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LEDEREN

En støtte til IMF
Vi vil med dette uttrykke en takk til ledelsen i Imf for at
de står fast på det vi også mener er et bibelsk prinsipp
om menn og kvinners tjeneste. Spørsmålet er som kjent
blitt aktualisert igjen ved at Emblem bedehusforsamling
valgte å bryte med sin egen organisasjon på spørsmålet
om kvinnelig eldste. Vi er glade for at ledelsen, både
ved generalsekretær og hyrde- og læreråd, uttrykker
tydelig at Imf fortsatt står fast på det som betegnes som
«tjenestedelinsprisippet».
I tillegg til å uttrykke støtte, ønsker vi å få tydelig frem at
det ikke bare er ledelsen i Imf som har en bibelsk begrunnet overbevisning for sitt syn på «tjenestedeling». Etter siste
nummer av Sambåndet, som gav en god del spalteplass til
motstemmer i saken, kan man sitte igjen med et inntrykk
av at det for de fleste kun er lojaliteten til Imf som hindrer
en fra å endre syn og praksis i saken. Vi kan ikke snakke for
alle, men vi som underskriver her er i hvert fall blant dem
som ikke bare er lojal. Vi har selv også en overbevisning
ut fra Bibelen om at kvinnelig eldstetjeneste er i strid med
veiledningen vi finner i Gud ord.
1. Vi har fra pastoralbrevene et klart påbud om at en eldste
skal være en mann. Det står at «han skal være en kvinnes
mann» 1.Tim.3,2 og Titus 1,6.
2. Vi har også et klart forbud mot at «en kvinne skal opptre
som lærer, eller å være mannens Herre». 1.Tim.2,12. Og
denne lære begrunnes ikke ut fra samtiden som Paulus
levde i, slik mange hevder i dag. Men læren har sitt
utspring ifra Guds skaperordning og syndefall.
1.Mos.1-3 og 2.Tim.2.13-14.
3. I tillegg ser vi også eksempler i NT at de som ble innsatt
i menigheten som eldstebrødre i den første tid var egnede
menn. Apg.15,23.
Når en kvinne ikke har bibelsk rett til å være eldste i en
menighet, er det ikke fordi hun er mindre åndelig, mindre verdt eller dårligere utrustet. Stillingen i Kristus er lik,
nådegavene Gud gir er mangfoldige og tjenestene i Guds
rike er mange og rike. Men den enkle begrunnelsen er at
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Guds Ord sier det. Det handler dypest sett om lydighet.
Slik var det også i Edens hage. Hvorfor kunne ikke Adam
og Eva spise av frukten på kunnskapens tre? Svaret vet
vi. Fordi Gud hadde sagt at de ikke skulle gjøre det. Det
handlet først og fremst om lydighet mot Guds Ord.
Vår oppmuntring og anbefaling til ledelsen i Imf er å
fortsatt stå fast på Bibelen og apostlenes lære, også i
slike spørsmål som bryter med «tidsånden» og som det
koster å forsvare. Vår bekymring er at når forsamlinger
begynner å åpne opp for ting som er i strid med Guds
Ord, kan det lett bli en sprekke i muren som blir større
og større helt til den sprenges i stykker. Det kan føre til
en stor skade for mange.
Det gjelder ikke bare i dette spørsmålet, men i alle saker
der Guds Ord underviser og lærer oss hva som er Hans
gode vilje. Skal vi være en bibeltro bevegelse, må vi bøye
oss for Guds Ord. Da må vi alle ta imot læren i stillhet
og ikke opptre som lærere, eller sette oss over vår Herre.
Det er Han som vet best. La oss holde fast på den sunne
Lære og de sunne Ord som vi har i Guds Ord. Måtte
ikke det samme skje med Imf som vi har sett i andre
kirkesamfunn/sammenhenger som det naturlig å sammenligne oss med. I første runde er det spørsmålet om
kvinners eldstetjeneste/prestetjeneste det endres syn på,
mens det i de neste rundene blir eksempelvis homofilispørsmålet, fortapelse, Jesu soningsdød m.m.
Et vern mot å gå samme vei mener vi er å holde fast
på den enkle og rene troskapen mot hele Bibelen som
Guds Ord. Guds Ord er vår rettesnor for liv og lære, og
Guds Ord er hva den Kristne kirke er og må være
forpliktet på.
Guds Ord det er vårt arvegods.
Det våre barns skal være.
Gud gi oss i vår grav den ros,
Vi holdt det høyt i ære.
Brevet er forfattet av Jørgen Tønnesen, Tor Andre
Haddeland og Torgeir Skrunes.
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Advent

Gud, Han som skapte verden og alt som i den er, Han
som er Herre over himmel og jord, Han bor ikke i
templer som er bygd med hender. Apg 17:24

Ukene i desember kalles etter tradisjonen “Advent”,
og man ser tilbake på en hendelse som skjedde for
2021 år siden. Vi feirer at en konge ble født på denne
jord. Mange hadde forventninger til denne kongen
fra gammel tid av, og jødene på den tiden hadde store
forventninger til “sin” konge. De hadde sett for seg en
jordisk konge som skulle etablere et jordisk kongerike
(Apg 1:6). De ble overasket da de fant ut at Jesus på
ingen måte kom for å etablere et jordisk kongerike,
men heller et Himmelsk Kongerike der alle var
inkludert. Ikke bare jøder, men også hedninger skulle
få bli likeverdige arvinger av Guds kongerike (Rom
9:24-26). Dette er de Gode Nyhetene som Messias
kom for å forkynne! Guds Rike er kommet nær til
oss alle!
Det som er Gode Nyheter kan bli heller dårlige
nyheter for de som hadde forventet noe annet, og
mange avviste Jesus og Faderens Rike. Dette kan
minne om historien vi finner i Samuels bøker og
Kongebøkene i det Gamle Testamentet. Gud Selv
ønsket å være deres konge, men folket ropte etter
en jordisk konge. (1.Samuel 8). Gud sa til profeten;
“Gi dem hva de vil ha.” Og vi kjenner historien, de
fikk Saul som sin konge.
Det samme skjedde da Jesus kom som konge for
Guds Himmelrike, at mange avviste Ham. Jesus var
menneske, men det var på grunn av sin jordiske mor
Maria. Han hadde ingen jordisk far, Jesu Far er vår
Himmelske Far. Messias, eller Kristus som betyr Den
Salvede, er mye mer enn et vanlig menneske. Han
er Guds egen Sønn som kom for å frelse verdens
befolkning. Vi vet at Jesus kom for å ta bort verdens
synd (Johannes 1:29), og med dette menes det hele
verdens synd. Det handlet ikke om et jordisk kongerike bare for jøder, men Evig Liv for ALLE mennesker som legger sine liv i Herrens hender.
Jesus er så mye mer enn et lite barn i en krybbe.
Han gikk hele veien til korset for å betale prisen for
verdens synd, den som førte til døden. Alle skal en
gang dø, men de som tror på Jesus er arvinger til Gud
kongerike og evig liv.
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Jesus er kongenes konge og herrenes Herre, og Han
regjerer til evig tid. Jesus har overvunnet verden og
dens elendighet. Jesu posisjon i dag er ikke som et
barn i en krybbe, men som konge av et rike som ikke
er bygd med menneskehender. Ingen mennesker
kan rose seg eller ta ære for hva Jesus har gjort. Bare
Faderen får ære for alt dette, for Jesus underordnet
seg og ble lik oss mennesker (Fil 2:5-11).
Hva er Advent for meg?
Først skal vi se på ordet “Advent”, det betyr “Ankomsten av en bemerkelsesverdig person.” Advent for meg
er å se frem til at kongen kommer tilbake, for Han
har lovet å komme tilbake til slutt. Mitt “Advent” er
ikke bare et tilbakeblikk på “Barnet i krybben”, men
en VELDIG forventning til at Jesus en dag kommer
tilbake. Men hva skal man gjøre mens man venter på
denne kongen?
“Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele
jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så
skal enden komme.” Matt 24:14
Mange venter på at Jesus skal komme tilbake, men
glemmer hva de skal gjøre i mellomtiden. Det holdes
isteden møter om “endetidstegn” og at enden snart er
her. Klokken er både 5 på 12, og noen mener den er
bare 4 minutter på 12. Tikk takk, tikk takk. Men det
var aldri meningen at vi skulle “sove i timen” i denne
endetiden. Vi har fortsatt en oppgave med å forkynne
Guds Rike til alle folkeslag. SÅ skal enden komme!
Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for
senhet. Men Han har tålmodighet med dere, for Han
vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal
komme til omvendelse. 2.Peter 3:9
Jeg avslutter med disse ordene fra Peter, med ønske
om å velsigne deg og oppmuntre også deg til å fortsette oppgaven med å forkynne Guds Rike til dine
naboer og venner. Det er ikke umulig at akkurat du
er bønnesvaret de trenger.
God Advent!
Din bror Erlend
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22.-24. oktober var det GlaSang, høstens store happening:

GLASANG I MOLDE
KONFERANSESENTER
Tekst: Else Karin Jacobsen
Foto: Mariell Talstad

En utrolig flott GlaSang helg i Molde konferansesenter er over. Artistene Maria Gustin
Bergström fra Sverige og Morten Samuelsen
gledet oss med flott sang hele helgen. Sveinung
Hølmebakk hadde konsert lørdagskvelden.
Den kvelden var vi over 300 til stede. En flott
konsert. Konserten ble avsluttet med «Prayer»
sammen med Maria. Søndag fikk vi to sanger
der alle tre sang sammen.
Det var konsert fredag kveld med Maria og
Morten, sangmøte lørdag og søndag med tema:
«For et håp». Kretssekretær Ole Christian
Martinsen talte. Maria og Morten sang sine
egne sanger både alene og sammen. De har en
egen evne til å formidle det kristne budskapet.
Det var en fryd å høre! De sang seg inn i våre
hjerter til velsignelse slik at en brann ble tent.
Etter samlingene solgte de sine CD-er.
Under helgen hadde vi vårt eget band. De
hadde lagt ned mange øvingstimer og fremsto
som proffe. Utrolig flott! Musikerne var Inge
Morten Eikrem på piano, Arnvid Brandal
bass, Lidvar Emblem fiolin, Hans Petter
Gyldenskog trommer, Lars Martin Brusdal
gitar, og Åsmund Kleivenes kontrabass.

Konsert fredag med Morten Samulesen og Maria Gustin Bergström.
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Forsangerteamet var med og løftet allsangen og
besto av Olav Terje Flataker, Arnor Evensen,
Marit Dahle, Nina Brusdal og Iren Schjølberg.
Magne Espelund leste dikt av Haldis Reigstad.
Han leste med en utrolig fin formidlingsevne.
Innholdet ble levende og gikk til hjertene.
Kåre Hegle deltok med hilsen og salg av boken
«Da det brant i Rosenes by». Takk for hans
raushet: 40 prosent av boksalget gikk til
indremisjonen.
Pastor i Nordkirken, Odd Magnus Venås, kom
med en hilsen på sangmøtet.
Teknikerne fra Molde Indremisjon, Helge
Hatlen, Per-Inge Orø, Ruben Sigerset, Kjetil
Trondsen og Tobias Trondsen gjorde en flott
jobb gjennom helgen. Uten de kunne vi ikke
hatt arrangementene. Stor takk til alle dere!
Molde konferansesenter er et praktbygg. Det har
vært flott å samarbeide med de. Vi følte vi var
velkommen.

Konsert med Sveiung Hølmebakk.

Magne Espelund.

Morten Samuelsen.

Kåre Hegle.

Maria Gustin Bergström.

En spesiell takk til administrator i Sion, Anne Ruth
Vik, for godt samarbeid.

Sveinung Hølmebakk.

I kafèen var det mulighet til å kjøpe mat etter arrangementene, pizzasnurrer, wraps og på søndag lapskaus.
Mange ble igjen etter samlingene og koste seg med
mat, og praten gikk livlig rundt bordene.
Takk til sponsorene Hustad Rør, Flataker Eiendom,
Måndalen trevare og Anne Kine Opstad Petterson.
Er det noe jeg skulle tenkt meg annerledes må det være
frammøtet. Det har aldri vært slike kvalitetssangere
samtidig under en sanghelg i Molde eller i kretsen.
Salen burde vært fullsatt under alle samlingene. Det
var kretsen som arrangerte, men alt for få fra bygd
og by kom. Du som valgte godstolen og uteble av den
grunn, gikk i alle fall glipp av veldig mye. Men takk
til alle sunnmøringer som bodde på hotell og var med
hele helgen. Det er til å ta
lærdom av.
Vi lever lenge på slike opplevelser. Takk for en
fantastisk helg der vi fikk prise og opphøye Jesu navn.
Mange stoppet igjen for mat og prat.

Lokale krefter var med hele helgen.
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Jul:
Julen er en spesiell tid
på året. Hva liker du
best med julen? Snakk
sammen om hva julen handler om. Lese
sammen i Bibelen.
(Lukas 1,26-56)

Tid sammen:
Syng tre julesanger som handler om Jesus
sammen.

Foreldre:
Ha fokus på Jesus sammen med barna
gjennom adventstiden.

Søte engler av pinner
Dette trenger du:
Pinner
Hoder (f.eks store treperler
Hår (et eller annet som passer til hår)
Hobbymaling
Lim

Vil du tegne meg?
2012 Awana Clubs International

Tips til kaffekos:

Finn noen pinner ute i naturen. Ta av eventuell bark og la dem
tørke ordentlig før du maler dem. Fest noe som er rundt øverst
på pinnen. Det blir hodet. Så setter du på noe som ligner hår. Vi
har brukt litt “sisalhår”, som man kan kjøpe i blomsterbutikker.
Klipp ut vinger av papir og lim fast på engelen. Lim også på en
snor så du kan henge den opp.

250 g. mandler
200 g. mørk sjokolade
havsalt
Rist mandlene i 10 min (180 grader.)
Avkjøl før du smelter sjokoladen
og blander inn mandlene. Legg
små topper med skje på plate med
bakepapir. Strø på havsalt.

ØKONOMI

		

66

DRIFTSRESULTAT:
		
Avd 1 Kretsen:
Avd 2 Visthus:		
Avd 3 Frænabu:

SEPTEMBER

OKTOBER

44797		
-104476		
-212282		

-59371
-115571
-193665

Totalt:			

-271961		

-368607

Reidun Åndal

Nordvestlandet folkehøgskole
Eit folkehøgskoleår på Nordvestlandet kan gje mange høgdepunkt. Eit
av dei er ”Volleyballhelga” som alltid kjem første helga etter haustferien.
Det var Sigmund Måseide som i si tid starta opp dette arrangementet.
Idèen er at tidligare elevar frå fleire kull blir invitert til å kome tilbake til
Nordvestlandet FHS - sjølvsagt for å spele volleyball mot andre lag - men
ikkje minst også for å møte gode, gamle venner og for å få nye! Det heile
startar fredag kveld med kveldsmat før kampane startar i Gjemneshallen.
Lørdag er det volleyball på 3 baner, solidaritetskafè og stadig nye forsøk
på å hamle opp med personallaget 13.41.1.. Lørdag kveld er det tradisjon
med storsamling i gymsalen. Då er det tid for å bli kjent med folk - på
tvers av alder og tidligare kull. Allsang og lørdagsgodt hører med! Søndag
er finaledag. Årets volleyballhelg var ikkje over før 63 kampar var spelt og
”Husmorlaget” og ”Juniorlaget” hadde vunne hhv dame og herreklassen.
Vi gler oss allerede til 2022 - og ny volleyballhelg!
Det skjer forandringar i tunet på Nordvestlandet folkehøgskole no.
Øvretun er ferdig renovert innvendig - og nesten ferdig utvendig. Elevane
har flytta inn på romma sine - og dei er svært fornøgd med korleis Øvretun
har blitt! I slutten av oktober blei det ny asfalt i tunet og på parkeringsplassen. Det var nødvendig med ei oppgradering utvendig - og med det
nye utvendige ”auditoriet” midt i tunet må vi seie oss svært godt fornøgd
med resultatet!
Vi ser fram til å ønske alle velkommen til
konsert med ”Garness” onsdag 15.desember kl. 19:00.
Sjå facebooksida vår for meir informasjon.

Molde Folkehøgskole
Nytt studietilbud klart for skoleåret 2022/2023

Studietilbudet for skoleåret 2022/2023 er nå klart! Årets nyhet er linjen
Idrett Sky. Ring oss på tlf. 71259470 eller 95876937 så sender vi brosjyren
til deg. Les mer om skolens studietilbud for skoleåret 2022/2023 på
molde.fhs.no

Flott besøk av Johan Remen Evensen

Fredag 29.oktober hadde vi temakveld med besøk av sports kommentator
og tidligere skihopper Johan Remen Evensen. Under temadagen ble Johan
Remen Evensen intervjuet om sitt liv som toppidrettsutøver. Johan fortalte
om sin oppvekst i Molde og om viktige verdier i livet.
Lørdag 30.oktober hadde vi en flott og innholdsrik foreldredag. Dagen var
lagt opp som en «mini-folkehøgskole» hvor foreldre/foresatte og andre
familiemedlemmer fikk et lite innblikk i elevenes folkehøyskolehverdag.

Internasjonale dager

Molde fhs har i alle år hatt fokus på internasjonale spørsmål. Dette kan
dreie seg både om forholdet mellom fattige og rike land, miljøutfordringer,
internasjonal politikk eller FN’s bærekraftsmål. Vi arrangerer derfor hvert
år internasjonal uke og samler inn penger til skolens solidaritetsprosjekt.
Årets solidaritetsprosjekt er i samarbeid med Misjonsalliansen og pengene
går til barn og unge i Kambodsja.
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MISJONSMESSE PÅ KÅRVÅG BEDEHUS
Lørdag 6. november var det igjen klart for misjonsmesse på Kårvåg.
Tekst: Jan Inge Nasvik
Foto: Mariell Talstad

Været var høstlig med litt regn fra
morgenen. Men da messen startet
kl.12, var det blitt oppholdsvær. Vi
hadde hørt rykter om at mange ville
komme på besøk, og det viste seg å
stemme. Inne var det varmt og godt,
og det var satt opp basarbord med
flotte gevinster, salgsbord med bakervarer, lefser, tørrfisk og andre gode
saker. Det var også mulighet til å
kjøpe lodd fra kretslotteriet. Nevnes
må også barne-tombola for de
minste.
Stemningen var høy, med kaffedrikking og god prat og handling ved
bordene hele tiden.
Sist, men ikke minst, hadde mange
gledet seg til åresalget, der det i år var
ekstra mange gevinster. Dette ga en
inntekt på nær 20.000 kroner.

På kjøkkenet solgte de den berømte
prinsessesuppen, pølse, pizza og
brød. Kakebordet ble også godt
besøkt.
På samlingstunden var det Jan Inge
Nasvik som holdt andakt, Marte
Sofie Leithaug Guddal sang og Ruth
Kristensen spilte piano. Det var forsamlingsang og barnesanger ledet av
Inger-Lise Smenes.
Det ble en flott misjonsmesse der alle
hygget seg.
Samlet resultat på messen ble 60 000
kr, noe misjonsmessekomiteen var
svært godt fornøyd med.
Takk til alle som var med og gjorde
dette mulig.

JULEMESSER 2021
FINT Å KUNNE SAMLES TIL JULEMESSE
PÅ NORDVESTLANDET FHS
Tekst: Ole Christian Martinsen
Foto: Mariell Talstad

Lørdag 20. november inviterte NRI
misjonsfolket til julemesse på Nordvestlandet folkehøgskole (Høgtun).

lodder i både basarboka og i kretslotteriet. Tombola var en sikker vinner
for de små.

I år kunne vi endelig åpne dørene til
julemesse etter et år med restriksjoner
og alternative løsninger. Julemessen
på Nordvestlandet fhs. er den andre av
NRIs to julemesser. Den andre er på
Kårvåg bedehus på Averøy.

I kafeen var det mulig å kjøpe rømmegrøt og pølser med brød. Utvalget ved
kaffebordet var rikt!

Da dørene åpnet kl.14:00 var salgsbordene fylt med forskjellige typer julebakst. Her var alt i fra berlinerkranser,
smultringer, lefser, krumkaker, colakaker med mere. På salgsbordene
var det også diverse håndarbeid. Det
tok ikke lang tid før det meste av
baksten var solgt.
Det var også muligheter for å teste
vinnerlykken i åresalg og ved å kjøpe
8

Roald Evensen fra Askøy utenfor
Bergen hadde andakt på ettermiddagsmøtet. Han talte om «Evangeliet i et
nøtteskall». NRI-koret gledet oss med
flott sang. De hadde sin første opptreden på 1,5 år.
Det kom inn kr 60 000 til NRI. En stor
takk til komiteen og alle frivillige som
hadde bakt og laget ting. Uten dere
kunne vi ikke arrangert julemesse.

VIRKEGREINER

HØSTMESSE
PÅ VISTHUS
25.september
Da klokka passerte 12.00 var mange kommet
og klare for den tradisjonsrike høstmessa
med mat, møte, auksjon, årer, lotteri og godt
felleskap. Etter en liten samling og auksjon
var det mat. I år var det rømmegrøt og risengrynsgrøt som stod på menyen. Det ble solgt
mye mat, og folk spiste og så ut til å ha det
bra sammen.

FRÆNABU
LEIRSTED
Det har vært stor aktivitet på Frænabu i høst.
Ferieopphold i regi av Kirkens Bymisjon.
Deretter kom Nordvestlandet FHS i noen dager,
så har det vært bursdagsfeiringer, konfirmasjonsselskap, kursdager og malersamling og
minnesamvær. I tillegg har det vært konfirmantleir, korleir, agentleir og bibelhelg.
En trofast flokk møter opp til dugnad på
mandagene. Dagene har vært travle, men det
var godt å komme i gang igjen. Vi er glade og
takknemlige for at Frænabu blir brukt til ulike
samlinger for barn, unge og voksne. Målet
er at det skal være godt å komme og være på
Frænabu.

Samme uke som Høstmessa blir arrangert er
det også «Finnmarksuke» i kretsen vår. I år
som i fjor fikk vi besøk av forkynnere som er
en del av «Finnmarksuken»: Roald Evensen
og Oddmund Mikkelsen. De stod for forkynnelsen og sangen på høstmessen også.
Etter flere åreomganger var det mot slutten
duket for trekning av Visthuslotteriet som
var solgt i forbindelse med messa.
Mange frivillige arbeidere hadde i forkant av
dagen laget mat, ordnet i stand og ellers forberedt dagen så godt som mulig. Vi retter en
stor takk til alle disse frivillige som var med
og hjalp til! I løpet av dagen var det innom
75 personer.
På fem timer ble det samlet inn ca 45 000
kroner til inntekt for arbeidet på Visthus
Leirsted. Denne inntekten hjelper Visthus i
å kunne fortsette arbeide med å vinne mennesker for Jesus gjennom leirer og andre tilstelninger.

Tekst og foto: Reidun Åndal

KRISTIANSUND
UNGOMSARBEID
I Kristiansund opplever vi for tiden stor
oppslutting rundt det nye ungdomsarbeidet
”Ankeret”, et arbeid fra 8. klasse og oppover.
Her vrimler det av ungdommer hver fredag,
og det er veldig kjekt å oppleve at vi kan gi
et trygt sted for ungdommer å være midt i
Kristiansund sentrum.
Vær gjerne med å be for arbeidet og lederne.

Tekst: Ole Christian Martinsen
Foto: Mariell Talstad

Tekst og foto: Nikolas Stangeland
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DET HAR VÆRT EN SPENNENDE HØST
- SIER DEN NYE UNG-LEDER I NRI
Tekst og foto: Marit Sunniva Brækken

Jeg kjenner meg veldig heldig
som har fått denne jobben, og
opplever at IMF tar vare på sine
ansatte gjennom bl.a ulike samlinger som Equip i august; ei
samling for oss i UNG-arbeidet i
hele landet med tid til erfaringsdeling, planarbeid, oppbyggelse
og fellesskap. I november var det
Lederkonferanse i Bergen som
samlet ansatte og frivillige fra
hele landet, og ca 4 ganger hvert
semester har jeg arbeidsveiledningsgruppe sammen med de
andre UNG-lederene.
I oktober var jeg på konfirmanttur til Sørheim leirsted på
Averøya. Konfirmantarbeidet er
et samarbeid mellom Norkirken,
Molde Bedehus og oss på kretskontoret. Jeg har et stort hjerte
for samarbeid på tvers av kirker
og organisasjoner, og heier på
slike samarbeid!
I oktober hadde vi også ungdomsleir for ungdomsskole og
videregående. Vi var 50 stk samlet på Visthus til leik og moro,
mat og fellesskap, bibeltimer,
lovsang og peiskos!
Det er mye å glede seg til fremover, ulike leirer for små og store,

Innsamling til

Aktivitetshuset på Frænabu
Aktivitetshuset (Klossen) er i gang
med toaletter, dusj og kjøkken i 1.
etasje. For å ferdigstille dette flotte
bygget, trenger vi å samle inn penger. Derfor er vi i driftsstyret for
Frænabu frimodige, og spør om
dere ønsker å støtte. Dette blir
brukt til aktiviteter under leirer,
julemarked, og som møtesal under
arrangementer m.m. Så det haster
10

og har du lyst å være en del av
dette flotte arbeidet må du gjerne
ta kontakt!
Den første leiren neste år er Familiehelga på Frænabu 21.-23.
januar. Da kommer det talere fra
Familiefokus, Ungdom i Oppdrag, og underviser mammaer
og pappaer, og et team fra Bildøy
skal ha opplegg for barna. Det
gleder vi oss til!
For å holde i gang dette viktige og
flotte arbeidet blant barn og unge
i vår region, er vi helt avhengige
av alle dere flinke frivillige rundt
om! Dere gjør en fantastisk jobb!
TUSEN TAKK til alle dere som
står på rundt omkring i bygd og
by. Torsdag 3.februar inviteres
dere til en inspirasjonskveld med
middag og besøk av Cecilie Skår
fra hovedkontoret i Bergen. 😊 
Sett av datoen.
Og er du ikke med i barne- og
ungdomsarbeid, men har lyst, så
ta kontakt! Vi trenger stadig nye
ressurser i alle aldre og av begge
kjønn! Både i lag og foreninger,
og på leir! Velkommen med på
laget!!

#715978
med å få toalettene ferdige, siden
det er stor aktivitet i huset.
Vi takker på forhånd for deres
støtte. Vi har et eget vippsnummer
# 715979 for Aktivitetshuset.
Ønsker du å være med som
dugnadsarbeider? Ta kontakt.

GODT SAMARBEID MED

EVANGELISTEN
Tekst: Ole Christian Martinsen
Foto: Mariell Talstad

OPPMUNTRENDE
ÅRSMØTE FOR NRI
Tekst: Ole Christian Martinsen
Foto: Mariell Talstad

15. september kunne vi endelig få ønske
velkommen til årsmøte i kretsen. Vi måtte
også dette året være på Frænabu Misjonssenter. I flotte lokaler i det nye aktivitetshuset strømmet det på med folk denne
onsdagettermiddagen. Vi ble 75 utsendinger.

Frænabu Misjonssenter opprettet
i fjor et samarbeid med bladet
Evangelisten om Bibeldager på
nettopp Frænabu. Fjorårets
suksess ble gjentatt dette året.
16.-19. september var det nye
aktivitetshuset fylt med god
forkynnelse, fantastisk sang og
godt fellesskap.
I år, som i fjor, var Johnn Hardang og Eivind Flå som helgas
talere.

Det var en helg fullspekket med
Jesus-sentrert forkynnelse.
Hardang talte over temaet
«Utsiktstårnet», mens Flå talte
over temaet «Håpets Gud».
Sang og musikk var det også
mye av denne helgen. Johnn
Hardang sang og spilte piano,
og Inger Lise og Asmund Smenes
delte sine vitnesbyrd gjennom
flott sang.

Generalsekretær Erik Furnes representerte ImF. Han innledet med andakt, før vi
gikk over på selve årsmøtet. De viktigste
sakene i år var samtalen om veien videre
for Imf, og styrevalget. Furnes innledet til
saken, før alle utsendingene fikk jobbe i
grupper.

VÅRE

ANNONSØRER

FLATAKER VVS
Torget 12
6440 ELNESVÅGEN

ØNSKER

DERE SPONSORAVTALE
MED OSS, ELLER
ANNONSER
I VÅRT MAGASIN:

71 26 60 30
post@flatakervvs.no

		

Måndalen trevare AS

Sørsidevegen 1765, 6386 Måndalen
Tlf: 906 77 541

TA KONTAKT PÅ TLF:
476 21 217
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NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON

ÅRSPLAN 2022 – STORFAMILIEN I FOKUS
FRÆNABU LEIRSTED:

VISTHUS LEIRSTED:

Januar:
21.-23. Familiefokus

April:
22.-24 Strikkeweekend

Februar:
11.-13. Frænabulekene (2.-4. kl)

Juni:
18. Midtsommerfest

Mars:
4.-6. GlaSang

August:
11.-14. Seniorleir
14. Visthusstevnet

April:
1.-3. Ungomdsleir (8. kl- oppover)
10. Palmesøndagsmøte m/middag
22.-24. Fotball-leir (4.-7. kl)
29. Øving for NRI-koret
30. Frænabubasaren

September:
16.-18. Familiefokus weekend
24. Høstmesse
Oktober:
7.-9. Ungdomsleir (8. kl+)

MOLDE INDREMISJON
Førjulstoner 12. des kl. 16.00
Julegudstjeneste 24. des kl 14.00
KRISTIANSUND INDREMISJON
Vi synger julen inn 19.des kl 18.00
NYTTÅRSLEIR PÅ FRÆNABU
31.des-2.jan for ungdommer
(8.kl og oppover)

BØNN FOR:
- Molde Friskole
- Molde Folkehøgskole
- Nordvestlandet Folkehøgskole
- Frænabu Misjonssenter
- Visthus Leirsted
- Fritidsforkynnere
- Frivillige medarbeidere

Mai:
10. Inspirasjonskveld
Juni:
23. Sankthansfeiring
29.- 03.juli Bibelcamp

ANNET:

September:
3. Undervisning, lovsang og
fellesskap m/mat (alder: 25+)
30.9-2.okt – KORleir (3.-7. kl)

Februar:
3.-4. Inspirasjonssamling for
Barne og ungdomsledere på
Molde bedehus

Oktober:
19. Inspirasjonskveld
28.-30. Agentleir (2.-4. kl)

Juni:
10.-12. Årsmøte for NRI på
Molde FHS

November:
25.-27. Adventleir (2.-5 kl)

September:
19.-26 . Finnmarksuka

Desember:
2. Kretsens julebord
3. Julemarked i aktivitetshuset
9.-11. Førjulsleir (6.-8. kl)
30.-01.jan Nyttårsleir (8.- oppover)

November:
4.-6. Lederkonferanse
Straume Forum
5. Julemesse på Kårvåg
19. Julemesse på
Nordvestlandet FHS

GOD JUL TIL ALLE VENNER
Vil ønsker dere alle sammen
en riktig god jul og et godt nyttår.
Er glad for at vi nå har kunnet
møtes igjen på møter og
arrangementer.
Setter stor pris på deres bønner og
støtte til Nordmøre og Romsdal
Indremisjon.
Gud velsigne dere.

