Bibelcamp på Frænabu. Da er du
velkommen til å komme med bobil,
campingvogn eller leie deg rom.
Det blir lagt opp til bibeltime hver
formiddag og kveldsmøte hver
kveld. Frank Rott fra Sørlandet blir
med som hovedtaler. Det blir også
mulighet å kjøpe seg måltider.

og vil komme til nytte der, ikke
minst i prosessen med å gjøre
ferdig «Klossen»

Vestnes bedehus

Stavik og
Malme bedehus

Stavik bedehus har vært en
gjenganger i Indremisjonsnytt
i mange år. Nå er endelige alle
søknader m.m. klare, slik at Fræna
Brannvesen kan brenne ned huset i
løpet av vinteren/våren.

Frank Rott blir taler på årets
bibelcamp.

Vestnes bedehus skal selges

Vestnes bedehus fikk i fjor store
og omfattende vannskader. Disse
skadene er så store at det ikke er
mulig å få satt huset i stand igjen
innenfor forsvarlige økonomiske
rammer.
Vestnes Indremisjon har derfor
bestemt seg for at bedehuset
skal selges. Alt arbeid på
bedehuset er flyttet til Vestheim
Ungdomssenter
(NLM
sitt
leirsted) som ligger bare 500
meter fra bedehuset. Her vil også
alt arbeid i regi av indremisjonen
finne sted i fremtiden. Vestnes
Misjonsforsamling
(som
er
innmeldt i både NLM og ImF) har
også lagt alle sine samlinger til
Vestheim.
Mye av inventaret i Vestnes
bedehus er gitt i gave til Frænabu
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Malme bedehus skal legges ut for
salg. Arbeidet i Malmefjorden og
Sylteosen har de senere år mer og mer
blitt samlet på Sylteosen bedehus,
som ligger ca. 5 minutters kjøring fra
Malme bedehus. Før huset legges ut
for salg skal det nå omreguleres og
på kretskontoret arbeides det med
denne prosessen.

Dugnadsarbeid
i «Klossen» på
Frænabu

vil bli en stor hjelp for den daglige
driften på Frænabu ved at man kan
ta imot større parti med frysevarer.
Håpet er at kretskontoret kan flytte
opp i andre etasje av Klossen i løpet
av 2019.

på Karmøy og er en allsidig og flott
sanger. For barna blir det besøk av
Wiggo Klausen – det gleder vi oss
veldig til. Velkommen til Høgtun,
sett gjerne av helga og bo der
sammen med oss.

Familietreff/
Kretsårsmøtet

Regnskap
og økonomi

Annet sted i bladet finner du plakat
for sommerens storsamling i regi
av NRI. Den blir i år på Høgtun og
får et mer familiepreg enn tidligere.
Vi håper alle generasjoner vil slutte
opp om denne helga. Andreas
Evensen som leder ImF-Ung blir
årets hovedtaler. Synnøve Aanesen
blir med og synger, hun har base

De foreløpige regnskapstallene
for desember viser at vi fikk et
driftsunderskudd på kr. 582 000,- for
kretsen. Visthus har et lite underskudd
på kr. 22 000,- og Frænabu har et
driftsoverskudd på kr. 43 000,- men
når man tar inn rentekostnader på lån
viser det endelige tallet et underskudd
på kr. 21 000,-.

Talere
____

Gudrun Longva
____

Hilde Gjengedal
____

GOD PÅSKE PÅ FRÆNABU
12.-14. APRIL 2019

o
Priser:

Pakkepriser: 1600,pr.person (inkl. måltider
oppredd seng)

Hjertelig velkommen til Frænabu i palmehelga
Fredag 12.4

18:00 Innkvartering og Kveldsmat (kan kjøpes utenom, 100,-)
19:00 Kveldsmøte
Lørdag 13.4
09:00 Frokost

Påmelding:
nri@imf.no
71252731
Innen 8. april

11:00 Formiddagsmøte
13.00 Middag m/ dessert (kan kjøpes utenom, 200,-)
15:00 Samling med kaffe
18.00 Kveldsmat (kan kjøpes utenom, 100,-)

Den nye trappa opp til andre etasje
i Klossen.

19.00 Festmøte
Søndag 14.4
09:00 Frokost

Arbeidet i Klossen går stadig
fremover, og en trofast dugnadsgjeng
er på plass hver mandag. Nå er
trappen opp til andre etasje på plass.
Det samme er fryserommet som

11.00 Møte med nattverd.

NORDMØRE OG ROMSDAL
INDREMISJON
Farstadvegen 1207
6444 Fartstad
71 25 27 31
www.nri-imf.no
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Viggo Klausen
Barne og familieforkynner
i Misjonsforbundet UNG.

Synnøve Ånensen

Taler barn:

Sang ved

Taler voksne: Andreas Evensen
Daglig leder ImF-UNG

TEMA: FØLG MEG

Høgtun folkehøgskole
31. MAI – 02. JUNI

NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON

FAMILIEHELG

DET SKJER

Trygve Bjerkrheim
Sangmøter
Fredag 8 mars kl.19.00 i Aukra kirke
Lørdag 9 mars kl.19.00 Nordbyen kirke
Søndag 10 mars kl.15.00
Vestheim Ungdomssenter Vestnes

KRIK I Kristiansund

Medvirkende: Nri-koret, dir. Audun Sæbø
Solist: Ingrid Grøvan
Pianist: Arnt Thyve
Kåsør: Harald Myklebust
Magne Espelund leser:
Trygve Bjerkrheim dikt.
Den nye sangboka,

Vil være i fokus. Den største bedehuspoeten på 1900-talet
har gitt oss ei songbok med sine tekstar til 410 gamle og nye
melodiar.
VELKOMMEN

KOLLEKT

Hver eneste mandag fra klokka
17-19 samles det en del ungdommer
til KRIK i Kristiansund. Dette er et
tilbud for alle som går i 5.-7. klasse.
Høsten 2018 var det en liten
nedgang og gjennomsnittet var ca 4
deltagere hver gang. Da er det veldig
gledelig å fortelle at det nå har økt

litt. Forrige gang var de 8 stk. Det
er kjekt å oppleve at ungdommene
blir med, både på aktiviteter og at de
deltar aktivt under andaktene.
Mvh: Hans Ivar L. Guddal

MØTER I REGI AV NRI - februar og mars 2019
EIKREM, KÅRE
17.02 Vevang Indremisjon
20.02 - 21.02 Tornes Indremisjon
FRØYSTAD, KONRAD
17.02 Kristiansund Indremisjon
20.02 Bådalen Indremisjon
21.03 - 22.03 Lønset og Strande
Indremisj. Bedehusfor.
24.03 Lønset og Strande Indremisj.
Bedehusfor.
GUDDAL HANS IVAR L.
04.02 Eide Indremisjon
07.02 Steinsgrenda Kvinneforening
15.02 Andakt Batnfjordsøra
18.02 Kretsstyremøte
27.02 Måndalen Indremisjon
28.02 Tomrefjord Indremisjon
10.03 Åndalsnes Indremisjon
11.03 Frænabu - ulike arrangement
13.03 Tresfjord Indremisjon
18.03 Kretsstyremøte
22.03 - 24.03 M4 England
31.03 Averøya Felles
HALÅS, ARILD OVE
12.02 Styremøte Molde Friskole
15.02 - 17.02 Åndalsnes

Indremisjon
20.02 Gossen Indremisjon
13.03 Midsund Indremisjon
20.03 Daugstad Indremisjon
28.03 Molde Indremisjon
28.03 - 29.03 Tomrefjord
Indremisjon
29.03 - 31.03 Innfjorden
Indremisjon
HARBERG LEIF
19.02 Innfjorden Indremisjon
HÅKON GARVO
01.02 - 02.02 Eidsvåg Indremisjon
03.02 Vesntes Misjonsforsamling
05.02 Innfjorden Indremisjon
06.02 Daugstad Indremisjon
08.02 Vevang Indremisjon
09.02 Kristiansund Indremisjon
10.02 Kristiansund Indremisjon
KRAKELI, EMIL
24.02 Lønset og Strande IM
10.03 Elnesvågen Indremisjon
14.03 Røvik og Nesjestranda
Indremisjon
LARS OLAV LUNDØ
07.03 Torvik Indremisjon

LEITHAUG TONE OG LARS OLAV
10.03 Kristiansund Indremisjon
LENE HOEM
04.03 Eide Indremisjon
MARTINSEN OLE CHRISTIAN
03.02 Averøya Felles
06.02 Gla sang komitemøte
17.02 Høgtun folkehøgskole
18.02 Kretsstyremøte
19.02 Styremøte Molde Friskole
20.02 Daugstad Indremisjon
24.02 Kristiansund Indremisjon
27.02 Tresfjord Indremisjon
03.03 Vestnes Indremisjon
11.03 Frænabu - ulike arrangement
13.03 Tornes Indremisjon
17.03 Torvik Indremisjon
18.03 Kretsstyremøte
20.03. Vevang
22.03 - 24.03 M4 - England
NASVIK JAN INGE
17.02 Eidsvåg Indremisjon
NERLAND TORGUN
03.03 Averøya Felles
NERLAND, BJØRN
13.02 Solemdal Indremisjon

14.02 Røvik og Nesjestranda
Indremisjon
15.02 Solemdal Indremisjon
24.03 Kristiansund Indremisjon
REITEN HELEN TRODAL
31.03 Vestnes Indremisjon
SKOTHEIMSVIK, HARALD
20.03 Kårvåg Indremisjon
SMENES, INGER LISE OG
ASMUND
28.03 Torvik Indremisjon
SÆVAREID, ANNBJØRG OG KÅRE
10.02 Torvik Indremisjon
24.03 Eidsvåg Indremisjon
SØRENSEN KARI/STIG EINAR
02.02 Midsund Indremisjon
ØRJAVIK, ASBJØRN
10.02 Elnesvågen Indremisjon
07.03 Henda Indremisjon
20.03 Åndalsnes Indremisjon
STOKKEN, MARIT
20.02 - 23.02 Torvik Indremisjon
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