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på den onde dag,

Og stå etter å ha 
overvunnet alt.  
Ef. 6,13

Barnas årsmøte med himmelsk 
perspektiv
TekST Audun VeSeTVik

”Det fins en bro til himmelen – Å ja. Det fins et håp 
i vrimmelen – Å ja. For det er Jesus Kristus, tro på 
ham. Han bygger bro til vår Gud.
Med sitt liv han viste vei, og han fører deg frem.”

Det var Bjarte Leithaug som var hovedgjest på barnas 
årsmøte, og med denne sangen var temaet for barnas 
årsmøte satt: Det fins en bro til himmelen!
På ulike måter forsøkte vi å formidle dette budskapet. 
På lørdag snakket Torgier Frøsøye om syndefallet og 
avstanden det ble mellom menneskene og Gud, men 
også om Jesus som med sitt liv bygget en bro tilbake 
til Gud. Audun Vesetvik fortsatte å fortelle om den 
etiopiske hoffmannen. Ved at han ble døpt og tok 
imot troen på Jesus, fikk også han begynne å gå på 
denne broen hjem til Gud i himmelen. Det er også i 
dåpen vi kommer på denne himmelbroen.
På søndag avsluttet Elin Støle med å snakke om sal-
me 139:  Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. 

Langt bortefra forstår du min tanke. Enten jeg går el-
ler ligger, ser du det, du kjenner nøye alle mine veier. 
Gud ser oss og vil passe på oss når vi går på denne 
himmelbroen.
Vi begynte samlingene med å dele ut godteri i form 
av fingerbingo- noe som merkelig nok viste seg å 
være veldig populært. På lørdag var det ca. 30 barn på 
samlingene, på søndag kom det ca. 45. Det var også 
flere flinke hjelpeledere med. Ute hadde vi hoppeslott 
og inne hadde vi ulike aktiviteter.
Bjarte Leithaug hadde forskjellige innslag og gode 
historier å fortelle. Ikke minst fikk han lære barna 
mange fine sanger. Og på generasjonsfesten hadde 
han med seg barna, der de sammen fremførte san-
gene til stor glede for oss andre.
Jeg tror vi kan si at det ble et vellykket årsmøte også 
på barnas premisser. 

Bjarte Leithaug og barna øver i lokalene til Romsdal Ungdomsskole
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Bønnen alle Ber – men 
nesten ingen mener!
«Gud, send vekkelse over bygda vår!»  
Dette er sannsynligvis den bønnen flest 
kristne ber. Samtidig er det grunn til å 
spørre – mener vi det når vi ber om vek-
kelse?

Det er enkelt, ufarlig og uforpliktende når vi sitter trygt og 
godt hjemme i stua eller på bønnemøtet på bedehuset 
og ber om at folket i nærmiljøet må bli frelst (= at Gud må 
sende vekkelse). Etterpå kan vi fortsette livet vårt som før, og 
leve i troen på at vi har «nød for de ufrelste». Men det store 
spørsmålet er om vi virkelig mener og ønsker at naboene 
våre skal møte Jesus?

Ønsker vi (hvis vi skal være helt ærlig-)nye inn i fellesskapet 
på bedehuset? Det vil jo kreve at vi må snakke med (og invit-
ere hjem på kvelds) mennesker vi ikke har nære relasjoner til 
fra før. Er det ikke mer behagelig for oss at de forblir utenfor, 
så kan vi fortsette å sitte innenfor å be intenst om at de skal 
møte Jesus?

Det er et faktum at svært mange bibelgrupper ikke er villig å 
ta inn nye medlemmer. Begrunnelsen er vanligvis at gruppa 
har en viktig sosial faktor, derfor ønsker man ikke ny inn. Er 
det troverdig å sitte i en bibelgruppe å be om vekkelse når 
man samtidig ikke vil ta imot nye kristne i det samme fel-
lesskapet. En venn av meg sier at det han la mest merke til 
hos de kristne før han selv møtte Jesus, var deres vennskap. 
Dette vennskapet ville han bli en del av. Men mange kristne 
vennefellesskap er ikke åpne for nye, men du verden hvor 
sterkt man innenfor det lukkede vennefellesskap ber om 
vekkelse.

Vi som var tilstede på søndag formiddag under årets 
kretsmøte for NRI fikk et kraftig og sterkt møte med Jesus. 
Han møtte oss og minnet oss på at det å bære noen til Jesus 
krever innsats fra den enkelte og fra et fellesskap. De fire 
som bar den lamme til Jesus hadde et felles ønske om at 
kameraten deres skulle møte Mesteren, og så var de i tillegg 
villige å gjøre en innsats. Selv om det både var anstrengende 
og flaut å rive opp naboens tak, gikk de i gang. 

Bønn om at nye mennesker skal møte Jesus (= bønnen om 
vekkelse) er veldig viktig. Men det alene er ikke nok. Vi må 
også være villig å være med å bære, å ta vårt tak der Jesus 
viser oss at taket trengs.

Satt på spissen, så håper jeg at jeg aldri mer får høre bønnen 
«Gud send vekkelse til oss» verken fra meg selv eller andre.

Isteden håper jeg å få høre mange ganger, både fra meg selv 
og andre bønnen «Herre, her er jeg, send meg». Eller for å si 
det med en gammel sang, «Bruk men nådefulle Frelser, som 
det her behager deg». 

Da først ber vi sant og rett om vekkelse, for da stiller vi oss til 
disposisjon for Jesus og er villig til å la han få gjøre sin gjern-
ing gjennom oss. Da blir det ikke lenger bønnen om vek-
kelse først og fremst en bønn som gjelder andre, da gjelder 
det meg, mitt liv og mitt forhold til Jesus.

«Her er jeg, sende meg»

Arild Ove Halås
ao.halaas@imf.no




































55 + på Visthus
8.-12. august
Ole Abel Sveen taler og 
synger.
Bibeltimer,  blåtur, 
hageselskap o.s.v. o.s.v.
Program og påmelding på 
kretskontoret

Visthusstevnet 
søndag 12.august
Ole Abel Sveen og Solemdal 
Misjonskor
Kl. 1100 og kl. 1430 -  
Middag kl. 1300
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Krinsleiaren melder
Sommergaven 2012
Vi håper at mange vil benytte 
seg av giorblanketten som vi 
sendte ut i slutten av mai. Der 
ber vi om en sommergave til 
NRI. Dette er en viktig del av 
kretsen sine inntekter og vi 
takker alle som er med å støtter 
arbeidet vårt også økonomisk.

Regnskapet etter 4 måneder
Ved utgangen av april viste 
regnskapet for kretsen et 
underskudd på 397 000,-
. Leirstedene er ikke ”helt 
kommet i gang” så tidlige på 
året. Visthus har ikke hatt 
særlig mye drift så langt i år, og 

Frænabu har hatt det meste av 
utleievirksomhet fra midten av 
april og utover. Frænabu har et 
underskudd på 67 000,- etter 4 
måneder.

”Det skjer i NRI”
I forbindelse med kretsmøtet 
laget vi et hefte som viser alt 
som skal skje i NRI det neste tre 
kvart året. Vi ønsker å spre dette 
heftet rundt til så mange som 
mulig. Ta gjerne kontakt med 
kretskontoret så sender vi noen 
hefter til deg.

”Veikryss”
Heftet ”Veikryss” er skrevet 

av Marit&Irene og er et 
evangeliseringshefte som 
kan deles ut til mennesker 
du møter. Vi har 100 slike 
hefter på kontoret som vi har 
fått for å dele ut gratis. Ring 
oss så sender vi deg noen 
evangeliseringshefter.

Audun ut i permisjon
Audun Vesetvik går ut i 
pappapermisjon fra juli og 
ut året. Vi har ikke råd å 
leie inn vikar for Audun i 
denne perioden, men prøver å 
fordele oppgavene hans på de 
andre ansatte. Dette betyr at 
høsten 2012 har vi 3 ansatte i 

svangerskapspermisjon, og vi 
ber om forståelse for at vi kan 
komme litt ”på hælene” i denne 
perioden. Men vi skal gjøre så 
godt vi kan, og i NRI har vi 
ansatte som alltid tar et ekstra 
tak når dette er nødvendig.

Kontoret i sommer
I perioden 20. juni – 20. august 
blir ikke kontoret åpent til 
vanlige tider,  men telefonen blir 
betjent alle ukedager. Ring oss 
derfor før du evt. tar turen til 
Frænabu.

Det er alltid med en viss spenning vi invit-
erer til NRI sin største og viktigste sam-
ling. Vil folk komme, vil folk trives, vil 
samlingene gi inspirasjon og nytt mot? I år 
kan vi stort sett svare JA på alle disse tre 
spørsmålene. 
Etter at vi de to siste årene har hatt 
kretsmøtet på Høgtun var vi i år tilbake på 
Molde Folkehøgskole. Her ble vi tatt godt i 
mot og godt ivaretatt av rektor Helge Kjøll 
jr. og hans medarbeidere.

Når det gjelder de tørre fakta angående 
fremmøte ser de slik ut:

	 Bibeltimen lørdag formiddag 150 per-
soner (142 i fjor)

	 Forhandlingsmøtet 109 utsendinger 
(112 i fjor)

	 Misjonskvelden lørdag 215 personer 
(250 i fjor)

	 «Han er min sang og min glede» 110 
personer (160 i fjor)

	 Storsamlingen søndag 230 personer 
(240 i fjor)

	 Generasjonsfesten 215 personer (160 
i fjor)

I kollekter kom det i år inn kr. 71 444,- 
(mot 56 156,- i fjor).

Mange benyttet anledningen til å se både 
det nye internatet på Molde Folkehøgs-
kole, en nyoppusset peisestue og bygget til 
Romsdal Ungdomsskole. 
Forhandlingsmøtet i år var ikke preget av 
større saker/avgjørelser som skapte debatt. 
Delegatene ble delt inn i grupper for å gi 
svar på ulike spørsmål fra kretsstyret - vi 

skal komme tilbake til disse etterhvert. Vi 
fikk mange gode tilbakemeldinger på denne 
måten å ha samtale om arbeidet på. 
Vi kommer også tilbake med informasjon 
om valg m.m. 
I år hadde vi ikke lyktes å få tak i 
«eksterne» sangkrefter, men det la på ingen 
måte noen demper på samlingene. NRI-
koret deltok som vanlig på kretsmøtet med 
flott og inspirerende sang. Dette var siste 
gang Harald Myklebust dirigerte koret etter 
å ha ledet det fra oppstarten i 2007. Audun 
Sæbø skal dirigere koret i en overgang-
speriode mens vi arbeider med ny dirigent. 
Forsangerteamet under ledelse av Rigmor 
Welle Hatlen og Knut Magne Aas var med 
og ledet sangen i alle møtene. De sang også 
flere sanger selv til glede og inspiasjon. 
Dette temaet skal senere i sommer delta 
som forsangere en uke på bibelcampen på 
Lyngdal. 

kretsmøtet

Forsamlingen søndag formiddag Vi hadde hoppeslott m.m. til barna også dette året
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valg og vita etter kretsmøtet
Etter kretsmøtet består krets-
styret  av Johannes Finset (Aure), 
Audun Sæbø (Tingvoll), Ottar 
Dag Fedøy (Kristiansund) og 
Marit Dahle (Skåla-halvøya). 
Disse 4 sto ikke på valg dette 
året. 
Unni Stenberg (Averøya) og 
Ottar Schjølberg (Molde) ble 
gjenvalgt for en ny styreperiode 
på to år.
Vi takker Astrid Johanne Brand-
shaug for stor innsats i styret 
gjennom 6 år, hun kunne etter 
lovene ikke gjenvelges.
Ny i kretsstyret er Kjell Bjarte 
Aarsund. Han har vært første 
vara og har møtt fast i kretsstyret 
de siste to årene. Kjell Bjarte 

kommer opprinnelig fra Bratvåg 
men er bosatt i Molde og jobber 
som lege i Fræna og er gift med 
Therese.
Terje Henden (Averøya) og 
Asbjørn Ræstad (Midsund) ble 
henholdsvis første og andre vara.
I Barne- og ungdomsrådet 
sto Therese Flataker Aarsund 
(Molde) og Elin Støle (Aureosen) 
igjen. Olav Astad (Molde),  
Andrea Holm (Farstad) og Jan 
Egil Gjermundnes (Eidsvåg) tok 
alle gjenvalg for to nye år. 
Brit Helen Krakeli (Eide) ble 
første vara i BUR.
Den nye valgnemnda består av 
Inger Lise Smenes, Haldor Sæter, 
Kåre Eikrem og Solveig Henden.

Lørdag kveld ledet krets- 
formann Johannes Finset  
«Misjonskvelden». Her sang 
våre nye, frivillige sangevan-

gelister, Tone og Lars Olav 
Leithaug i tillegg til for-
sangerteamet og NRI-koret. 
Tone og Lars Olav Leithaug 

ledet senere på kvelden «Han er 
min sang og min glede» sam-
men med Inger Lise og Asmund 
Smenes. De ledet oss gjennom 
mange av de «gode gamle bede-
hussangene» og sjelden har vi 
hørt så kraftig og god allsang. I 
denne avdelingen var det også 
mini-konsert med NRI-koret. 
Rektor ved bibelskolen på 
Bildøy, Roald Kvam var årets 
hovedtaler. Han fikk gi svært 
mye i sin forkynnelse, og vi 
ble utfordret sterkt på vårt 
forhold til Jesus. «Er det vel 
med din sjel, egentlig?» var et 
av spørsmålene Roald stilte. 
Søndag formiddag fokuserte 
han på de 4 som bar sin lamme 

kammerat til Jesus. De gjorde 
det i fellesskap og sto samlet 
sammen om sin visjon for å få 
bært en venn til Jesus. Er vi 
villige å være med å bære andre 
til Jesus? I etterkant av møtet 
søndag formiddag søkte mange 
samtale og forbønn som respons 
på forkynnelsen. 
 
Gjest på «Barnas årsmøte» var 
Bjarte Leithaug. Han var med 
sammen med ca. 30 barn hele 
lørdagen. Dette opplegget var 
lagt til Romsdal Ungdomsskole 
hvor vi også hadde hoppeslott 
ute på plassen. Søndag formid-
dag sang Bjarte med barna i 
begynnelsen av storsamlingen 
før de gikk til barnas søndag. 
Vi kommer tilbake med mer fra 
«Barnas årsmøte» etterhvert. 
 
Søndag ettermiddag var det 
Bjarte og barna som hadde det 
meste av opplegget på generas-
jonsfesten. Ekstra gledelig var 
det at så mange av «de eldre» 
ble med også på dette møtet, 
og de 215 som var tilstede gikk 
glade hjem etterpå. 
 
Takk til alle som kom, til alle 
som deltok på ulik måte. Ekstra 
takk til Audun Sæbø og Per-
Inge Orø som hadde ansvaret 
for lyd og bildevisning.

Rektor Roald Kvam var årets hovedtaler

Barna synger sammen med Bjarte Leithaug på Generasjonsfesten
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folkehøgskole

Folkehøgskolene våre denne gang

hilsen fra høgtun folkehøgskole.

Et folkehøgskoleår en dan-
nelsesreise.
Et folkehøgskoleår er en dan-
nelsesreise for livet. Det sitter vi 
igjen med også etter endt sko-
leår 2011-2012. Lørdag 12. mai 
var avslutningsdagen for i år.
Den siste uka før vi avsluttet 
hadde vi alle en felles tur til 
Vistdal og Eikesdalen. Bodde i 
to døgn på Visthus Leirsted. Her 
prøvde vi å starte landingen for 
dette skoleåret. Delekvelden ble 
sterk og god.

Det ble skrevet i minnebøker 
dag og natt. Det ble en god 
øvelse og en god terapi for å 
starte avslutningen på skoleåret.
Siste kvelden hadde vi intern 
avslutning på skolen. Etter en 
god middag, stod elevene for det 
meste av programmet, med godt 
hjulpet av Idar Remmereit.
Lørdagen strømmet 
foreldre,søsken og foresatte til 
Torvika. Igjen gjør det vondt å 
skilles fra elever
som du er blitt så glad i. Alle 

var pyntet, mange forskjellige 
bunader lyste spesielt godt opp. 
Salen fyltes og det kom ca 200 
tilreisende. Etter middagen var 
det avslutningsfest med et vari-
ert program.
Elevene gav et glimt av hva de 
har vært med på gjennom året 
gjennom sang, sketsjer og
videoer/bilder fra linjene. Bjarte 
Grøteide hadde øvd godt med 
skolekoret som avsluttet festen.
Høgtuns visjon er tredelt, gi 
elevene Evangeliet i ord og 

liv, gi en hverdag med varme, 
omsorg og
livshjelp og ta dem med på en 
dannelsesreise for livet. Dette 
har vi gjort med våre 105 elever 
også skoleåret 2011 -2012.
Vi har enda ledige plasser for 
neste år. Vær med å verve flere 
elever!

God sommer!
Vennlig hilsen
Edgar Fredriksen

vågane indremisjon og nesjestranda indremisjon har slått seg sammen 
til en forening.
Vågane Indremisjon har hatt 
sitt arbeid med utgangspunkt i 
Røvik bedehus. Nesjestranda 
Indremisjon har et av kretsens 
nyeste og største bedehus. Dette 

sto ferdig for noen år siden etter 
en omfattende dugnadsinnsats.
Disse to foreningene har i flere 
år hatt alle sine møter sammen 
og vekslet på å bruke begge 

bedehusene. Blant annet er det 
«Torsdagstreff» annenhver uke. 
Dette er samlinger som legger 
vekt både på forkynnelsen av 
Guds ord og det sosiale. Her spi-

ser man blant annet kveldsmat 
sammen hver gang.
I april slo disse to foreningene 
seg sammen til «Røvik og Ne-
sjestranda Indremisjon». Dette 
har vært en nokså lang prosess, 
da det har vært viktig å finne 
gode ordninger rundt eierskap 
og drift av begge bedehusene.
Svein Arne Nesje er ny leder 
i foreningen (han var tidligere 
leder for Nesjestranda IM). 
Tidligere leder i Vågane IM,  
Knut Steinar Dahle er valgt til 
informasjonssjef.
Foreningen har opprettet en 
egen hjemmeside som allerede 
har over 900 «treff». Du kan 
besøke hjemmesiden her:
http://www.horja555.com

Bjarte Grøteide sammen med internasjonal klasse  
synger en avskjedssang

Topp-30 klassen takker sin linjelærer Knut Vikebakk



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: May Irene Mittet
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

Romsdal Ungdomsskole
Rektor:  Øyvind Fonn
Adresse: Ingebrigtveien 11  6411 Molde 
Tlf.: 71 25 72 90
E-post: romusk@c2i.net
Internett: www.romusk.no

Indremisjonsnytt
Redaktør: Jan Inge Nasvik   
Ansv.redaktør: Arild Ove Halås
Sats/paste/repro: Sambåndets redaksjon
Trykk: Mediatrykk
Ant. nr. pr. år: 10
Pris: kr. 200,- pr. år. (Frivillig kontingent)

Påmelding leir
Tlf.: 71 25 27 31
E-post: nri@imf.no
Internett: www.nri-ung.no

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

Molde Indremisjon
Formann: Asbjørn Ørjavik 
Adresse: Fannestrandsv. 4, 6415 Molde
Tlf.: 71 25 28 73
E-post: molde@imf.no
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Kretsglimt

ÅPENT HUS  17 MAI  KRISTIANSUND.
I år ville Kristiansund Indremisjon arrangere «Åpent 
Hus» i stedet for den tradisjonelle 17.mai-festen. 
Åpningstiden var fra kl 11.00 til kl 13.00. Dette var 
tiden etter barnetoget var ferdig og frem til andre 
arrangement startet. Været var litt regnfullt så folk 
ville komme inn i varmen,så  «Åpent Hus» slo godt 
an. Både eldre, yngre og barn stakk innom for å få 
kaffe og kaker, åresalg og andakt. Her er et bilde av 
3 av barna som var innom.

BÅTLOTTERIET I KRISTIANSUND OG (FREI).
Fra 18.mai og uken deretter var båtlotteriet for 
Frænabu i Kristiansund. Fra en litt treg start første 
lørdag (med dårlig vær) tok salget seg kraftig opp 
og etter 2 dager på Storbakken på Frei, der Harald 
Skotheimsvik med sine venner, og deretter Jan Inge 
med sine venner på  «Amfi Futura» var resultatet 
kr. 30.000,-. Det var vi svært fornøyd med.  Det 
som varmet ennå mere, var at mange av de som 
tok lodder sa det slik: «Selv om jeg ikke vinner, går 
pengene til et godt formål.»

GROVT HÆRVERK PÅ FRÆNABU
I midten av mai ble vi utsatt for grovt hærverk på 
Frænabu. I ”Klossen” har det en tid stått lagret et 
stort antall store vinduer som skal settes inn i veg-
gene i ”klossen” for at vi å den måten får gjort den 
tett. Alle disse vinduene (til en verdi på mellom 40 
– 50 000) ble knust. Vi har politianmeldt saken men 
har liten håp om å finne de skyldige. Vi vil få igjen 
det meste på forsikringen, men får et tap på 15 000,- 
som er vår egneandel.

SOVEROMSFLØYA ER SNART FERDIG
Den nye soveromsfløya på Frænabu er snart ferdig. 
På www.nri-imf.no kan du se bilder fra hele bygge-
prosessen. Vi lar den nye ”panoramastua” ned mot 
vatnet være bilde i Indremisjonsnytt. Det har den 
siste tiden vært mye arbeid med gulvbelegg, dører, 
ventilasjonsanlegg  m.m. Når dette leses nærmer vi 
oss nedvask og møblering av rommene. Det er frem-
deles mulig å gi en gave til nybygget.

INFORMASJONSTAVLER PÅ FRÆNABU OG 
VISTHUS
Etter lengre tids arbeid har vi endelig fått på plass 
informasjonstavler på leirstedene våre. Her gis det 
en informasjon om Visthus/Frænabu og om NRI/
ImF. Tavla på Visthus er hengt opp ute mens den 
på Frænabu henger inne i resepsjonen. Vi håper og 
tror at dette vil være med å gi våre gjester en kort 
presentasjon om stedet de er på og organisasjonen 
som eier den. På bildet ser du tavla på Frænabu. På 
nettsidene våre kan du lese teksten tydeligere enn 
du ser den her.


