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Alle dem som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn  Joh 1,12

Endelig kunne «Klossen» tas 
i bruk på skikkelig vis. Etter 
en lang og intens høst for 
våre trofaste dugnadsfolk 
var dagen kommet da det 
første arrangementet kunne 
gå av stabelen når årets  
«Julemarked» åpnet lørdag 
10. desember.
Tekst og foto: Arild Ove Halås

Det er et enormt arbeid som er 

lagt ned denne høsten – og som nå 
gjør at det som i august bare var et 
skjemmende betongskall nå fremstår 
som et flott og tjenlig aktivitetshus. 
Selvsagt gjenstår det mye arbeid før alt 
er klart, men taket er på plass, gulvet 
inne er lagt og huset kan brukes. En 
stor takk til de som har utført dette 
enorme dugnadsarbeidet.
Fredag 9. desember ble den årlige 
«Adventfesten» arrangert på 
Frænabu, inne i hovedbygget. Dette 
er NRI sitt julebord og er åpent for 

alle som vil delta. I år var vi 90 stykker 
som samlet oss til god julemiddag, 
sang av Ruth&Rannveig og kåseri 
om Hans Nilsen Hauge ved Bjørn 
Tore Tornes.
Lørdag kl. 1200 åpnet årets 
Julemarked. Dette er 4 gang vi har 
et slikt arrangement, og i år kunne 
vi altså ha det i en (nesten) ferdige 
«Klossen». Der det tidligere var 
et ubrukt svømmebasseng er det 
nå et rom på 270 m2. Komiteen 
hadde dekket bord, og mange 

var på plass med salgsvarer. Her 
kunne du kjøpe fisk, lefse, julebakst, 
treprodukter m.m. Det var også en 
egen tombolakrok og et eget lite 
loppemarked. Det var veldig mye folk 
innom de tre timene markedet varte, 
vi talte rundt 180 personer hele tiden 
Totalt kom det inn vel 75 000,- til 
Frænabu på disse tre timene.
Takk til alle som kom og var sammen 
med oss disse to dagene!

Julemarked i «Klossen»

Klossen» i dag

Fiskekroken» var populær med varer fra bla. Henden Fisk

Aktivitetsrommet» dekket og klart til julemarkedzHenden Fisk

Klossen» slik den så ut før arbeidet startet i sommer
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Vil vi egentlig få nye (og ukjente) mennesker inn på bedehuset????
«Gud, send vekkelse over byen eller bygda vår!»  Dette er 
sannsynligvis den bønnen flest kristne ber. Samtidig er det grunn 
til å spørre – mener vi det når vi ber om vekkelse?

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 
invitere hjem på kvelds) mennesker vi 
ikke har nære relasjoner til fra før. Vi må 
åpne hjemmene våre og relasjonene våre 
for nye mennesker, som ikke lenger bare er 
naboer og bygdafolk, men som er blitt mine 
søsken i Jesus. Vi må kanskje slutte å sladre så mye 
når vi er samlet på bedehuset, fordi nyfrelste mennesker 
faktisk forventer at vi som kristne lever som vi tror og bekjenner.

Hvis vi skal være helt ærlige, er det ikke mer behagelig for oss at 
de «ufrelste» forblir utenfor, så kan vi fortsette å sitte innenfor å 
be intenst om at de skal møte Jesus? Da slipper vi å ha så mye med 
de å gjøre.
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 nye 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 fellesskapet. 

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 dessverre ikke åpne for nye - men du verden hvor 

sterkt man innenfor det lukkede vennefellesskap 
ber om vekkelse.

Det er kanskje litt sterkt sagt, men jeg 
håper faktisk at jeg aldri mer i mitt liv 
får høre noen be bønnen «Gud send 
vekkelse til oss»! 

 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 sangeren, «Bruk meg 

nådefulle Frelser, som det her behager deg». 

Det koster lite å sitte i godstolen og be om at andre 
skal bli frelst og møte Jesus. Men våger du og jeg å stille 

oss foran Jesu ansikt og be han om å bruke oss til dette? Hvis det 
betyr at jeg må be noen om tilgivelse, invitere noen med meg på et 
møte, eller faktisk si et ord om Jesus til noe jeg kjenner og omgås.

Det er først når vi av et oppriktig hjerte stiller  oss til disposisjon 
for Jesus og er villig til å la han få gjøre sin gjerning gjennom oss – 
at vi ber om vekkelse i Bibelsk forstand.

La oss slutte å be om  
vekkelse, vi mener det 

sannsynligvis ikke likevel!

Det koster 
lite å sit te i 

godstolen og be om at 
andre skal bli frelst 

og møte Jesus.
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Førjulsleir på Frænabu

Tekst og foto Ole Christian Martinsen

Første helga i desember kom det 60 barn i alders-
gruppen 6-8 klasse til Førjulsleiren på Frænabu. 
Både leirsjef, ledere og de på kjøkkenet kjente på 
spenningen i det barna løp inn dørene fredag et-
termiddag. For uten undertegnede var Marte  
Sofie Leithaug, Hans Ivar Guddal, Elin Romar-
heim, Håkon Inge Græsdal, Stig Einar Sørensen og 
de trofaste ungdommene våre som deltar i leder-
treningsopplegget vårt med som ledere på leiren. 

Totalt denne helgen var vi 70 stk Noe som er veldig 
gledelig.
Leirens tema var «Ventetid». Marte Sofie var hel-
gens taler. 60 barn satt stille som mus og hørte på 
henne fortelle om julens budskap.
Lørdagen på leir er alltid leirens høydepunkt. Først 
det aller viktigste som er Bibelundervisning, så  
juleverkstedet. Der fikk hver deltaker støpe lys, 
bake kakemenn, lage forskjellig type julepynt og 
lage såper i forskjellige former.

Videre gikk det slag i slag med taco-kvelds og 
leirfest. På tampen av kvelden hadde vi en kvelds- 
andakt med påfølgende lystenning, der hver 
deltaker kunne tenne lys hvis det var noe de ville be 
for eller tenkte på.
Søndag avsluttet vi leiren med Bibelundervisning 
og middag. Tusen takk for en fantastisk leir til alle 
som var med. Så sees vi kanskje på Familieleir  
20-22 Januar.

Tekst og foto: Arild Ove Halås

Julemessa på Frænabu er (sammen med messa på 
Kårvåg/Averøya uka før) to av NRI sine viktigste 
inntektskilder, og derfor to av våre mest verdifulle 
arrangement i alle betydninger av ordet. Messa 

foreberedes gjennom store 
deler av året av en egen komite 
som ledes av Therese Flataker 
Aarsund og Gunnlaug Aae 
Lima (bildet).
En halv time før messa skulle 
åpnes samlet komiteen seg 
til bønnestund før de gikk til 
sine ulike oppgaver.
Gunnlaug Lima ønsket 
velkommen med Guds ord 
og bønn når messa åpnet kl. 
1300. I løpet av dagen var det 
jevnt med folk som kom og 
gikk, i snitt var det rundt 150 
– 170 personer innom dørene 
det meste av tiden.
En egen bakegjeng bruk-
er mye tid på høsten til å 

bake både lefser og julebakst, noe som er svært  
populært. Køen foran lefsedisken var lang da salget 
åpnet kl. 1300.

I tillegg er det basarbord, salgsbord og tombola. 
Det er også kontinuerlig matsalg og kafe gjennom 
hele dagen. Åresalg og loddsalg på kretslotteriet 
pågår også hele dagen.
Kl. 1500 var det Familiemøte. Arild Ove Halås 
holdt andakt om Paulus som møtte Jesus og som 
lærte oss verdens 9 viktigste ord: «Tro på Herren 
Jesus så skal du bli frelst».
Kl. 1700 var det Ettermiddagsmøte. Her sang 
kvartetten SuS 4 nydelige sanger til oss. Leder for 
NRI-Ung – Ole Christian Martinsen holdt andakt 
om at vi ikke skal miste motet fordi vi har fått Den 
Hellige Ånd som kraft og instrument til å leve for 
og med Jesus.
Så var det kveldstrekning av basarbordet, kun-
ngjøring av vinnerne i kretslotteriet før kvelden 
ble avsluttet ca kl. 1800. Da kunne Therese og  
Gunnlaug orientere om et resultat på 126500 -. Det 
er litt mer enn i fjor, og er et svært godt resultat.

Julemessa på Frænabu
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Nordmøre og Romsdal In-
dremisjon arrangerer sam-
men med Molde Indremis-
jon en møteaksjon/møteuke i 
Molde  bedehus 7.-12. februar. Vi 
håper at både våre lokale indre- 
misjonsforeninger og andre 
støtter opp om denne møte-
uka. Vi håper det kan bli en 
felles møteserie for hele 

regionen.
Det er de kjente sangevange-
listene Marit Stokken og Irene 
Krokeide Alnes som taler og 
synger i møtene. Sammen med 
dem blir også lokale sangkrefter 
med.
Det blir møter tirsdag – lørdag 
kl. 1900 med bønnemøte hver 
kveld kl. 1830.
Søndag blir det Storsamling kl. 
1700.
I tillegg blir det Mini-konsert 
på Moldetorget 
onsdag kl. 1130, Formiddags- 
treff i bedehuset torsdag kl. 
1100, Mini-konsert på Roseby   
fredag kl. 1130 og  Sangstund 
på Glomstua omsorgssenter 
lørdag kl. 1130.
Vi ønsker alle velkommen til å 
delta i møtene!

Felles møteaksjon 
med Marit og Irene

Våre gode venner – san-
gevangelistene Marta og 
Edgar Paulsen fra Melhus i 
Trøndelag kommer på besøk 
til NRI ikke mindre enn to 
ganger i løpet av 2017. Vi gled-
er oss.
Første besøk blir under 
«God Påske» på Fræna-
bu i palmehelga 7.-9. april.  

Da blir det samlinger 
fra fredag – søndag og vi 
vil markere inngangen til 
påskeuka gjennom både 
forkynnelse, sang- og musikk. 
Det blir mulig å overnatte på 
Frænabu denne helga, og vi 
ber folk melde seg på i god tid.
Så får vi nytt besøk av Marta 
og Edgar når vi i august in-
viterer til «Senior-dager» på 
Visthus (det som tidligere het 
55 +). Tidspunktet for dette 
arrangementet er satt til 9.-13. 
august. Her er det alltid full-
tegnet, og i 2016 var det flere 
som ikke fikk plass, så det 
lønner seg å være ut i god tid 
med påmeldingen.
Vi gleder oss til besøkene av 
Marta og Egar!

Velkommen 
Marta og Edgar

KULTURKVELD med Helge Gudmundsen  
16. Februar
Torsdag 16. februar blir det 
kulturkveld på Frænabu, der 
Helge Gudmundsen presen-
terer faren, Leonard Gud-
mundsens sanger. Atlanter- 
havskameratene blir også 
med.

Leonard Gudmundsen fikk 
et langt virke som emmi- 
sær, tross mye sykdom, særlig 
i starten. Opp gjennom livet 
skrev han et utall med sanger, 
rundt 1600 tekster, og melodier 
til halvparten av dem.
Han har mange kjente sanger, 
men høyest for mange rangerer 
nok «Hjemme i himlen».
Den blir nok helt sikkert 
sunget når sønnen Helge Gud-
mundsen denne torsdagen 
kommer til Frænabu. Han 

vil snakke om faren og om  
sangene hans.

Mellom dette vil Atlanter-
havskameratene synge Gud-
mundsen-sanger, som de har 
mange av på sitt repertoar. Og 
selvsagt skal forsamlingen få 
synge med på flere av sangene.

Helge Gudmundsen er en vel 
kjent og god formidler, etter 
alle sine år i NRK, der han 
ikke minst er kjent for den 
faste programposten «Salmer 
til alle tider», som han ledet i 
15 år. Han hadde også i 18 år 
ansvar for arbeidet med mor-
genandaktene. Hans store  
finale var nok da han fikk til 
det store salmeprosjektet i 
NRK TV, der man sang gjen-
nom alle salmebokens salmer 
og sanger. Det var en kjempe- 

løft som ble veldig godt mottatt 
både blant kristen og andre.

Gudmundsen er også kjent for 
sitt engasjement for de som 
faller utenfor. I en årrekke har 
han ledet Flatås lions, fotball-
laget for «de som ikke får være 
med andre steder», som en ut-
trykte det.
Han har også tilknytning til 

vårt fylke, siden han er gift 
med Grete Sæter fra Rin-
dal, der paret også har hytte.   
16. februar kommer han altså 
til Frænabu, til det som kan bli 
en virkelig minnerik kveld.

Tekst: Leif Harberg

Helge Gudmundsen



I forbindelse med Julemessene i november ble kretslotteriet 
trukket. Siden Indremisjonsnytt ikke er kommet ut siden, 
tar vi med trekningslisten også her selv om den er kunngjort 
både i lokalpressen og på nettet.

Totalt ga årets lotteri en brutto inntekt på ca 125 000,-. Takk 
til alle som var med både og kjøpte og solgte lodd og slik 
støttet misjonsarbeidet i NRI.

KRETSLOTTERIET 2016

1. Gavekort i Dyreparken i Kristiansand verdi kr. 10000,-   Målfrid og Arnt Taksdal, Bryne
2. Reisegavekort Star Tour verdi kr. 5000,- Ottar Lillebostad, Molde
3. Skipakke fra Intersport verdi kr. 3500,- Solveig Horsgård, Molde
4. I-Pad MINI verdi kr. 2400,- Karin Stette, Molde
5. Brodert duk verdi kr. 2000,- Margit og Jan Inge Nasvik, Kristiansund
6. Heklet duk verdi kr. 2000,- Johanne Kjerstad, Tomrefjord
7. Dukke med garderobe verdi kr. 1600,- Gunnlaug og Andreas Lima, Jendem
8. Leketraktor verdi kr. 1500,- Sigrun Korsvik, Aukra
9. Nespresso Kaffemaskin verdi kr. 1400,- Gudbjørg Melland, Aure
10. Drill Bosch verdi kr. 1500,- Ingvild og Lars Barlaup, Aure
11. Drill De Walt verdi kr. 1500,- Ingebjørg Myklebust Solemdal, Skåla
12. DAB-radio verdi kr. 1200,- Kjellrun og Kjell Hatlen, Strande/Molde

Rett trekning Frænabu 12.11.16 Torgunn Nerland, Ole Christian Martinsen Arild Ove Halås

Det går en rød tråd gjen-
nom hele Bibelen, fra det 
første verset i 1. Mosebok 
til det siste verset i Johannes 
Åpenbaring. Denne røde 
tråden er Jesus Kristus. Alt 
som er skrevet i Bibelen er 
skrevet om Han og til Han.
Det er ikke alltid like enkelt 
å se budskapet om Jesus alle 
steder i Bibelen, men Gud 
har selv sagt at den som 
leter han skal finne.
På Frænabu skal vi lete (og 
finne) Jesus  i de ulike skrif-
tene gjennom hele Bibelen 
i slutten av januar. Da får vi 
besøk av Torgeir Skrunes 
(bildet) som vil ta oss med 
gjennom Bibelen langs 
dennes røde tråd.
Dette er et forholdsvis in-
tensivt undervisningsopple-
gg, og vi forstår hvis noen 
synes det blir mye å delta på 
alle samlingene. Vi oppfordrer 

deg selvsagt til å få med deg 
så mye som mulig, men her 
er alle hjerteligvelkommen. 
Både de som kommer på en 
eller to samlinger, og de som 
kommer på alle.
Det er ikke påmelding på 
disse samlingene men du må 
si i fra i god tid hvis du vil ha 
kveldsmat lørdag kveld. Det 
blir ikke lagt opp til over-
natting på Frænabu denne 
helga.
Torgeir Skrunes er født og 
oppvokst i Bergen. Han har 
arbeidet som forkynner i 
Indremisjonsforbundet, har 
vært kretsleder i Sørlandets 
Indremisjon og studerer nå i 
Bergen. Vi vil virkelig anbe-
fale deg å få med deg denne 
unike undervisningen, du vil 
ha mye igjen for det.

Bibelens røde tråd
Programmet er slik:
Fredag 27. januar 
kl. 19.00 og 20.15 
Undervisning

Lørdag 28. januar 
kl. 16.00 og 17.00 
Undervisning
   
Kl. 18.00  
Salg av kveldsmat
   
Kl. 19.00 og 20.15 
Undervisning

Søndag 29. januar 
kl. 11.00 og 12.15 
Undervisning

Hjertelig velkommen!
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REISERUTER 1. januar – 28. februar 2017
EIKREM, KÅRE 
01.01 Innfjorden kl 1100
07.01 Tornes - Nyttårsfest
15.01 Kristiansund
Innfjorden - dato avtales direkte
26.02 Åndalsnes
27.02 Insp.dag Brusdalsheimen
ENDRESEN LILL KRISTIN 
27.02 Insp.dag Brusdalsheimen
FRØYSTAD, KONRAD 
24.02  - 26.02 Solemdal 
HALÅS, ARILD OVE 
04.01 Daugstad kl 1900
09.01 Formiddagstreff Eide
15.01 Molde
15.01 Spjelkavik 1100
16.01 Kretsstyret
18.01 Averøya - Bibeltime
19.01 Helset
23.01 Styremøte Visthus
25.01 Fiksdal/Rekdal
29.01 Spjelkavik - årsmøte 1930
31.01 Molde Friskole - styremøte
01.02 Lederveiledning ImF
02.02 Harøy
09.02  - 12.02 Røvik og 
Nesjestranda
13.02 Kretsstyret
17.02  - 18.02 AWANA-kurs 
Sandnes
22.02 Averøya
24.02  - 26.02 Eide og Vevang 
Bibelhelg
26.02 Averøya - Søndagstreff
27.02 Insp.dag Brusdalsheimen
28.02  - 01.03 Aukra
HANS IVAR GUDDAL  OG MARTE 
SOFIE LEITHAUG
09.01 KRIK Kristiansund
20.01  - 21.01 Familieleir Frænabu

22.01 Kristiansund 
06.02 KRIK Kristiansund
10.02  - 11.02 Frænabulekene
12.02 Midsund - Familiemøte - 
basardag
20.02 KRIK Kristiansund
23.02 PR T2 Bildøy
24.02  - 26.02 Tenleir Frænabu
27.02 Insp.dag Brusdalsheimen + 
Ving Vestnes
HARALD TJERVÅG 
13.01  - 15.01 Aure
HELEN TRODAL REITEN 
12.02 Kristiansund
HENDEN RAGNHILD 
25.01 Eidsvåg 
06.02 Eide - Formiddagstreff
27.02 Inspirasjonsdag 
Brusdalsheimen
HÅKON  GARVO 
20.01  - 22.01 Sylteosen/
Malmefjorden
KARI/STIG EINAR SØRENSEN 
Helset - Alle Sammen Samling - 
dato avtales nærmere
KLEVEN, HANS 
16.02 Røvik og Nesjestranda 
Torsdagstreff
KRAKELI, EMIL 
15.01 Elnesvågen  1900
05.02 Torvikbukt 1930
LEIF HARBERG 
12.02 Vestnes kl. 1600 - Sangmøte
23.02 Helset
LIMA, GUNNLAUG 
15.01 Averøya - Søndagstreff
26.02 Torvikbukt Storsamling 1600
LISLIEN, KÅRE 
28.02 Måndalen
NASVIK, JAN INGE 

02.02 Røvik og Nesjestranda 
Torsdagstreff
NERLAND, BJØRN 
18.01 Tresfjord - kyrkjestova 1930
29.01 Kristiansund
15.02 Fiksdal/Rekdal
OLE CHRISTIAN MARTINSEN 
14.01 Bud Formiddagstreff
20.01  - 22.01 Familieleir Frænabu
09.02 Averøya
17.02  - 19.02 Awanakurs- Sandnes
23.02 PR T2 Bildøy
26.02 Kristiansund
27.02 Insp.dag Brusdalsheimen
OTTO DYRKOLBOTN 
17.02  - 19.02 TEN-leir Frænabu
19.02 Molde kl. 1700
SKOTHEIMSVIK, HARALD 
25.01 Averøya
26.02 Elnesvågen 1900
SKRUNES TORGEIR 
27.01  - 28.01 Bibelkurs Frænabu
29.01 Molde kl. 1700
SMENES, INGER LISE OG 
ASMUND
19.01 Røvik og Nesjestranda 
Torsdagstreff
25.01 Eidsvåg sm Ragnhild
19.02 Vestnes - NRI
SOLBAKKEN JOSTEIN/RANDI 
MARIE
18.01 Midsund
STØLE ELIN 
19.02 Kristiansund
SÆVAREID, ANNBJØRG OG KÅRE
26.01 Åndalsnes 
16.02 Tomrefjord
MØTER MED TALER UTENOM NRI
05.01 Formiddagstreff Lønset og 
Strande

08.01 Vestnes - NLM
29.01 Måndalen - Søndagskafe kl. 
1700
02.02 Formiddagstreff
05.02 Vestnes -.NLM
12.02 Averøya - Søndagstreff taler 
fra NLM
13.02 Måndalen - årsmøte
29.01  Averøya Søndagstreff taler 
fra NLM
TORGUNN NERLAND 
05.01 Sylteosen Formiddagstreff
08.01 Torvikbukt kl. 1600
27.02 Insp.dag Brusdalsheimen
VALDE, NILS 
12.02 Åndalsnes
VESETVIK BJARTE 
20.01  - 22.01 Familieleir Frænabu
VESETVIK, AUDUN 
27.02 Insp.dag Brusdalsheimen
ØRJAVIK, ASBJØRN 
22.01 Vestnes - NRI
08.02 Daugstad 1930
27.02 Insp.dag Brusdalsheimen
ÅNDAL, REIDUN 
27.02 Insp.dag Brusdalsheimen
LAUVRAK, TOR INGVALD 
31.01  - 05.02 Høgtun og Torvikbukt
MARIT STOKKEN OG IRENE 
KROKEIDE ALNES
07.02  - 12.02 Molde IM 
MARIT STOKKEN
15.02  - 19.02 Eidsvåg
VINGEN, INGBJØRN 
03.02  - 05.02 Verma

Endringer kan forekomme!

www.nri-imf.no


