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Helga 03.-06. september var 
det mange som hadde sett 
fram til. Denne helga var det 
bibelhelg med Johnn Hardang 
og Eivind Flå på Frænabu. 

Det vart ei flott, men annleis helg. 

Grunna covid-19 var det ikkje så 
lett å samle så mange som vi skulle 
ynskje. Det var berre dei fastbuan-
de på Frænabu som fekk vere med 
på møta på hovudbygget. Men det 
vart overføring til nabobygget og ut 
på facebook sine sider så eg trur at 
mange fekk det med seg. 

Det var to tema denne helga. 
Johnn Hardang hadde temaet «på 
sikker grunn», medan Eivind Flå 
tala ut i frå temaet «på det storm-
fulle hav». To tema som går hand i 
hand i eit kristent liv. Undervisnin-
ga var god og eg trur alle sat igjen 
med mykje godt etter helga. 

Til slutt ynskjer vi å takke alle 
som var med oss denne helga, takk 
til dei som hjalp til og ikkje minst, 
takk til vår himmelske Far som ga 
oss så mykje desse september-da-
gane. 

INDREMISJONSNYTT
Nordmøre og Romsdal Indremisjonnr. 3 - 2020 - 21.  årgang 

“Kast ditt brød bortover vatnet, for i tidas løp skal du finna det att.»  Forkynnaren 11,1

Bibelhelg på Frænabu 
03.-06. september

Tekst & foto: Ole Christian Martinsen
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ANDAKT

Evangeliet 
etter Johannes 13:34-35
Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. 
Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 
Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at 
dere har kjærlighet til hverandre.

Jeg tenker ofte på hvor heldige 
vi er som får være samlet som en 
familie. Åndelig familie da riktig 
nok, og kanskje ikke like samlet nå 
som vi var før. MEN, vi får lov til 
å kalle hverandre brødre og søstre! 
Det er bare ett lite problem med det. 
Søsken, og da spesielt brødre, har 
ikke det beste ettermæle i Bibelen. 
Være seg Kein og Abel, Josef og 
Brødrene, Søskenparet i lignelsen om den bortkomne 
sønn. Brødre kan være fæle mot hverandre.

Jeg har selv en bror, men vi er alltid venner, og har 
aldri kranglet!

Det stemmer selvfølgelig ikke!

Jesus sier at på kjærligheten oss imellom, meg og deg, 
skal folk se at vi følger Jesus. Husker vi det i hverdagen? 
Jeg glemmer det hvertfall ofte. Og lar fort uenigheter, 

krangler og dårlig kommunikasjon 
komme i veien.

La oss heller være et felleskap 
av brødre som bærer over med 
hverandre, elsker hverandre og heier 
på hverandre. Vi er kalt til å elske 
brødrene våre, på tross av alle feil og 
mangler. På samme måte som Jesus 
elsker oss, tross våre feil og mangler.

Nikolas Stangeland 
Forsamlingsarbeider i 
Kristiansund Indremisjon

« Vi er kalt til å 
elske brødrene 
våre, på tross 
av alle feil og 
mangler.»
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Vi var vel alle veldig usikre 
om det ville bli Seniorleir 
dette året. Da pga. Koro-
nasmitte og reglene for slike 
arrangement. Men vi hadde 
planene  klare, og bestemte 
av antall deltakere måtte 
halveres til ca. 20. – Men 
ville folk melde seg på ?

Torsdag 13.august kl 1200 startet 
vi opp. Da noterte jeg at det var 
21 deltakere + 6 (arrangements-
komite og kjøkken. Det var 
også litt usikkerhet om enkelte 
programposter. Etter litt frem og 
tilbake, løste alt seg, og alle hadde 
fått tildelt hver sin seng.
Det var stor glede blant de 
fremmøtte, og jeg så at enkelte 
prøvde å kaste seg rundt halsen 
på hverandre, selv om dette var 
forbudt.

Gjestetalere var Marit og Jarle 
Berland, og vi gledet oss til god 
forkynnelse og sang, og at det ville 
bli en fin leir sammen.
Torsdag hadde vi et meget 
vellykket seminar om førstehjelp. 
Senere ble det kveldssamling med 
sang og musikk, -  Et flott kåseri 
ved Leo Oterhals, og kveldstanker 
ved kretslederen.
Dagen(e) ble avsluttet (som vanlig)  
med «kveldskos før leggetid»

Fredag og lørdag var det 
morgentrim først og deretter 
bibeltime ved Jarle /Marit. De fikk 
gi oss mye gjennom tale og sang.
Fredag ettermiddag var det flott 
sporløp, der alle deltok – Om 
kvelden sang og musikk-kveld, 
med rik anledning til å dele og be.

Lørdag var det 2 eller 3 
tradisjonelle programposter.
• Hageselskap ute på 

gårdsplassen med kaker og 
allsang og konkurranse.

• Visthusmesterskap i 
hesteskokasting, ledet av 
Oddvar Nyheim. Der måtte 
også alle  delta. Selv om 
hesteskoen for både opp 
i luften eller inn mellom 
trærne. Noen var virkelig 
gode, mens andre av oss fikk 
null poeng.

• Senere på kvelden var det 
Fest-kveld med festkveld-
bufè og godt program. Det 
var festtale, og  anledning til 
frie vitnesbyrd.

Søndag er Visthus-stevnedagen 
med besøk av Solemdal 
Misjonskor. De deltok både på 
formiddag og på ettermiddag. Det 
ble som vanlig servert middag 
mellom møtene.
Vanligvis kommer det store 
mengder folk fra fjern og nær til 

møtene denne dagen.
Men det gjorde det ikke 
(heldigvis).  – Vi var veldig spente 
og dette ville gå bra med hensyn 
til koronarestriksjonene.

Leirdagene ble fine på alle måter 
for vi som var der. – Vi dro glade 
hjem, takknemlig for  åndelig 
påfyll fra Gud, og fellesskapet 
med hverandre, og at det hadde 
gått så godt arrangements messig.

Takk til Marit og Jarle, -og til de 
andre aktørene, -og til kjøkkenet 
– og til hverandre.

Vel møtt neste år til en 
forhåpentlig koronafri seniorleir.

Referat fra senior-leiren 2020

Tekst & foto: Jan Inge Nasvik

NYHETER
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Godhetsuke 
ved Molde Friskole

Ved Molde Friskole har vi i år hatt 
en fantastisk oppstart! Blide elever 
og motiverte ansatte fylte skolen i 
midten av august, og etter det har vi 
hatt gode og lærerike dager!

Vi valgte å legge inn en godhetsuke allerede 

i uke 37, hvor fokuset var å være god mot 
hverandre og familiene hjemme. Både 
oppgaver på skolen og lekser hjemme ble 
preget av godhet. Dette resulterte i mange 
smil og gode oppmuntringer. 

Elevene ble overrasket av lærerne med 
både hjemmebakt og frukt, og elevene fikk 

selv være med å oppmuntre andre. En av 
oppgavene var å skrive et brev eller et kort 
til noen de ikke hadde møtt på en stund pga 
corona. 

Det var ikke bare lærerne som hadde lyst til 
å spre godhet til elevene, elevene ønsket også 
å spre godhet til lærerne. En av de som fikk 
kjenne på dette var Lars Martin Brusdal, 
som fikk det som han selv omtalte som en 
av de fineste gavene han har fått som lærer. 
Han fikk et f lott steinbilde av elevene sine. 

Vi mener at en elev som har det bra, har økte 
muligheter for å lære godt, og derfor legger 
vi vekt på at elevene skal få gode opplevelser 
og gode relasjoner både til hverandre og til 
de ansatte.  I tråd med dette hadde Marie 
Dropping med seg elevene i valgfaget 
friluftsliv med på tur. 

Valgfaget Friluftsliv tilbragte første helgen 
i september på sauesanking i Ålvundfjord i 
Nordmøre. Der fikk de være med sauebonde 
John Gudmund Drøpping og samle rundt 
50 sauer ned fra fjellet. For å ivareta 
smittevernet best mulig, sov elevene ute i telt 
og spiste alle måltider ute. 

Vi gleder oss over å få bidra til at elever får 
en best mulig skolehverdag! 

NYTT FRA MOLDE FRISKOLE
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EIKREM, KÅRE 08.10 Averøya 
Felles
ERLEND TALSTAD 20.10 Gossen 
Indremisjon
22.10 Røvik og Nesjestranda 
Indremisjon
FRØYSTAD, KONRAD 05.11 Røvik 
og Nesjestranda Indremisjon
26.11 Torvik Indremisjon
GUDDAL HANS IVAR L. 14.09 
Kretsstyremøte
22.09 Krestsårsmøte
14.10 Midsund Indremisjon
18.10 Innfjorden Indremisjon
29.10 ABV
08.11 Vesntes Misjonsforsamling
16.11  - 18.11 Vestnes Indremisjon
19.11 Averøya Felles
22.11 Åndalsnes Indremisjon
26.11 ABV
HALÅS, ARILD OVE 02.10  - 04.10 
Kristiansund Indremisjon
HÅKON  GARVO 23.09  - 25.09 
Gossen Indremisjon

25.09  - 27.09 Eide Indremisjon
IRENE APOLD 27.10 Elnesvågen 
Indremisjon
08.11 Torvik Indremisjon
Kretsarrangement 22.09 
Kretsårsmøte på Frænabu
KRISTIN BARLAUP MARTINSEN 
25.10 Torvik Indremisjon
LARS OLAV LUNDØ 01.11 
Kristiansund Indremisjon
LEITHAUG TONE OG LARS O 25.10 
Vesntes Misjonsforsamling
MARTINSEN OLE CHRISTIAN 14.09 
Kretsstyremøte
17.09 Eide Indremisjon
22.09 Kretsårsmøte
23.09 ABV Oslo
24.09 Torvik Indremisjon
27.09 Åndalsnes Indremisjon
13.10 Elnesvågen Indremisjon
25.10 Eidsvåg Indremisjon
08.11 Kristiansund Indremisjon
15.11 Vevang Indremisjon
19.11 Fiksdal og Rekdal Indremisjon

NASVIK JAN INGE 01.11 Averøya 
Felles
29.11 Eidsvåg Indremisjon
NERLAND, BJØRN 17.09 Solemdal 
Indremisjon
14.10 Vevang Indremisjon
06.11  - 08.11 Tornes Indremisjon
NIKOLAS STANGELAND 20.09 
Kristiansund Indremisjon
18.10 Kristiansund Indremisjon
22.11 Kristiansund Indremisjon
PER MAGNE OG LYNN BRAKSTA 
14.10 Tornes Indremisjon
24.10 Måndalen Indremisjon
12.11 Torvik Indremisjon
29.11 Vesntes Misjonsforsamling
REITEN HELEN TRODAL 25.10 
Kristiansund Indremisjon
12.11 Eide Indremisjon
SMENES, INGER LISE OG ASM
10.10 Kristiansund Indremisjon
07.11 Måndalen Indremisjon
SMISTAD MARIT 08.10 Røvik og 
Nesjestranda Indremisjon

11.10 Eidsvåg Indremisjon
29.10 Torvik Indremisjon
24.11 Elnesvågen Indremisjon
SOLBAKKEN JOSTEIN/RANDI M 
24.09 Averøya Felles
19.11 Røvik og Nesjestranda 
Indremisjon
STØLE ELIN 08.10 Røvik og 
Nesjestranda Indremisjon
11.10 Eidsvåg Indremisjon
29.10 Torvik Indremisjon
24.11 Elnesvågen Indremisjon
SÆVAREID, ANNBJØRG OG KÅRE 
15.10 Fiksdal og Rekdal Indremisjon
12.11 Tomrefjord Indremisjon
29.11 Måndalen Indremisjon
Taler utenom NRI 27.11  - 29.11 
Kristiansund Indremisjon
Taler utenom NRI 17.11 Gossen 
Indremisjon
ØRJAVIK, ASBJØRN 15.10 Eide 
Indremisjon
STOKKEN, MARIT 25.11  - 29.11 
Innfjorden Indremisjon

REISERUTE - 14.09.20 til 29.11.20

HØSTMESSE VISTHUS
12:00 Åresalg og auksjon.
13:00 Matsalg. Rømmegrøt m/ tilbehør.
           Risengrynsgrøt m/tilbehør.
           Pølse m/brød.
           Kaffe og kakebord.

Ca. 14:00 Auksjon fortsetter.
15:00 Finnmarksmøte med Edvard Foss og 
           Oddmund Mikkelsen.
16.00 Trekning av bøker og Åresalg.
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