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Katrine og Nikolas Stangeland 
har denne sommeren flyttet 
fra Sandnes til Kristiansund. 
Nikolas skal arbeide som for-
samlingsarbeider i Kristian-
sund Indremisjon. 

Det er Kristiansund IM som finan-
sierer hele denne stillingen. Nå er 
familien Stangeland på plass i Kris-
tiansund og Ole Christian Martin-
sen har tatt en prat med Nikolas om 
det som ligger foran.

Fortell litt om dere selv
Vi er en liten familie fra Sandnes, 
som nylig flyttet til Kristiansund 
for å bidra inn mot Kristiansund 
Indremisjon. Katrine og jeg (Niko-
las) møttes på Bildøy bibelskole, 
og giftet oss året etterpå. Siden det 
har vi klart å produsere to jenter, 
Elisabeth på to og et halvt år og 
Rebekka på 9 måneder. Vi har også 
en hund, Luke, men han adopterte 
vi. Vi har vært aktive i Fredheim 
arena i mange år, da spesielt i ung-
domsarbeidet og lovsangs-
tjenesten.  

Fra Fredheim og Sandnes til 
Kristiansund – hvorfor?
Vi har som sagt flyttet til Kris-
tiansund nå i sommer. I Sandnes 
oppleves det å være mye kristent 

arbeid, og spesielt Fredheim har 
opplevd en del vekst i nyere tid. 
Slik har vi forstått at det ikke 
er i Kristiansund. Så når vi fikk 
muligheten til å få komme hit å 
prøve og starte noe nytt, og kan-
skje vekke litt liv inn i en by som 
trenger det, så hadde vi lyst å gå på 
det. Jeg har lenge opplevd et kall til 
menighetsarbeid, og det å få lov til 
å komme til et sted hvor det ikke 
nødvendigvis er så mye arbeid, 
høres veldig spennende ut! Vi er 
også i etableringsfasen av livet, og 
opplever at ting legger seg til rette 
for at vi skulle kunne gå på dette 
eventyret.  

Hva blir oppgavene som 
forsamlingsarbeider?
Jeg har blitt ansatt inn i en veldig 
spennende, og noe udefinert still-
ing. Jeg har litt leirarbeid i kretsen, 
noe rettet inn mot arbeid som al-
lerede er tilstede i menigheten, men 
hovedfokuset mitt skal være på å 
skape noe nytt. Hva det blir, vet jeg 
ikke enda, det vil være avhengig av 
hvilke behov en ser i byen og hva vi 
opplever Gud kaller til.

INDREMISJONSNYTT
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Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne   Ord.spr. 3,6

Ny medarbeider i 
Kristiansund

Tekst & foto: Ole Christian Martinsen
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«Så glemte jeg 
et øyeblikk hvor 
heldig jeg er»

Har du glemt 
hvor heldig du er?

I sommer gjorde vi innkjøp av en hvit porselenkopp, med 
teksten: ”Så glemte jeg et øyeblikk hvor heldig jeg er”. 
Forfatter av teksten er den folkekjære 
Trygve Skaug.
Det er lett for å glemme, både passord, 
avtaler og bryllupsdatoer – noe som 
kan være frustrerende nok...
Som Guds barn, kan vi også enkelte 
øyeblikk glemme hvor heldige vi er. Vi 
kan glemme Guds løfter og begynne å 
streve på egenhånd. Eller I de øyeblikkene vi opplever livet 
både mørkt og vanskelig, så kan tankene våre begynne å 
vandre bort fra Guds Ord. Da er det godt å få hjelp til å hvile 
blikket på Jesus igjen, slik at erkjennelsen kan komme: ”Så 
glemte jeg et øyeblikk hvor heldig jeg er”.

I Salme 103:2 skriver David: «Velsign Herren, min sjel! 
Glem ikke alt det gode han gjør».

La oss hjelpe hverandre – i de små 
øyeblikkene i hverdagen – å minne 
hverandre på hvor heldige vi er, vi 
som er Guds barn. 
David fortsetter med å skrive noen 
punkter om dette, som vi tilslutt kan 
legge oss på minne: 
• Han tilgir all din skyld….  

Sal 103:3
• Han gjør ikke gjengjeld for våre synder... Sal 103:10
• Han metter ditt liv med det gode…Sal 103:5
• Han frir ditt liv fra graven…Sal 103:4

Audun Vesetvik
forsamlingsleder Molde 
Indremisjon
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Vi er nå inne i vårt syvende 
år som 1. – 10. skole. I disse 
årene har vi gjort oss mange 
erfaringer, og vi jobber sta-
dig for å utvikle oss for å gi 
elevene våre en enda bedre 
skolehverdag.  Det siste 
skoleåret har vært preget av 
gode faglige prestasjoner.

9.trinnet vårt ble fylkesvinnere i den 
nasjonale matematikkonkurransen 
Unge Abel, som arrangeres av 
LAMIS (landslaget for matematikk i 
skolen).  I landsfinalen som ble holdt 
på Gardermoen, fikk elevene våre 
representere Møre og Romsdal på en 
flott måte. 

I samme tidsrom fikk en gruppe 
fra ungdomstrinnet vårt andreplass 
i den kommunale finalen i 
innovasjonscamp. Innovasjonscamp 
handler om å finne nye løsninger på 
et problem.  Gruppen vår som kom 
på andreplass, hadde jobbet videre på 
en løsning for «Nofence». De hadde 
jobbet med en løsning på hvordan 

sau kan beskyttes mot rovdyr når de 
bruker Nofence Beiteteknologi.  Et 
stort takk til Nofence som gav oss 
denne spennende oppgaven.  

Julie Græsdal vant 1. plass i 
Molde mållag sin nynorske 
skrivekonkurranse for 9. klassingene 
i Molde kommune, og fikk dermed 
inn 5000 kroner til klassekassen. Vi 
har flere år tidligere også hevdet oss i 
denne konkurransen. 

I vår kom elevene våre opp i 
samfunnsfag i muntlig eksamen. 
Når elevene våre fikk et snitt på 
tilnærmet en hel karakter over 
landsgjennomsnitt, da er det gøy å 
være lærer. Vi tenker at gode faglige 
resultat vitner om lærere som jobber 

godt med sine elever, og elever 
som jobber godt med sitt fagstoff. 
Vi tror at elever som trives og har 
en god skolehverdag, har bedre 
forutsetninger for å lære. 

Vi er stolte over å være en skole 
som tilbyr elever god undervisning, 
men er likevel mest glad og stolt 
over å være en skole hvor vi får lov 
til å fortelle om det vi tror på. Vi er 
takknemlig for å få peke på Jesus 

med skolen, og vi kjenner at Han 
holder sin hånd over oss.  Vi ber om 
at skolen skal få være en skole etter 
Guds hjerte, og at vi som jobber ved 
skolen skal få være til velsignelse for 
elevene våre.

Vi vil også takke dere som er med 
oss i forbønn!

NYTT FRA MOLDE FRISKOLE

Læring og trivsel

Tekst & foto: Jeanette Vesetvik

Nytt frå 
Høgtun 
folkehøg-
skule
Nøyaktig 5 månader før ju-
lafta, den 24.august opna vi 
dørene på Høgtun for 80 nye 

elevar! Og det er verkeleg eit 
stort privilegium og ei gåve å 
få lov til ta i mot ein ny ung-
domsflokk på skolen vår. 

Det er elevar frå 16 fylker -   og 
frå Asia, Nordamerika, Afrika og 
Europa. Det kan nesten virke som 
eit mysterium korleis alle desse finn 
fram til den vakre Torvikbuktbygda. 
Men dei finn fram - og trivselen er 
allereie stor!

Åpningshelga hadde vi flott 
ver. Dermed låg det an til mykje 
uteaktivitet. Den tradisjonelle turen 
til Orsetsetra og vidare til Nøssa 
gjekk i godt ver og god temperatur. 
Utover søndagen var det fotball og 
sandvolleyball.

Allereie måndagen var det 
fotballkamp mellom lærarar og 
elevar. Det har vore tradisjon at 
lærarane har gjort det godt i denne 
kampen, men ikkje i år! Elevane 

vant- det ser ut som at den nye 
fotball-linja har tiltrekt seg dyktige 
fotballspelarar!

Dei første linjedagane fekk elevane 
oppleve vakker Nordmørsnatur i 
deilig sommarver - rett og slett ein 
veldig god start på skoleåret!
Vi gler oss til heile skolen reiser ut til 
Frænabu - og til fortsettelsen på  ein 
veldig god start!  

Tekst & foto: Rektor Bjarte Grøteide 
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Flotte dager på 
senor-leir på Visthus leirsted

Da vi hadde gjort ferdig innrykket ved 
lunchtider på torsdag 15 august, var vi til 
sammen med smått og stort 43 person-
er. På søndag (Visthusdagen) var vi ca 93 
personer-

Leiren startet denne gangen en dag senere enn i 
fjor, og bl.annet ble da blåturen ikke med.
Stemningen og forventningen blant de fremmøtte 
var stor. De aller fleste kjente hverandre fra 
tidligere.
 Årets gjestetaler var tidl.generalsekretær Ole Abel 
Sveen, som også hadde med seg kona si.
Da han tidligere i mange år var bysekretær i 
Molde Indremisjon, var de begge godt kjent med 
Visthus leirsted og befolkningen i Romsdalen. 
Sveen hadde 2 sangbibeltimer med temaet «Et 
levende håp», og festtalen på lørdag kveld. Ellers 
deltok han på de fleste samværene.og  fikk gitt oss 
mye både gjennom tale og sang.
Torsdag hadde vi fagseminar ved kjøreskole lærer 
Per A Berg og om kvelden kåseri v/ Oddbjørn 
Pedersen med tittel: «Oppveksten på ei øy i 
havgapet.»
Fredagen var det Sporløp v/ Asbjørn Ørjavik og 
om kvelden sang/delekveld med  O.A. Sveen og 
Sigmund Hjelset ved  pianoet. 

Lørdagen var det tid for  nytt  Hageselskap og ikke 
å forglemme Visthusmesterskap i hesteskokasting. 
Oppholdsværet holdt akkurat lenge nok til 
få gjennomført aktivitetene. Så var det tid for 
festkveld med god mat, utdeling av premier og 
flott festtale.
Søndag var Visthusdagen so tradisjonelt henger 
sammen med seniordagene. Veldig  bra vær, og 
folket strømmet til fra fjern og nær. Tale av Ole 

Abel Sveen og kretsleder Ole C. Martinsen og 
Romsdalkameratene var med og sang på begge 
møtene.

Det ble en flott Seniorleir og Visthusdag. Takk 
til Ole Abel Sveen, og alle andre som deltok. Takk 

også til Kjøkkenet som gjorde en flott innsats og ga 
oss alle så god mat.

Velkommen tilbake neste år.

NYHETER

Tekst & foto: Jan Inge Nasvik
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NYHETER

Siste leiren for vår del, her i Nordmøre og 
Romsdal indremisjon gjekk av stabelen 
siste helga i juni. 12 ungdommar hadde 
meldt seg på sport, bibel og friluftsleir. 
Det er andre året vi arrangerer leiren og 
du tykkjer kanskje at 12 deltakarar var 
lite, men då kan eg fortelje deg at det er ei 
fordobling av fjoråret. Så held det fram 
slik som det, må det jo bli bra til slutt. 

Vel, nok om det og meir om leiren. Som vanleg så 
var det dei vanlege tinga som vi alltid har på leir. 
Då snakkar eg om god mat, bibelsamlingar, song, 
aktivitetar inne osv. 

Men det som er spesielt med denne leiren er at 
vi er ei natt i fjellet. Allereie fyrste kvelden måtte 
ungdommane pakke utstyret å gjere seg klar for 
tur. Vi delte gjengen inn i fire «lag». Alle fekk 250 
kroner som dei skulle kjøpe seg middag, frukost 
og lunsj for. Dei fekk kvart sitt stormkjøkken 
til å lage maten på. Rettar som vegetartaco og 
grønsaksuppe stod på menyen. 

Det vart ei herleg natt på fjellet med ei flott 
bibelsamling ute i det fri dagen der på. Resten 
tav leiren blei fylt av mange forskjellige 
sportsaktivitetar og mykje moro. 

Takk til alle som kom og må Gud velsigne 
dykk rikt. 

Bibel og sport leir

Tekst & foto: Hans Ivar L. Guddal
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DET SKJER

REISERUTE - september og oktober 2019
EIKREM, KÅRE 
01.09 Åndalsnes Indremisjon
31.10 Bådalen Indremisjon
ERLEND TALSTAD 
15.09 Torvik Indremisjon
19.10 Kristiansund Indremisjon
EVENSEN, ROALD 
23.09 Vesntes Misjonsforsamling
24.09 Innfjorden Indremisjon
25.09 Midsund Indremisjon
25.09 Gossen Indremisjon
26.09 Røvik og Nesjestranda 
Indremisjon
26.09 Molde Indremisjon
27.09 Sylteosen Indremisjon
27.09 Vevang Indremisjon
28.09 Høstmesse Visthus
28.09 Eidsvåg Indremisjon
29.09 Molde Indremisjon
29.09 Aure Indremisjon
30.09 Kårvåg Indremisjon
01.10 Torvik Indremisjon
FRØYSTAD, KONRAD 
12.09 Eide Indremisjon
03.10 Bådalen Indremisjon
GUDDAL HANS IVAR L. 
01.09 Gossen Indremisjon
09.09 Frænabu - ulike 
arrangement
12.09 ABV
13.09  - 15.09 
fellesskapsweekend
21.09 Rådsmøte ImF - OSLO

23.09 Kretsstyremøte
29.09 Aure Indremisjon
03.10 Torvik Indremisjon
13.10 Innfjorden Indremisjon
17.10 ABV
17.10  - 18.10 Lønset og Strande 
Indremisj. Bedehusfor.
21.10 Kretsstyremøte
25.10  - 27.10 Ungdomsleir 
Visthus
HARBERG LEIF 
30.10 Åndalsnes Indremisjon
HENDEN RAGNHILD 
27.10 Torvik Indremisjon
HÅKON  GARVO 
09.10  - 11.10 Røvik og 
Nesjestranda Indremisjon
IRENE APOLD 
06.10 Vevang Indremisjon
31.10 Torvik Indremisjon
KRAKELI, EMIL 
12.09 Fiksdal og Rekdal 
Indremisjon
16.10 Åndalsnes Indremisjon
LARS PETTER ØDEGÅRD 
17.10 Torvik Indremisjon
LENE HOEM 
15.09 Kristiansund Indremisjon
MARTINSEN OLE CHRISTIAN 
04.09 Kretsledersamling Bergen
08.09 Tornes Indremisjon
09.09 Frænabu - ulike 
arrangement

19.09 Torvik Indremisjon
21.09 Rådsmøte ImF
22.09 Vesntes Misjonsforsamling
23.09 Kretsstyremøte + Molde 
FHS
26.09 Tomrefjord Indremisjon
29.09 Åndalsnes Indremisjon
15.10 Gossen Indremisjon
17.10 Kretsledersamling Bergen
18.10 Eidsvåg Indremisjon
20.10 Steinsgrenda 
Kvinneforening
20.10 Tale NLM Misjonssalen 
KSU
21.10 Kretsstyremøte
27.10 Eide Indremisjon
NASVIK JAN INGE 
26.09 Steinsgrenda 
Kvinneforening
NERLAND TORGUN 
17.10 Vevang Indremisjon
NIKOLAS STANGELAND 
29.09 Kristiansund Indremisjon
06.10 Kristiansund Indremisjon
13.10 Kristiansund Indremisjon
PER MAGNE OG LYNN BRAKSTA 
19.09 Lønset og Strande 
Indremisj. Bedehusfor.
29.09 Torvik Indremisjon
REITEN HELEN TRODAL 
08.09 Vestnes Misjonsforsamling
SMENES, INGER LISE OG 
ASMUND

12.09 Røvik og Nesjestranda 
Indremisjon
06.10 Vesntes Misjonsforsamling
SMISTAD MARIT 
05.09 Torvik Indremisjon
09.10 Tornes Indremisjon
STØLE ELIN 05.09 Torvik 
Indremisjon
09.10 Tornes Indremisjon
SÆVAREID, ANNBJØRG OG 
KÅRE 09.10 Tornes Indremisjon
VALDE, NILS 
11.09 Åndalsnes Indremisjon
ØRJAVIK, ASBJØRN 
25.09 Tresfjord Indremisjon
LAUVRAK, TOR INGVALD 
23.10  - 27.10 Møteuke Skoler 
NRI
FERSTAD, GUNNAR 
27.09  - 29.09 Tornes Indremisjon
FOSS, KENNETH 
27.09  - 29.09 Eidsvåg 
Indremisjon
FURNES, ERIK 
13.09  - 15.09 
Fellesskapsweekend, Visthus
LANDRO, RUNAr 09.09 
Medarbeiderdag NRI og ImF 
Sunnmøre
FYLLINGEN, KJETIL
09.09 Medarbeiderdag NRI og 
ImF Sunnmøre


