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For tredje året på rad hadde NRI valgt å legge det 
tradisjonelle Høstmøtet i Molde til en dag. Fra 
gammelt av var det vanlig at høstmøtet varte fra 
torsdag til søndag, og når folk rundt i bygdene var 
ferdige med å høste inn tok de turen til Molde på 
misjonsstevne.

Men tidene har forandret seg, og vi med dem. 
Opplegget – hvor alt er samlet på en dag – har vist 
seg å fungere svært bra, slik også i år.

Kl. 1100 kunne kretsleder Arild Ove Halås ønske 
ca. 180 mennesker velkommen til storsamling. 
NRI-koret avsluttet høstens øvingsweekend med 
å synge. Barna hadde egne opplegg i siste del av 
møtet med Søndagsskole og BS-agentklubb.

Årets hovedgjest var pastor Runar Landro som er 
leder for ImF sin forsamling «Fredheim» i Sandnes. 
Han har de siste årene arbeidet mye med temaet 
om hvordan vi kan bruke hjemmene våre til å 
formidle den kristne tro. Dette gikk som en rød 
tråd både gjennom talen på formiddag, videre inn 
i seminaret «Lev livet» og på familiemøtet. Runar 
fikk utfordre oss både med bakgrunn i Guds ord og 

i fakta og undersøkelser som viser hvor viktig mor/
far – bestemor/bestefar sitt forhold mellom troen 
og hverdagslivet er for hvilke valg barna gjør i sine 
trosspørsmål.

Rundt 95 personer deltok på seminaret, samtidig 
som barna (rundt 40 i tallet) var på «Barnas 
lekeland» som ligger 100 meter fra bedehuset.

Etter pizzamiddag ble dagen avsluttet med 
«Familiemøte» kl. 1530. Leder i NRI-ung Grete 
Marita Heiseldal ledet, Runar Landro holdt andakt 
og Bård Heiseldal sang. Ca. 100 små og store var 
med på familiemøtet.

Vi er takknemlige for en fin dag. Det eneste vi skulle 
ønske er at litt flere av de «eldre» ble med også på 
dagens siste samling.

Takk også til Molde Indremisjon som tar så godt 
imot oss.

PS: Dessverre var det funksjonsfeil på NRI sitt fotoapparat 
så vi har ikke bilde fra årets høstmøtedag.

Vellykket Høstmøte 
i molde bedeHus

« Følg meg, så vil 
JEG gjøre dere til 
menneskefiskere. »    
                               Matt. 4, 19                 
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Leiar – ”Vær fri-
modig og sterk”
- Reiserute 
- Annonse for 
leirene
- Nytt sanitær-
anlegg m/graf

- Nytt fra krets-
  styret
- Glade malere
- Kretsleiaren
  melder

- Ny medarbeider
  på Frænabu

Årets Høstmøtedag ble en dag til inspirasjon, ettertanke og nytt mot.

- Nytt fra Høgtun
  Folkehøgskole
- Lørdagsklubben
  på Gjendem

side 5

tekst: ARiLd OVe HALås
bilde: iMF MediA

- Kretsglimt
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Pastor Runar Landro – som også er ImF sin forsamlingskonsulent var årets hovedgjest. 



Leiar

VÆR FRIMODIG OG STERK
«Mange av oss er meir redd for negativt omtale i lokalavisa 
enn den heilage Gud»

Nyleg vart det arrangert ein konferanse i Oslo kor «Evangelisk 
Luthersk Nettverk»  (ELN) satte fokus på korleis bibeltru 
kristendom framleis kan vera ei tydeleg røyst i det offentlege 
rom. ELN er eit tverkyrkjeleg nettverk kor mellom anna ImF og 
vår generalsekretær er med. Du kan lesa meir om denne viktige 
konferansen på www.sambandet.no

Nyleg kom Bispemøtet i Den Norske Kyrkja (DNK) med si 
innstilling om homofilt samliv. Eg har uttrykt takksemd til vår 
eigen biskop Ingeborg Midttømme for at ho vågar å være 
mellom mindretalsbiskopane – sjå  www.nri-imf.no . 

Bibelen løfter fram for oss mange viktige lærepunkt. Nokre kan 
vi som kristne sjå ulikt på og framleis vera eit i Kristus. Dette 
gjeld til dømes spørsmål om dåpen, tenestedeling mm.

Andre lærepunkt vert av Bibelen sjølv gjort til spørsmål om 
frelse/fortaping.  Her  gjev ikkje Guds ord opning for at den 
kristne kyrkja kan leve med ulike syn side om side. Dette gjeld  
til dømes spørsmålet om Jesus døyde for verdas synd, om 
han sto oppatt frå dei døde, om den treeinige Gud og nokre 
samlivsetiske spørsmål som i Bibelen vert direkte knytt til frelse/
fortaping. 

Så er det lett for oss å tale om kor skuffa me er over utviklinga 
i DNK. Samstundes må vi erkjenna at sviket i desse spørsmåla 
også når inn  bedehusmiljøa våre. Rett nok er det vel ingen i 
våre bedehus som ikkje held fast på kva Guds ord seier i desse 
spørsmåla, sviket vårt ligg i at vi ikkje vågar/vil  kjempa offentleg 
for desse evige sanningane i Guds ord.

Dette er til dømes første gong på 3 år at eg skriv ein leiar om 
denne typen spørsmål. Etter den såkalla «prestestriden» for 4 
år sidan fekk eg nokså mange tilbakemeldingar om at eg og 
NRI ikkje trong å fronte slike spørsmål, fordi det skaper så mykje 
ubehag og uro.

Eg har stort sett halde meg til dette dei tre siste åra, og er redd 
for at eg difor til en viss grad har  svikta den oppgåve NRI har 
gjeve meg om å utøve det åndelege hyrdeansvaret i krinsen vår.  

Er kampen for Guds ord noko vi som bedehusfolk kan fråskrive 
oss og overlate til generalsekretærane, eller har vi eit ansvar i 
kraft av det almenne prestedømet?

Det er ei stor trøytheit mellom det bibeltru kristenfolket 
om desse spørsmåla. Homofilispørsmålet er eit av mange 
«testspørsmål», men er det som alltid vert drege fram. Både eg 
og mange andre er slitne av alltid og verte kopla opp til dette 
spørsmålet.

Det er eit paradoks at vi i Norge stort sett teier i den offentlege 
debatten av frykt for at det skal skrivast noko negativt om oss 
i lokalavisa. Samstundes går kristne verda over dagleg både i 
fengsel og i døden fordi dei frimodig talar som Guds ord i dei 
same spørsmåla.

Som generalsekretær i NORMISJON, Rolf Kjøde sa det ved 
innleiinga til konferansen «Vær frimodig og sterkt»:   Den 
klassiske, evangeliske tro er ikke periferi, men sentrum i den 
verdensvide kirken

Arild Ove Halås
Kretsleder Nordmøre og Romsdal Indremisjon
ao.halaas@imf.no 
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Tekst og bilde  Jan Inge Nasvik

Kretsleiaren melder
Haustofferet
Framleis er det mogleg å sende si 
haustgåve til NRI. Alle som får tilsendt 
Indremisjonsnytt  fekk for nokre 
veker sidan brev om den tradisjonelle 
haustoffergåva. Dette er ei viktige 
inntektskjelde for krinsen, og vi takkar 
for alle små og store gåver.

InnsaMlInGa tIl VIstHus
Som du ser annan stad i bladet går det 
framover med innsamlinga til Visthus. 
Vi er snart halvvei til målet på 1 million. 
Klarer vi å samle inn dette beløpet kan 
det verte bad og toalett på alle rom på 
Visthus utan at vi treng å ta opp lån, 
noko som vil vere viktig med tanke på 
drifta vidare på Visthus.

reIserutene tIl VÅren
Det er tid for å planlegge vårsemesteret 

på bedehuset og våre foreiningar får 
snart brev om dette. Eg vil oppmode 
til at det vert snakke saman om kva 
type møter ein ynskjer, kor ofte ein vil 
ha møter m.m. Skal vi leggje opp til 
systematisk bibelundervisning, skal vi ha 
ei tradisjonell møteveke eller korleis vil 
vi ha det? Det er sjølvsagt også viktig å 
sjå arbeidet på bedehuset under eitt og 
leggje opp ei plan i samarbeid med dei 
andre organisasjonane som har arbeid 
på bedehuset.

ny MedarbeIdar pÅ frænabu
Som du ser annan stad i bladet kan vi 
med stor glede ynskje Oddrun Dahle 
Fagerlie velkomen som medarbeidar i 
NRI. Oddrun skal arbeide på Frænabu, 
og det er eit stort steg økonomisk 
å gå til tilsette ein person i 100 % 
stilling på Frænabu. Samstundes har 

vi lenge arbeid med å finne ei løysing 
på bemanninga ved Frænabu. Slik det 
har vore dei siste åra har det vorte alt 
for mykje på dagens leiar, og vi vonar 
no dette kan betre seg. Samstundes 
arbeider vi med konkrete planer for å 
utvide drift og inntening på Frænabu, 
dette vil vi koma attende til i neste 
nummer av Indremisjonsnytt.

KontInGenten for 
IndreMIsjonsnytt/saMbÅndet
Vi vil enno ein gong oppmode til at alle 
betalar den frivillige kontingenten for 
Sambåndet/Indremisjonsnytt. Ordninga 
med å sende ut begge blada samla er eit 
stort økonomisk løft for ImF, mens NRI 
sparar mykje pengar på dette.

forbøn
Eg vil oppmode deg til å ta i bruk den 

nye funksjonen på www.nri-imf.no kor 
du både kan melde inn bønetema 
og samstundes vere med å be for de 
bønneemna som vi får inn. Slik kan vi 
hjelpe kvarandre til å be for og med 
kvarandre.

God pÅsKe 2014
Neste år vert det påskefeiring på 
Frænabu frå torsdag – søndag i uka 
FØR påske. Dette er gjort fordi det er 
særs vanskeleg å få folk til å delta i sjølve 
påskeveka. Vi får mellom anna besøk av 
den svenske trubaduren og evangelisten 
Torkel Selin (en av arkitektane bak TV-
serien «Minns du sången»).  Vi kjem 
attende med program i neste nummer 
av bladet, men du bør allereie nå sette 
av desse dagane. Det vert mogleg å bu 
på Frænabu desse dagane.

 
ReiseRuteR desembeR

FRøystad, konRad 
11.12 Bådalen og Henda
Halås, aRild oVe 
02.12 styremøte Høgtun
04.12 Tomrefjord
05.12 Fiksdal/Rekdal
08.12 Vestnes NRi
09.12 Kretsstyret
10.12 Molde Friskole
11.12 Lederveiledning iMF
12.12 åndalsnes - adventsamling
13.12 Adventmøte
15.12 Molde iM
Haugland, RogeR andRè 
29.11  - 01.12 Frænabu
06.12  - 08.12 Frænabu
10.12 styremøte Mi
11.12 Midsund 1930
Heiseldal, gRete maRita 
09.12 Vestnes Ving
kRakeli, emil 
01.12 Torvikbukt

lima, andReas 
15.12 Vestnes NRi
lislien, kåRe 
02.12 eide Formiddagstreff
neRHeim, anne maRie 
01.01 innfjorden - nyttårsmøte kl. 
1100
skotHeimsVik, HaRald 
05.12 Helset
smenes, ingeR lise og asmund
01.12 Tresfjord - adventfest 1700
solbakken, Jostein 
04.12 daugstad
Valde, nils 
03.12 innfjorden BT
VesetVik bJaRte 
29.11  - 01.12 Leir
06.12  - 08.12 Leir
Vingen, ingbJøRn 
29.11  - 01.12 Tornes - Bibelhelg
04.12 Harøy

På bildet ser du de fleste styremedlemmene i NRI. Sigbjørn Sørli (Måndalen) 
og Leif Harberg (2. vara – Kristiansund) hadde forfall.

Kretsstyret fikk som vanlig forelagt ulike referat fra styrer, råd og skolestyrene 
i kretsen vår. Basert på kretslederens rapport bruker styret på hvert 
styremøte god tid på å drøfte de ulike sidene av arbeidet i NRI og gir innspill, 
signaler og råd til det arbeidet som kretslederen og de andre ansatte i NRI 
skal følge i sitt daglig arbeid.

Styret ga  uttrykk for glede over utviklingen ved Molde Friskole og 
folkehøgskolene våre, og også over innsamlingsarbeidet til Visthus.
Det arbeides i disse dager med nye nettsider og en ny strategi for å øke 
inntektene til Frænabu. Styret fikk en grundig orientering om dette arbeidet. 
Dette blir presentert offentlig 1. desember hvis tidsrammen holder.

Styret fikk regnskapstallene for 30. september fra regnskapsføreren kun 
noen minutter før styremøtet startet, men for kretsen har vi et underskudd 
på ca. 500 000,- før vi går inn i årets siste kvartal. Kretsstyret har gjort flere 
konkrete grep for å få regnskapet i ballanse, og registrerer en viss bedring 
fra tidligere i år. Særlig gledelig er det at den faste givertjenesten og 
foreningsgavene viser økning fra i fjor.

Styret drøftet ulike sider ved bemanningen og en ny medarbeider ble ansatt.

Iveren og interessen var så stor at den oppsatte dagsorden med 
måltider etc. ikke var så lett å følge. Harald Skotheimsvik var med som 
instruktør også denne gangen. Etter veiledning og gode råd i plenum, 
arbeidet hver enkelt med sine bilder med variasjon av motivvalg. Om 
kvelden andre dag var det sangmøte, noe som slo godt an. Det var fint 
å kunne legge penselen tilside og samle oss om gode sanger, ledsaget 
av Øystein Ørjasæter på piano. Kurset ble avsluttet med utstilling og 
evaluering. Det var full enighet om å arrangere nytt malekurs som ble 
bestemt til 28. - 30. jan. 2014.

tekst og bilde: 
ARiLd OVe HALåsnytt FRa kRetsstyRet

Fra venstere styreleder Marit Røykenes Dahle, Unni Clausen Stenberg, Ottar 
Schjølberg, Audun Sæbø, Kjell Bjarte Aarsund, Terje Henden og Asbjørn Ræstad 
(1. vara)

Kretsstyret i nrI var samlet til møte på Molde bedehus onsdag 23. oktober.

tekst: HARALd sKOTHeiMsViK
Foto: ReiduN åNdALglade maleRe med Pensel og Palett

Malekurset som ble holdt på frænabu i begynnelsen av februar må ha gitt mersmak, for 3. - 5. okt. var 
stort sett samtlige av de som var med på forrige kurs igjen samlet til nytt kurs. 

MINILEIR  
23. – 24. nov.   

5år /1. – 2.klasse  
Frænabu

ADVENTSLEIR 
29. nov  – 1. des.  

3. – 5. klasse
Frænabu

FØRJULSLEIR  
6. – 8. des.  

6. – 8. klasse  
Frænabu

JULEMARKED 
lørdag 14. des. 
  
Salgsbodene 
åpnes kl 11.00 i 
«Murklossen» på 
Frænabu

IKKE HOLD DEG LENGER  
- vær med å bidra til nytt sanitæranlegg på Visthus

Innsamlingen til nytt sanitæranlegg på Visthus går fremover, 
nå har vi passert 411 000,- og vi håper at  mer er i vente.

Planen er å ha nye bad/toalett på alle de 9 rommene på 
internatet ferdige til sommeren 2014. Samtidig blir det 
laget toalett inne på gamlebygget i første etasjen.
Deretter oppussing av sanitæranlegget i underetasjen 
på internatet,  før det blir satt inn dusj i hytte nr. 2, 3 og 4 
(de 3 store hyttene som ikke har dusj pr. dato).

Vil du gi oss 40 000,- og slik ta ansvar for et rom?
Eller vil du bidra med gaver i andre beløp?

Pengene kan overføres til konto 3000.20.74644
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InterVju Med 11 utlendInGer pÅ HøGtun

Det er i alt 11 utlendinger på Høgtun Folkehøgskole dette skoleåret. 
De kommer fra USA, Canada, Kenya,Tyskland, Hviterussland, Ecuador, 
Albania og Nederland. Vi har tatt en prat med to av dem som begge går 
på linja Multikunst.

Dziana Mukha fra Brest sørøst i Hviterussland (18 år). En by på vel 
300000 innbyggere og som ligger på grensen til Polen. I historien var 
dette en polsk by, og hun har nære slektninger i Polen.

Hvorfor kom du til Norge, og hvor fant du Høgtun?
Vi har gode venner i Norge, som også er er venner av Høgtun. Ildri 
og John Kletthammer. De fortalte om Norge og skolen. Og da fikk jeg 
veldig lyst til å komme.

Trives du skolen og på Multikunst?
Ja jeg trives veldig godt, og lager mange fine ting. Morsomt å skape 
ting med hendene. Drømmer om å ta meg en utdannelse i Norge innen 
for økonomi. 

På Høgtun er det mye idrett og friluftsliv, blir det noe av det?
Ja jeg har valgfag Volleyball og innebandy. Til vinteren ønsker jeg også 
lære meg å gå på ski. -Hun snakker godt norsk etter bare noen uker i 
Norge.

Inga Bialach kommer fra storbyen Chicago i USA (19 år) med sine 2,7 
mill innbyggere. Hun har norsk mor og har bodd ett år i Sandnes.

Hvorfor Høgtun fhs? 
Jeg har et søskenbarn som anbefalte skolen veldig. Hun gikk her for 3 år 
siden. Og jeg stortrives her på skolen.

Hva med multikunst? 
Da jeg studerte tilbudene på 
skolen, fant jeg fort ut at det var 
linjen for meg. Jeg ønsker også 
å skape ting. Jeg syr, har vevd 
en gulvmatte og nå holder jeg 
på med å lage en kniv.

Hva drømmer du om i framtiden? 
Drive med musikk på heltid. Jeg 
har studert musikk i flere år, og
instrumentet mitt er fiolin. Men 
drømmer også om å bruke 
stemmen min og bli en god 
sanger.

Hva med deg og idrett/friluftsliv?
Jeg har de samme valgfagene 
som Dziana. Drømmer om å få 
ha telemark plusslinje i vinter. 
Men der er det venteliste. Jeg 
får lære meg å gå skikkelig på 
ski først, så blir det kanskje 
noen toppturer på våren.

Bjarte Grøteide har ansvaret for norskundervisningen for våre 11 elever 
fra utlandet. Han skryter av klassen, synes de allerede har lært mye 
norsk på disse ukene. Når våre norsk elever drar til utlandet på skoletur 
i november, blir det en Norge tur for utlendinger og noen norske 
elever. Da er det Nordmøre, Røros og Trondheim som skal utforskes og 
oppleves. I morgen drar klassen med multikunst til fjells, der skal de 
sove i hengekøyer under åpen himmel.

Folkehøgskolene våre

Denne gang:

Hilsen FRa Høgtun FolkeHøgskole

tekst: ReKTOR edGAR FRedRiKseN
 bildeR: HØGTuN FHs.
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Ansettelsen er et ledd i prosessen med å fornye driften av Frænabu slik at 
den har større økonomisk bærekraft, men er også en viktig del for å få fordelt 
arbeidsmengden på flere personer enn det som er i dag. Vi har vært på jakt 
etter en ny person til Frænabu i lange tider, og er takknemlige for at det nå har 
åpnet seg en mulighet.

Oddrunn skal arbeide i team og nært samarbeid med daglig leder Reidun 
Åndal, og ca. halve stillingen er satt av til adminstrasjon, den andre til praktisk 
arbeid på Frænabu. Oddrunn begynner i stillingen ca. rundt nyttår, det er ikke 
helt avklart enda.

Her kan du lese hva oddrun skrev når vi utfordret henne til å presentere 
seg selv:

Mitt navn er Oddrun Dahle Fagerlie, 47 år og gift med Stener Dahle Fagerlie. 
Vi har 3 barn på 22, 20 og 11 år, og jeg har allerede rukket å bli mormor til en 
herlig liten krabat. Vårt hjem er i Julsundet, og der trives vi godt!
Jeg vokste opp Isfjorden, i et kristent hjem fullt av omsorg, og med fokus på 
Guds kjærlighet og nåde! I barne- og ungdomsåra gikk jeg på bedehuset i 
Isfjorden, på Ungdomssenteret på Åndalsnes (drevet av kirka), og var med i 
Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag). Når jeg tenker tilbake 
på den tida, kjenner jeg glede og følger meg heldig som fikk lov å være ung 
akkurat da og oppleve et slikt sterkt, trygt og godt barne- og ungdomsarbeid. 
Og vi var mange – utrolig mange. Dette, sammen med det jeg lærte og 
opplevde hjemme, la grunnlaget for hvordan jeg ville leve mitt liv – å være glad 
i Jesus, og la grunnvollen i livet mitt være Gud!

Mitt vitnesbyrd kan sies på denne måten:
«Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min kraft og min 
styrke, og Han er blitt min redning.» (Jesaia 12, 2)

Gud er det viktigste i livet mitt, og i hele vår familie! Vårt viktigste kall som 
foreldre er å gjøre familien til et åndelig kraftsenter for Gud sak – å formidle 
Guds kjærlighet til våre barn, svigerbarn, barnebarn, med smitteeffekt til slekt, 
naboer, venner osv…

Jeg valgte å gå inn i Pinsebevegelsen da jeg var 21 år, noe jeg kjente sterkt at 
jeg skulle gjøre. Og der har jeg mitt åndelige hjem fortsatt. Jeg har aldri vært 
så opptatt av om etiketten vi har på oss er Indremisjonen, Misjonssambandet, 
Frikirke, Pinsemenighet, osv… Det som er viktig er at Guds ord blir presentert 
for folk klart og rent, ut ifra at Jesus er veien, sannheten og livet, og at ingen 
kommer til Gud vår Far uten gjennom Jesus og hans frelsesverk! (Joh. 14, 6) For 
meg er det større å tilhøre Guds Menighet, enn å skilte med at jeg er Pinsevenn.
Det har alltid vært viktig for meg å engasjere meg i kristent arbeid. Da mine to 
eldste barn var små, drev jeg i flere år en kristen barneklubb i sokkeletasjen i 
huset vårt, for de ca 20 barna i byggefeltet. Og alle kom for å høre om Jesus, 
spise boller, leike og drive med hobby.

I 15 år har jeg, sammen med ei venninne, drevet barnekor og ungdomskor i 
Julsundet. Siden koret ikke var drevet i kristen regi, fikk jeg likevel med meg 
styret for koret på at halvparten av alle sanger vi jobba med i koret skulle ha et 
kristent innhold. Dermed hadde jeg ei misjonsmark… og det har betydd mye 
for mange!

Nå er jeg med å drive en kristen barneklubb for Julsundet og Søre Fræna, 
som vi har kalt Lørdagsklubben. Den drives som en søndagsskole der barna 
lærer om Jesus gjennom bibelfortellinger,  kristne barnesanger, og der de 
lærer å snakke med Gud gjennom bønn. I tillegg har vi hobbyaktiviteter, 
matlaging, ballspill, leik, og for ikke å glemme tombola. Sist kom det 30 barn på 
Lørdagsklubben! Herlig!

Det er så godt å få være med å plante og så ut Guds gode budskap, å få lov å 
formidle Guds kjærlighet!

Jeg vil takke kretsstyret i Nordmøre og Romsdal Indremisjon for tilliten når 
de nå har valgt å ansette meg som administrasjonsleder for Frænabu! For 
meg kom dette jobbtilbudet som et bønnesvar, ei dør som har åpna seg! 
Det er med ydmykhet og oppbretta ermer jeg går inn i den nye jobben og 
de oppgaver som er tiltenkt meg. Faglig sett håper jeg den utdannelsen og 
arbeidserfaringen jeg har med meg skal være til stor nytte.  Målet er å drive 
Frænabu på en så god måte økonomisk at det går med godt overskudd, 
som igjen kommer misjonsarbeidet til gode!  Fra kretsleder har jeg fått 
presentert mange nye spennende tanker og idèer for å få opp omsetningen 
og lønnsomheten for Frænabu, og dette er tanker og idèer jeg gleder meg til 
å jobbe med og sette ut i livet! Vær med å be for Frænabu, for meg, og for alle 
oss som skal jobbe for å nå dette målet! Vi trenger Guds veiledning, visdom og 
velsignelse i dette arbeidet!

Takk for denne gang til Annbjørg Barane.  Det var kjekt å være sammen med 
deg, og du fikk gi oss så mye fra Guds Ord. Takk til leirdeltakerne og alle dere 
andre som var med oss disse dagene.

ny medaRbeideR
             På FRÆnabu og i nRi

tekst: ARiLd OVe HALås
Foto: OddRuN d- FAGeRLie

tekst: ReKTOR edGAR FRedRiKseN
bildeR: HØGTuN FHs

Oddrun Dahle Fagerli, vår nye medarbeider.

Med stor glede kan vi nå presentere vår nye 
medarbeider og kollega. oddrun dahle fagerli 
er ansatt som «administrasjonsleder» på frænabu 
i 100 % stilling.

Dziana Mukha og Inga Bialach ute på tur.

nesten 30 barn var på lørdagsklubb på Helset 
bedehus sist helg.

Lørdagsklubben på Jendem samles en gang i måneden, vekselsvis 
på Helset bedehus og Jendem skole.  Forrige lørdag var det neste 
30 barn som møtte opp. Gunnlaug Lima, administrasjonsleder 
i Nordmøre og Romsdal Indremisjon er en av 6 ledere i 
Lørdagsklubben.

En av de andre lederne, Oddrun Dahle Fagerlie skriver følgende 
om den siste samlinga: Høst og lauvblader på Lørdagsklubben den  
19.10.13. Vi laga bokmerker og stort veggbilde. Vi lagde også t-lys-
lykter og «duker» til å pynte borda med. Og så lurte vi på «what does 
the fow say» ? Så kaldt som det var ute, så var det godt at det var 
lunt inne, og vi kosa vi oss med kakao og boller. Tenk… det var ca 30 
barn på Lørdagsklubben -  Artig … og de 30 barna var såååå stille når 
Gunnlaug  fortalte bibelhistorien om David og Goliat… fengende og 
spennende! … så bra å lære at Gud vil være med oss og hjelpe oss når 
vi møter både store og små problemer i livet!

løRdagsklubben På Jendem

Full fart i Helset bedehus.

tekst og bilde: 
OddRuN dAHLe FAGeRLie
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FormiddagstreFF i molde bedehus
Annenhver torsdag i nærmere 50 år har det vært 
Formiddagstreff i Molde bedehus – slik også torsdag 
10. oktober 2013. Denne torsdagen var det Tormod 
Bjerkeland som ledet. Bibbi Bjerkeland leste flere 
dikt av Haldis Reigstad og Randi Hatlen var dagens 
pianist. Foran hver matpause får forsamlingen noen 
få gåter/oppgaver å bryne hjernen på i matpausen. 
Kretsleder Arild Ove Halås holdt andakt over Matt 
6,6 og snakket om den muligheten Gud har gitt 
sine barn ved å gi oss et møtepunkt med Gud selv 
(lønnkammeret eller det personlige bønnelivet).

basar i Kristiansund indremisjon
Lørdag 26.oktober var det igjen tid for den 
tradisjonelle høstbasaren på bedehuset i Langv. 19.
Basaren var gjort godt kjent, og medlemmene var 
med å stelle i stand, gi gevinster og lage mat.
Det var bra fremmøte, og både lodd på basarbordet 
og åresalget gikk strykende. Matsalget gikk også 
upåklagelig, og folk hadde god tid og koste seg 
rundt bordene. Forsamlingslederen holdt andakt og 
Diane og Vegard sang. Et resultat på kr.20.000,-- i 
løpet av 4 timer, er greit.

seniorKomiteen For Visthus
Komiteen  for 55+ leiren hadde evalueringsmøte 
i peisestua torsdag 10.oktober.  Da de fleste av 
komitemedlemmene hadde vært med på 
formiddagstreff der vi hadde fått både åndelig og 
legemlig føde, gikk vi straks i gang. Komiteen hadde 
forståelsen av at dette års seniorleir hadde vært 
vellykket, men det er viktig at vi allerede nå kan 
finne ut hva vi ønsker å gjøre annerledes, og bl.a. 
hvem vi ønsker til gjestetaler  til neste år. Bilde: Fra 
v. Jan Inge Nasvik, Kåre Lislien, Kåre Eikrem, jorunn 
Valde og Marie Nyheim.

tro og liV i eidsVåg bedehus
Denne høsten har kretsleder Arild Ove Halås en 
serie med undervisningstimer i Eidsvåg om praktisk 
kristendom under vignetten Tro og Liv. Tema som 
familie, penger, baksnakkelse m.m. blir tatt opp til 
undervisning og samtale. Oppmøtet ligger på rundt 
25 personer fra hele Nesset kommune. Møtene er 
preget av mye frisk sang- og musikk med 
ekteparene Inger Lise og Jim Kvernberg / Lynn og 
Per Magne Brakstad som forsangere sammen med 
flere andre. Alle samlingene avsluttes med kvelds-
mat og samtale rundt bordet.

nye sKilt Ved Frænabu
Endelig, etter lang ventetid er de nye skiltene på 
plass ved innkjøringen til Frænabu.Det har lenge 
vær et problem at det gamle skiltet står feil i forhold 
til dagens innkjøring. Etter at NRI overtok Frænabu 
flyttet vi innkjøringen ca. 30 meter mot vest, men 
fikk ikke lov av Statens Vegvesen å flytte skiltet 
som viste innkjøringen til Frænabu. Dette førte til en 
del vanskelig situasjoner da biler stadig vekk kjørte 
ned den «gamle» innkjøringen . Onsdag 9. oktober 
ble de nye skiltene satt opp – på riktig plass og med  
navn på både leirstedet og kretskontoret.

nordmøre og romsdal 
Indremisjon (tilsluttet ImF)

Kretssekretær/Daglig leder: Arild Ove Halås
Kontor: Frænabu misjonssenter
Adresse: 6444 FARSTAD
Telefon: 71 25 27 31
E-post: ao.halaas@imf.no
E-post: nri@imf.no
Internett nri-imf.no eller nri-ung.no
Org.nr. 970 341 862
Bankgiro: 8220.02.80179
Formann: Johannes Finset

aVdelInGer
Visthus ferie- og leirsted
Husmor: Ikke ansatt
Adresse: 6364 Vistdal
Tlf/fax: 71 23 51 46  
E-post: nri@imf.no

frænabu Misjonssenter
Daglig leder: Reidun Åndal
Adresse: Vassenden, 6444 Farstad
Tlf: 71 29 31 15
Mobil: 990 87 893
E-post: nri@imf.no

Molde folkehøyskole
Rektor: Helge Kjøll jr.
Adresse: Raumav. 2, 6411 Molde
Tlf.: 71 25 94 70
Fax: 71 25 94 99
E-post: rektor@molde.fhs.no
Internett: www.molde.fhs.no

Høgtun folkehøyskole
Rektor: Edgar Fredriksen
Adresse: 6639 Torvikbukt
Tlf.: 71 29 13 30
Fax: 71 29 38 20
E-post: Edgar@hogtun.no
Internett: www.hogtun.fhs.no

Molde friskole
Rektor:  Jeanette Vesetvik
Adresse: Ingebrigtveien 11, 6411 Molde
Tlf.: 71 25 72 90
E-post: romusk@c2i.net
Internett: www.romusk.no
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påmelding leir
Tlf.: 71 25 27 31
E-post: nri@imf.no
Internett: www.nri-ung.no

byforenInGer
Kristiansund Indremisjon
Forsamlingsleder: Jan Inge Nasvik
Adresse: Langv. 19, 6509 Kristiansund
Tlf.: 71 67 10 01
E-post: kristiansund@imf.no

Molde Indremisjon
Forsamlingsleder: Audun Vesetvik
Adresse: Fannestrandsv. 4, 6415 Molde
Tlf.: 71 25 28 73
E-post: molde@imf.no
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