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Fantastisk er et sterkt ord, 
men det er jammen det rette 
ordet å bruke når en skal 
oppsummere Gla sang helga 
på Frænabu som gikk av 
stabelen 1.-3. mars. 

Det er ikke den letteste oppgaven å 
skulle oppsummere helga. En måtte 
ha vært der for å skjønne hvor flott 
det var. En sterk og tydelig Jesussen-
trert forkynnelse gjennom sangen, 
godt fellesskap, mye humør, fantas-
tisk mat er noe av det som en sitter 
igjen med etter helga. 

Gla sang helga har vært arrangert 
noen ganger før, med varierende 
suksess. Derfor var det utrolig kjekt 
at påmeldingene strømmet inn 
dette året. Frænabu misjonssent-
er var fullbooket. Det var folk i fra 
store deler av kretsen som hadde tatt 
turen til Frænabu. 

Det var stort sett fullt i samlingene 
på Frænabu og rundt 140 på kon-
serten i Myrbostad kirke, lørdag 
kveld. 

Gjester denne gang var manns-
gruppa « VITIN» fra Klaksvik på 
Færøyene. Mange hadde stiftet bek-
jentskap med dem etter at de hadde 
sunget på ImF Sunnmøre sin «Song 
og Musikk helg» i Fosnavåg i 2018. 
Fra Bergen kom sangevangelist 
Arne Pareli Pedersen som sang og 

spilte sanger av blant annet Gaither. 
Arne spilte også til fellessangene. 

Fra Fosnavåg kom Synnøve og Ve-
gard Voldsund og spilte kjente og 
kjære sanger fra sangboken, med en 
kjempeflott kunstnerisk vri.

Alle som deltok fikk gi tilhørerne 
i salen evangeliet gjennom sangen. 

Det var en flott variasjon gjennom 
musikkstil, men alle sammen had-
de fellesnevneren, som Johan PÀll 
Joensen fra VITIN sa: «Vi synger av 
en grunn, og det er at vi vil fremheve 
Jesus Kristus som vår frelser»

Programmet bestod av Gla sang 
kveld på Fredag, sangmøte lørdag 
formiddag, konsert i Myrbostad 

kirke lørdag kveld og Søndagsmøte. 
Ole Chr. Martinsen hadde andakt 
på Søndagsmøte. 

Vi gleder oss allerede til Gla sang 
helga i 2020.

                  

INDREMISJONSNYTT
Nordmøre og Romsdal Indremisjonnr. 2 - 2019 - 20.  årgang 

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

Fantastisk Gla sang helg 
på Frænabu

Tekst & foto: Ole Christian Martinsen
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 «Ikke hver en 
dag nyter sjelen 
samme ro, men 
hver en dag jeg 

kan på Jesus tro!»

Alle desse dagar ...
Salme 90.9: «Alle våre dagar fer forbi... » Og Moses har 
så rett.

Livet er forunderleg. Er vi friske og i full aktivitet, går 
det så altfor fort. Dagane flyg av 
stad, og gir oss lite tid til ettertanke 
og undring. 

Stig Johansson har eit lite dikt om 
det: «Alla dessa dagar som kom 
och gick, inte visste jag att det var 
livet.» 

Kanskje har du som les dette, ein 
fin dag. Du er frisk og glad. Eller 
kanskje dagen din er tung og trist 
- prega av sjukdom, sorg eller andre tunge bører. «Ikke 
alle dager er like, alle ei på glede er rike,» syng Sigvart 

Engeset, og han held fram: «Ikke hver en dag nyter 
sjelen samme ro, men hver en dag jeg kan på Jesus tro!» 

Det er godt å vite at same korleis dagane er, så er Jesus 
der - med ny nåde kvar morgon. Og 
han som såg oss då vi var eit foster, 
har skrive opp alle våre dagar i si 
bok! Salme 139.16. 

Det hadde vore spennande å sjå i 
den boka på Guds skrivebord. Men 
det er nok best det er som det er. 
«Gårsdagen er forbi, morgondagen 
har ingen sett. Men i dag hjelper 
Herren!» Vi kan legge dagen i dag 
og komande dagar trygt i Guds 

hand. Ha ein velsigna dag i fylgje med Jesus!

Sigmund Måseide
Pensjonert lærer ved  
Høgtun Folkehøgskole
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Noe vi ofte får høre, fra 
gjester som besøker skolen, 
er at elevene våre er rause 
mot hverandre. 

De møter en skole hvor elevene 
har senkede skuldre, og får lov til 
å være seg selv. Vi som er ansatte 
opplever også at elevene er trygge på 
hverandre og støtter hverandre, og vi 
gleder oss over den flotte elevflokken 
vår! I tillegg til at trygghet skaper 
trivsel, vet vi at trygghet er et viktig 
fundament for læring. 

Elevene på 9. trinn ble nylig kåret 
til fylkesvinnere i den nordiske 
matematikk-konkurransen Unge 
Abel. I april skal fire av 9. klassingene 
representere klassen i den nasjonale 
finalen i Oslo. Vi er veldig stolte 
av matematikk-prestasjonene til 
elevene våre!

I høst fikk vi en etterlengtet 
oppjustering av IT-parken vår. 
Elevene på 1.-4. trinn fikk IPader, 
elevene på mellomtrinnet fikk 
sin egen Chromebook, og på 
ungdomstrinnet har de nye PC-

er. Den digitale hverdagen er 
nå veldig bra, og vi utnytter de 
digitale hjelpemidlenes mange 
muligheter. Samtidig legger vi vekt 
på å benytte varierte, ikke-digitale, 
læringsmetoder, og vi har fremdeles 
lærebøker i papirversjon.

Vi prioriterer også å dra på 
ekskursjoner og turer med elevene, 
både fordi det er lærerikt, og fordi 
det er med på å skape et godt 
læringsmiljø. I desember var for 
eksempel elevene på 1.-4. trinn 
på en spennende ekskursjon til 
Atlanterhavsparken i Ålesund. Der 

fikk de et spennende møte med ulike 
fisker og sjødyr. 

I januar var en del av elevene våre i 
skitrekket i Tusten en kveld. Mange 
prøvde slalom for første gang, og 
det var stor mestringsglede. Lærer 
Lidvar Emblem serverte suppe fra 
bålkjelen, og alle fikk lage pizza på 
bålet. Skikkelig god stemning!

Torsdag 21. februar hadde vi 
«Misjonsdag» på skolen. Mange 
foreldre kom og elevene hadde 
forskjellige innslag, vi serverte kaffe 
og kaker og samlet inn penger til 

misjonsprosjektet vi skal støtte på 
skoleturen til våren.

Nå er vi også i gang med 
planleggingen av høstens skoletur 
til Øst-Europa.  Vi har inngått et 
samarbeid med Tornes Turbusser, 
som skal arrangere turen for oss. 
Denne gangen går turen til Polen 
og Warszawa, hvor elevene blant 
annet skal besøke en kristen skole 
og menigheter. I forkant av turen 
samler vi som skole inn penger, 
som elevene får ta med seg. Disse 
pengene vil blant annet bli brukt til 
å kjøpe matkasser til fattige familier, 
som elevene får være med å dele 
ut. Vi er glade for at elevene på 
ungdomstrinnet får være med på en 
meningsfull misjonstur.

Mest av alt er vi glade for å få være 
en kristen friskole som kan formidle 
et kristent menneskesyn og arbeide 
for at den enkelte elev får oppleve seg 
verdifull – i en tid der mange barn og 
ungdommer virkelig strever for å bli 
«gode nok».

NYTT FRA MOLDE FRISKOLE

Hilsen fra Molde Friskole

Tekst & foto: Jeanette Vesetvik / 
Molde Friskole

Fra Misjonsdagen vår – takk til alle som kom



4

NYHETER

Frænabu- lekene

Helgen 08.-10. februar var det igjen, som 
det er hvert år, frænabulekene på Frænabu. 

En liten nedgang fra fjoråret var det, men 
fortsatt 18 spente deltagere fra 2.-4. klasse 
som stilte opp på leiren. Det som er litt ekstra 
spesielt med frænabulekene i forhold til andre 
leirer i løpet av året er fokuset på konkurranser. 
På en vanlig leir er det som regel et lite sporløp/
rebusløp på lørdagen, mens på frænabulekene 
har vi en todelt seanse. 

Vi starter med å dele alle deltagerne inn i 
forskjellige lag før de starter på «lekene». 
Lørdags formiddag er vi ute på forskjellige 
poster der barna gjør sitt aller beste for å 
«score» flest mulig poeng i øvelsene de deltar 
i. Når de kommer inn igjen til lunsj er de noen 

timer fri fra konkurranser før det «smeller» 
igjen på kvelden med nye øvelser. Denne 
gangen var alle kveldsøvelsene inne.  

Ellers var det mange kjekke inne- og 
uteaktiviteter. Vi var også en stund oppe i 
gapahuken, der vi kosa oss med pizzasnurrer 
og herlig bålstemning. Bibelsamlingene stod 
unglederen for, der temaet var Noah.

Tusen takk til alle som var med på leiren og 
tusen takk til alle lederne som stilte opp.

Gud velsigne dere alle. 
Mvh: Hans Ivar L. Guddal

Gossen VING
Annankvar onsdag er det 
VING på Betania bedehus 
på Gossen (Aukra). 

Frammøtet ligg på mellom 15 
– 25 barn og kveldane har litt 
forskjellig innhald. Når vi var på 
besøk var det spelekveld, det vil 
seia at det etter samlingsstunda 
er biljard, air-hockey, curling, 
bordtennis, domino, 4 på rad 
m.m. rundt omkring i bedehuset. 

Andre gongar er det temakveldar 
som til dømes VM-kveld (som 
altså tyder VING Mesterskap). 

Då er det svært mange og 
kreativ aktivitetar ein kan vere 
med på, mellom anna papirfly-
konkurranse m.m.

Alle samlingane startar med ei 
samlingsstund. Då vert det sunge 
og halde andakt. Denne våre er 
det lagt opp til ei kronologisk 
vandring gjennom Jesu liv, og når 
vi var på besøk var dei kome så 
langt at tema var når Jesus kalla 
læresveinane sine. VING-folka 
på Gossen syng godt, og ein av 
favorittsongane er «Jeg løfter mine 
øyne opp til fjellene». 

Til slutt er det fast post på 
programmet at Svein Arne på 

kjøkkenet serverer pølse med 
brød. Men akkurat når vi var på 
besøk var det unntakstilstand på 
VING, kjøkkensjef Svein Arne 
hadde bestilt pizza, og det vart 
ikkje klaga på akkurat det.

Gunnar Kolflåth, Svein Arne 
Jensen og Erlend Melby er ledere 
for VING på Gossen. 

Gossen VING har ellers vært 
drevet sammenhengende siden 
tidlig på 1960 tallet, da daværende 
ungdomssekretær i Romsdal 
Indremisjon, Ottar Remen kom 
til Gossen og fikk misjonsfolket til 
å starte Yngreslag.

Malersamling 
på Frænabu 
misjonssenter 

En glad gjeng samles på 
misjonssenteret to ganger i 
året til inspirasjon.
 
Varierende oppslutning fra 12-18 
personer. En fin hobby   som gir 
oss mye glede og rekreasjon.

Vanker nok noen gevinster og til 
utlodninger og gaver. 

Ønsker du å være sammen med 
denne fine gjengen så ta gjerne 
kontakt med Frænabu .

Tekst & foto: Arild Ove Halås 

Tekst & foto: Knut Steinar Dahle
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DET SKJER

Ti år etter at kretskontoret i NRI ble 
flyttet fra Gartneriveien 3 i Molde 
til Frænabu, er kontoret igjen snart 
på flyttefot. Dagens kretskontor ble 
bygget av tre brakkemoduler som vi 
i sin tid fikk kjøpe billig fra Nyhamna 
på Aukra. Det har hele tiden vært 
regnet som et midlertidig bygg, og vi 
har hatt dispensasjon til å bruke det. 
Fræna kommune har velvillig utvidet 
dispensasjonstiden flere ganger, 
men nå går det ikke lenger. Dårlig 
isolasjon m.m. gjør kretskontoret til 
en lite egnet arbeidsplass over tid, 
særlig i vinterhalvåret.

Samtidig har det lenge vært planer 
om å innrede deler av andre etasjen 
i «Klossen» til nytt kretskontor. 
Nå er arbeidet kommet langt. 
Som vi meldt i forrige nummer av 

Indremisjonsnytt er trappen opp på 
plass, og når dette leses er både tak 
og vegger isolert og takplatene er på 
plass. Dette er et arbeid som ikke 
bare gjelder kretskontoret men også 
den store møtesalen som blir i andre 
etasje.

I løpet av våren/sommeren vil 
kontoret flytte inn i disse nye og flotte 
lokalene. Her blir både god lagerplass 
og gode arbeidsforhold for kretsens 
ansatte. Vinduene i kretskontoret 
vil gi fin utsikt utover plassen på 
Frænabu og oppover mot veien. På 
bildet ser vi fra isoleringsarbeidet i 
det som skal bli lager og kopirom.

Nytt kretskontor

Tekst: Arild Ove Halås
 
Foto:  Ole Christian Martinsen

  

Sangevangelistene Hilde Gjengedal og 
Gudrun Longva 
 
Fredag  
19:00 Kveldsmøte 
Lørdag  
11:00 Formiddagsmøte 
15:00 Samling med kaffe 
19.00 Festmøte 
Søndag  
11.00 Møte med nattverd 
 
Full pensjon/overnatting/enkeltmåltider 


