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Familieleiren som arrang-
eres hver høst på Visthus har 
dessverre blitt avlyst de to 
siste årene på grunn av for få 
deltagere. Før årets leir gikk 
vi (kretsen) sammen med 
Molde indremisjon om et sa-
marbeid. Vi bestemte oss for å 
gi leiren et nytt navn, nemlig 
fellesskapsweekend. Tanken 
med dette var at alle skulle 
føle seg velkommen. Ikke 
bare småbarnsfamilier, men 
også enslige, ektepar, unge og 
eldre. Vi gjorde også en bra 
innsats med info i forkant av 
leiren.

Det var 60 stykker som meldte 
seg på pluss ledere, så det var så og 
si fullt på Visthus. Leiren startet 
som vanlig med kveldsmat og bli 
kjent-samling. Det som var litt artig 
var at vi var så mange at ikke alle 
kunne sitte og spise i matsalen, noen 
måtte trekke seg inn i peisestua. En 
liten endring var at vi denne gangen 
hadde flere bibelsamlinger enn van-
lig. I tillegg til lørdag og søndag for-
middag hadde vi også samlinger på 
fredag og lørdags kveld. Temaet var 
«fellesskap med Gud og hverandre» 
og Erik Furnes stod for undervisnin-
ga. Det ble noen utfordrende, men 
samtidig veldig gode samlinger. 

Det var også to bibelsamlinger for 
barna. Cecilie Skår (Nordhordland 
indremisjon) hadde samlingene. Bar-
na var strålende fornøyd. Tusen takk 
til både Erik og Cecilie for at dere tok 
turen. 

På lørdagen var det uteaktivi-
teter. 50-leken stod for tur og det var 
en aktiv og gira gjeng som tok fatt på 
oppgavene. Det er flott å se vinnerin-
stinktet hos både unge og eldre få ut-
folde seg. Det var god innsats og høy 
intensitet. Etterpå var det fotballkamp 
og kiosk. Det er viktig å få litt energi 
i kroppen etter uteaktivitetene. Senere 
på dagen, etter en god middag var 
det endelig klart for leirfest. Det var 
mange artige og kreative innslag som 
gjorde leirfesten til en «høydare». 

Vi avsluttet kvelden med en dele-
kveld og det ble mulighet for forbønn 
for dem som ville det. Det ble en utrol-
ig fin og god kveld. 

Søndagen var hjemreisedag og 
pakking og rydding hører med. Vi 
avsluttet dagen med nattverdsmøte og 
en nydelig middag. 

Da gjenstår det bare å si tusen 
takk til de som var på kjøkkenet, alle 
deltagere og ledere for en fantastisk 
fellesskapsweekend. Gud velsigne 
dere alle. 

INDREMISJONSNYTT
Nordmøre og Romsdal Indremisjonnr. 5 - 2019 - 20.  årgang 

Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.   Hebr. 13,8

Fellesskapsweekend 
på Visthus

Tekst & foto: Hans Ivar Leithaug 
Guddal 
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«Forenings-
arbeidet er vår 
grunnpilar.»

Kjære misjonsvenner
Takk for tillitten dere har gitt meg og det nye styret. 
Jeg er 58 år gammel, gift med Margaret og har en 
svigerdatter og to voksne sønner. Jeg arbeider i Fræna 
kommune og en av mine interesser er å holde Øvre 
Strande (hjemgården på Strande), noenlunde i stand. 

Vi har allerede rukket å holde tre styremøter etter 
årsmøtet. Det siste i Langveien 19 
i Kristiansund med Leif Harberg 
som vertskap. I tillegg har vi 
hatt møter med driftsstyrene på 
leirstedene og et styremøte på 
Frænabu leirsted. 

Kretsleder og jeg deltok på 
åpningsfest på henholdsvis 
Høgtun folkehøyskole og på 
Molde folkehøyskole. Friskolen 
skal vi følge opp senere. Jeg er imponert og stolt over 
arbeidet som blir utført på våre leirsteder og våre 
skoler. Gjennom dette arbeidet når vi ut med det glade 
budskapet, slik vi så gjerne ønsker.

Foreningsarbeidet er vår grunnpilar. Der når vi 
kanskje ikke så langt ut, men dette arbeidet er viktig. 
Her holdes troen varm og ønske om å dele og formidle 

vår tro blir holdt vedlike. Stå på dere som tar ansvar 
på våre bedehus. Det drives også et stort arbeid i 
foreningene med møter på formiddagene. Dette er 
viktig for mange og vi når flere.

Jeg håper at det i enda større grad kan skje et samarbeid 
mellom foreningene om møter og samlinger. Det er 

positivt på mange måter og sparer 
misjonen for ressurser. Men det 
initiativet må komme fra dere. 

Det er ikke så mange barnelag 
og ungdomsforeninger i kretsen, 
men de som er der, er vi glade 
for. Vi ber om at flere kan bli kalt 
til å starte slikt arbeid. Jeg har tro 
på samarbeid med søndagsskole, 
andre organisasjoner og kirken der 

dette er naturlig. Særlig ungdommene trenger å samles 
flere, og heldigvis ordner de i stor grad ut selv.

Vi vil ut med godt nytt (evangeliet) til folket. La oss stå 
sammen om dette viktige og gode formålet.

Jeg hilser dere med ordet i Salme 16: «Hos deg er livets 
vei, hos deg er glede i overflod,..»

Ole Rødal
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En ny folkehøgskolesesong 
har startet ved Molde folke-
høgskole. Lørdag 18. august 
markerte vi skolestart med 
en flott åpningsfest. 126 
elever møtte til skolestart. 
Dette betyr helt full skole. Vi 
gleder oss til å bli kjent med 
årets elever.

Bli kjent tur til Visthus og Trollstigen   
Tirsdag 27. august dro vi på felles 
skoletur til Visthus i Romsdalen. Her 
sto det teambuilding og aktivitet på 
planen. Fotball, volleyball, kubb og 
annen leik foregikk i timevis før taco 
og “Visthus-kveld” endte en flott 

dag.    Onsdag dro vi til Trollstigen. 
Her kunne elevene velge mellom å 
sykle opp Trollstigen eller gå en tur 
opp til Bispevannet og skaret mellom 
de kjente fjellene Bispen og Kongen. 
En engasjert og positiv gjeng satte av 
gårde og det var mange brede smil og 
slitne kropper som satte seg på bussen 
på vei hjem til Molde onsdag kveld.

Ny rekord på Joggeløpet!   
Det er med stor glede at vi nå kan 
sende 130 555kr til barna i Fortaleza 
i Brasil. Lørdag 7. september løp 
elevene så mange runder som mulig 
på kaien i Molde sentrum. En runde 
var 1 km og den som løp flest runder 
endte på hele 35 runder. De fleste som 
løp, løp over 10 runder, og det var bra 

engasjement hele dagen. Noen fikk 
betalt en sum for hver runde, andre 
hadde fått fastpris. Fantastisk gøy 
å kunne bidra til at prosjektet vårt 
nok en gang kan hjelpe til utvikling 
av nye bygg, fritidsaktiviteter og god 
helse i Fortaleza. I november drar 
fotballklassene ned til Brasil, og skal 
besøke prosjektet. For de elevene er 
det ekstra stas å kunne se med egne 
øyne hvor mye den ene dagen med 
joggeløp bidrar slik at barna får et 
godt fritidstilbud, og ikke havner på 
gata.

Skoletilbudet 2020/2021   
Skoletilbudet for skoleåret 2020/2021 
er nå klart. Vi kommer til å tilby 
følgende linjer: 

• Friluftsliv/Topptur/New 
Zealand

• Friluftsliv/Ekspedisjon/Norge 
– NY LINJE!

• Idrett/Adventure/Sri Lanka
• Freeride/Canada
• Idrett/Australia
• CrossFit/USA
• Fotball/Brasil
• Fotball/Spania
• Lederlinjen
Tips ungdom i folkehøgskolealder 
om tilbudet ved Molde 
Folkehøgskole!  Følg med oss på 
www.molde.fhs.no Vi har også 
egen side på Facebook og vi er på 
Instagram.

NYTT FRA MOLDE FOLKEHØGSKOLE

Tekst: Rektor Helge Kjøll jr.  
 
Foto:  Molde FHS

Skolestart med 
fulle hus og topp stemning  

Nytt frå 
Høgtun 
folkehøg-
skule
Det er vakre fargar no – gult, 
grønt, rødt. Hausten er her. 
Våre flotte elevar og ansatte 
tar snart haustferie. Dei første 
vekene har gått fort! Det 
kjennes som om vi berre så 
vidt er ute av startblokkene.

Men elevane har allereie opplevd 
mykje. Opplevings-veka midt 

i september akkompagnert av 
dundrande regn var faktisk eit 
høgdepunkt:) Nokre fòr på kanotur 
på Rogen (Sverige)med Morten, 
nokre fekk prøvd brettsegling i 
Torvikbukt med Lars Andreas og 
Bjarte . Andre var med på «Vilt , 
vått og vemmeleg» med Ruth Marie, 
nokre hadde «Kreativ veke med 
Grethe, nokre var på fjellturar med 
Idar  - her var det noko for alle.

Søndagskveldane har vi ein fast 
programpost som er frivillig; 
«Kvilepuls». Det er mange av elevane 
som tar turen opp til «Toppen» for 
å få vere med på andakt, lovsang og 
stillestund. Veldig kjekt!

Vi har og kome i gang med 

«Måndagskoret». Dette er eit 
nystarta kor – eit tilbod til sangglade 
elevar, ansatte og folk i bygda. Det 
blir spennande å sjå korleis dette vil 
utvikle seg.

Etter haustferien kjem 
Volleyballhelga. Så er det utanlands 

skoleturar – og så er det faktisk 
advent!

Vi gler oss over eit flott elevkull og at 
vi får ha ungdomane her på Høgtun.

Tekst & foto: Rektor Bjarte Grøteide 
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Korleir

Helga 20.-22. september var det endelig 
klart for den årlige korleiren på Fræna-
bu. I år var det 25 barn som hadde meldt 
seg på. På årets korleir var det to forskjel-
lige ting barna kunne være med på. For 
på denne leiren var det ikke bare sang (to 
grupper), men også dans. Flesteparten 
av barna var med på sangen, men det var 
også en god del som valgte dans. 

Det ble mye øving denne helga og barna viste 

seg fra sin beste side. Det var nok litt ekstra viktig 
med mye øving siden leiren ble avsluttet med en 
fantastisk konsert. 

Bibelsamlingene / andaktene på leiren var det 
Audun Sæbø og Hans Orset som stod for. Det er 
godt å kunne kombinere bibel, sang og dans på 
samme leir. 

Som på alle leirer så er det en slags leirfest på 
lørdags ettermiddag / kveld. Det som er ulikt på 
korleir er at de har konseptet «scenen er din», der 
det for det meste er sang- og danseinnslag. Det ble 

en strålende fest. 

Det må også nevnes at alle sammen var en tur til 
den fantastiske gapahuken på lørdag. Der var det 
orientering og grilling.

Maten er som alltid fabelaktig på leir. 

Til slutt vil jeg få takke alle de fantastiske lederne 
vi har med på leir, både ungdommer og voksne. 

NYHETER

Tekst & foto: Jan Inge Nasvik

KONFU
I år som i fjor står kretsen, Molde in-
dremisjon og Norkirken Molde sammen 
om konfirmantundervisninga. 

I år er det 13 konfirmanter som er med, noe er en 
økning på 5 fra i fjor. Vi har hatt en samling til 
nå, der temaet var «hvorfor Jesus».  Hvem er Jesus? 
Hvorfor døde Jesus? Hvordan kan jeg vite at jeg er 
en kristen? Dette var spørsmålene vi snakket om 
denne kvelden. Vi starter alle samlinger med litt 
lovsang og bønn. Det er en fin måte å komme i 
gang på. 

Vær gjerne med å be om et fint år, der 
konfirmantene får vokse i tro og bli enda bedre 
kjent med Jesus. 

Tekst & foto: Hans Ivar L. Guddal
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NYHETER

Sola strålte og det var endelig blitt lørd-
ag 28.september og duket for høstmesse 
på Visthus leirsted. 

Rammene var perfekte, og det var bare for folk 
å komme. Da klokka passerte 12.00 var mange 
kommet og klar for en messe med mat, møte, 
auksjon, årer, lotteri og godt felleskap. Etter en 
liten samling og auksjon var det mat kl.13.00. 

Det ble solgt mye mat, og folk spiste og så ut 
til å ha det bra. Vi var så heldige å ha med oss 
NRI-koret denne dagen som deltok med fin sang 
under møte.  Etter flere åreomganger var det 
mot slutten duket for trekning av lotteriet som 
var solgt i forbindelse med messa. Det var omlag 
rundt 80 personer på messa denne nydelige 
lørdagen.

Mange frivillige arbeidere hadde i forkant av 
dagen laget mat, ordnet i stand og ellers forberedt 
dagen så godt som mulig. Det skal rettes en stor 
takk til alle disse frivillige som var med og hjalp. 
I løpet av dagen var det i alle fall innom mellom 
70-80 mennesker på Visthus. 

På 5 timer ble det samlet inn ca 65 000 kroner til 
inntekt for arbeidet på Visthus Leirsted. Denne 
inntekten hjelper Visthus i å kunne fortsette å 
jobbe med og vinne mennesker for Jesus gjennom 
blant annet leirer, og ellers andre tilstelninger. 

Haustmessa på Visthus

Tekst & foto: Hans Ivar L. Guddal

J U L E M E S S E
 

NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON
INVITERER DEG T IL :

23. NOVEMBER -  HØGTUN FOLKEHØGSKOLE
14:00 -  18:00

Loddsalg, åresalg, tombola, basarbok og kafesalg hele dagen!
Familiemøte kl. 16:00

Andakt - Hans Ivar L. Guddal
Sang - Atlanterhavskameratene

Messa avsluttes med trekning av kretslotteriet

Varmt velkommen alle sammen

Noen av kjøkkenfolka, f.v. May Iren Mittet, Per Arnfinn Eide 
og Liv Borghild Sekkeseter.
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DET SKJER

Nordmøre og Romsdal Indremisjon søker etter 
områdearbeider UNG i en 50% fast stilling. 

ARBEIDSOPPGAVER

• Oppfølging av lokallag og noe leirarbeid

• Relasjonsbygging

• Fortelle om Jesus i lokallag og på leir

• Trosopplæring – (AWANA)

• Være med å inspirere mennesker til å tjene Jesus i 
nærmiljøet

KVALIFIKASJONER

• Relevant kristendomsfaglig utdanning er ønskelig

• Personlig egnethet vektlegges

• Evne til å jobbe alene og i team.

• Et ønske om å formidle evangeliet for barn og unge

Det er en forutsetning at søker 
bekjenner den kristne tro og kan 
identifisere seg med Nordmøre 
og Romsdal Indremisjon 
(Indremisjonsforbundet) sitt 
formål og verdier i samsvar med 
«Verdidokument for ansettelse» i 
Indremisjonsforbundet. 

VI KAN TILBY 

• Lønn etter ImFs regulativ

• Godt arbeidsfellesskap

• Inspirasjonsdager og personlig oppfølging

• Påvirke det daglige arbeidet ut i fra nådegaver og 
personlige egenskaper. 

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte 
kretsleder Ole Christian Martinsen. Tlf: 47232449

ER du vår nye 
barne og ungdomsarbeider?

Frænabu Misjonssenter og Nordmøre og Romsdal 
Indremisjon søker adminstrasjonsmedarbeider i ca. 
50% stilling.

ARBEIDSOPPGAVER

• Betjene dataløsninger, deriblant system for 
dokumenthåndtering (Microsoft Office 365) og 
betjening av kunder/givere/abonnenter (Xledger). 
Nødvendig opplæring vil bli gitt.

• Arkivering

• Diverse andre oppgaver

• Tett kontakt med regnskapsfører

• Noe fakturering

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

• Samarbeidsvillig, serviceinnstilt og gode relasjonelle 
egenskaper

• Evne til å arbeide strukturert og med god 
ordenssans

• Kunne bruke standard Microsoft Office 
programvare

• Personlig egnethet og fleksibilitet vil bli vektlagt

VI KAN TILBY 

• Lønn etter ImFs regulativ

• Godt arbeidsfellesskap

• Inspirasjonsdager og personlig oppfølging

Det er viktig at den som søker kan identifisere 
seg med Nordmøre og Romsdal Indremisjon 
(Indremisjonsforbundet) sitt formål og verdier i 
samsvar med «Verdidokument for ansettelse» i 
Indremisjonsforbundet. 

Tenker du at dette er en interessant stilling, er du 
velkommen til å legge inn en søknad innen 01. 
november til oc.martinsen@imf.no . Tiltredelse midten 
av november.

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte 
kretsleder Ole Christian Martinsen. Tlf: 47232449

Er du vår nye adminstrasjonsmedarbeider?


