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I skrivende stund har vi nettopp tent det tredje lyset i adventsstaken 
vår. Tiden vi er inne i er ventetid på Herrens komme. Advent kommer 
av det latinske ordet Adventus domini som betyr Herrens ankomst. 
Om vel en ukes tid er det julaften. Den store dagen, Herrens ankomst.  
Det er lett for at vi mister fokus på det lille barnet i krybben oppi alle 
forberedelsene til feiringen av Herrens ankomst. Gaver, bakst, ryd-
ding, vasking, det kunne vært nevnt mye mer som er med på å stjele 
fokuset vårt på hvorfor vi egentlig feirer jul. Det er en viktig påmin-
nelse til oss alle at vi setter oss ned, senker skuldrene og tenker over 
hvorfor vi feier jul, eller Kristmesse.  

9 Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet 
lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10 Men engelen sa til 
dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for 
hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er 
Messias, Herren. (Lukas 2, 9-11) 
 
Kretsens økonomi er fortsatt særdeles utfordrende. Vi har ikke len-
gre økonomi til å ha den bemanningen som har vært de siste årene. 
Lønnsutgiftene er for høye i forhold til inntektene. Kretsstyret har 
derfor sett seg nødt til å redusere bemanningen. Det vil også bli kalt 
inn til ekstraordinært årsmøte 28. januar på Frænabu Misjonssenter. 
 
Kretsstyre og ansatte vil takke for alle som ber for arbeidet, styret, 
ansatte og alle de frivillige. Takk til alle som gir på den ene eller andre 
måten.  
 
Med ønske om fortsatt god advent og en velsignet julehøytid. 

AV OLE CHRISTIAN MARTINSEN
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Eg gledar meg til jul! Eg håpar du gler deg også. Jul for meg er 
oppsummert i: famile, mat og gåver. Eg ser verkeleg fram til 
det, men det er også noko som er større og viktigare enn dette: 
det er Jesus! Alt det andre er trivielt til samanlikning.

Når det er jul minnast me at Gud sende sonen sin - for at eg og 
du skal få frelse ved trua på Han. Det er heilt ubegripeleg stort, 
og den største gåva som me kan få: nåde over nåde.

Samtidig minnast me også at ein dag skal Jesus kome igjen. 
Akkurat når veit ingen, utanom Gud, men for dei som trur på 
Jesus er dette ein dag me skal sjå fram til og arbeida fram mot. 
Å spre den gode bodskapen og vise Jesu sinnelag mot våre 
medmenneske. Det er julas bodskap framfor alt: at Jesus skal 
vere sentrum i tanken og livet vårt og at det skal vise igjen i 
handlingane våre mot andre. Spre Guds kjærleik og den gode 
bodskapen. 

«For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så 
kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv.»
Johannes 3:16

God jul.
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JUL - EI EKTE HØGTID
Av Sondre Orrestad, Krinssekretær i Sogndal
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MISJONSMESSE 
PÅ KÅRVÅG

5. november var det misjonsmesse på Kårvåg. 
Det var fullt hus hele dagen, så bakervarer og 
andre godsaker gikk unna. Vi hadde et flott 
utvalg av varer på salgsbordet. Ellers var det 
basarbord, klippfiskbingo, åresalg, tombola, 
hovedutlodning, salg av suppe, pizza, kaffe og 
kaker. Vi har en god komité som stiller opp år 
etter år, baker og selger lodd. Stor takk til alle! 

Kl 15.00 var det sangmøte. Guri Orø holdt en 
underholdende andakt. Vevangdamene kom 
med vakker sang. Det var god stemning hele 
dagen, vi fikk inn kroner 75.000,- på 3,5 timer. 
Storartet!

JULEMARKED PÅ 
FRÆNABU LEIRSTED

Vi ser tilbake på flott julemarked på Frænabu. Det 
var godt besøkt på de flotte salgsbordene. Det var 
salg av julekaker, treverk, strikketøy. Det var også 
salg av fiskeprodukter. Lykkehjulet var populært. 
Det var åresalg, konvoluttlotteri og salg av mat og 
kaker. 

Det kom inn hele 90 000 kroner til misjonen. Vi vil 
takke alle som har bidratt, uten dere kunne vi ikke 
gjennomført dette julemarkedet. Vi vil ikke minst 
takke alle som kom. 

Tekst: Solveig Henden    
Foto: Guri Orø

Tekst: Mariell Talstad
Foto: Ole C. Martinsen



MISJONSMESSE 
PÅ KÅRVÅG JULEMESSE I TORVIKBUKT

19. november var det Julemesse på Nordvestlandet 
Folkehøgskole i Torvikbukt. Det var mye bakevarer 
og andre godsaker til salgs. Det var flotte premier 
på salgsbordet. 2 basarbøker ble utsolgt. 

Ellers var det tombola og ansiktsmaling for barn, 
åresalgs runder og konvoluttlotteri. Det ble solgt 
mye lodd på kretslotteriet som skulle trekkes i 
slutten av Julemessen. Det var salg av rømmegrøt, 
pølser, brus, kaffe og kaker. Vi hadde mange som 
hjalp til for å få dette i havn. Det vil vi takke for. 

Kl 16.00 var det familiemøte. Bildøy-elevene 
hadde en kreativ og flott andakt om juleevangeliet. 
Vi hadde et sangteam fra de ansatte i kretsen. 
Vi fikk inn  60.000  kroner igjennom denne dagen. 

Tekst: Mariell Talstad 
Foto: Jenny Åvendal
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NORDVESTLANDET 
FOLKEHØGSKOLE

Torsdag kveld 12. november ble det ig-
jen holdt en lovsangskveld på Frænabu. 
Kvelden startet klokka 18:00 med middag i 
hovedbygget, hvor det ble servert chili con 
carne. 

Under og etter middagen fikk man tid til 
å bli kjent med nye og kanskje treffe noen 
gamle bekjente igjen. 

Klokken 10:30 begynte lovsangsdelen i 
Aktivitetshuset, bygget som ligger over 
gårdsplassen ved hovedbygget. Lovsang-
steamet spilte 5 sanger før og 5 sanger et-
ter talen. 

Teamet er satt sammen av folk både fra 
kretsen, Molde bedehus og Kristiansund 
Indremisjon. Bildøyelev Mathilde Amble 
hadde et åpningsord. Hun er en av fire et-
tåringer i Kristiansund dette året. 

Hun fortalte om hvordan man kan byg-
ge gode vaner med Gud og bibellesning i 
hverdagen. 

Hovedtalen ble holdt av forsamlingsleder 
Audun Vesetvik i Molde indremisjon. Tema 
for talen var felleskap og hvordan vi som 
menighet møter nye mennesker. 

Etter talen og lovsangen kunne man være 
igjen og nyte kaffen, snacksen og praten. 

Det blir fire nye samlinger i 2023. Du er 
hjertelig velkommen, uansett alder, vi 
håper å se deg der. 

Første samling i 2023 blir den 18. februar. 
Dette gleder vi oss veldig til.  Vær snill og 
hjelp oss å spre det til dine omkretser. 

Tekst: Simen Folkvord
Foto: Jenny Åvendal

FELLESSKAPSKVELD   
PÅ FRÆNABU LEIRSTED

Her ser du bilder fra den flotte fellesskapskvelden. Det var god stemning igjennom hele kvelden. Folk kom med positive tilbakemeldinger 
på at dette trenger vi og dette må fortsette.
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UNIKE DAGER PÅ 
SKOLETUR!

I oktober hadde elevene på 9. og 10. trinn noen 
unike dager i Spania! Ut ifra basen på Centro Sa-
repta ble de bl.a. kjent med en misjonærfamilie 
og den hjertevarme menigheten deres. De møtte 
også ansatte og frivillige, og fikk hjelpe til, på Co-
razón Exprés (Hjerte-ekspressen) og Café Solida-
re. På kafeen ble elevene berørt av kjærligheten 
og historiene til lederen, Sylvia. Gjennom 30 år 
har hun og medarbeiderne hjulpet mennesker til 
et nytt og bedre liv. 

På turprogrammet sto også undervisning om 
spansk språk, kultur og historie og museumsbe-
søk, og historiske Guadalest og maleriske Altea 
ble besøkt. Tid til bading ble det også. Elever og 
ansatte har uttrykt stor glede over det gode fel-
lesskapet på turen, både med hverandre og de vi 
møtte – og glede over å få hjelpe og oppmuntre 
mennesker på ulike måter! Vi er også takknemli-
ge for elevene og foreldrenes innsats for å samle 
inn penger til skoleturen. Flere elever har uttrykt 
at de opplevde turen som trosstyrkende, noe vi 
som skole er svært glade for!

ET FLOTT 
HØSTSEMESTER

Vi har hatt et flott høstsemester på Molde folkehøg-
skole. Elevkullet har utviklet et veldig godt miljø på 
skolen og det er stor aktivitet både faglig og sosialt. 
Elever gir oss god tilbakemelding på at vi er en kvali-
tetsskole der de opplever et inkluderende miljø. 

Vi har i løpet av høsten hatt veldig godt oppmøte på 
våre torsdagsmøter (Pitstop) i peisestua på skolen. 
Temakveld og foreldrehelg ble gjennomført i slut-
ten av oktober og gymsalen ble fylt opp av elever, 
foresatte og gode venner utenifra. Elever har fått 
opplevd innholdsrike studieturer i november der de 
har fått sterke møter med barn og unge som tren-
ger bistand. Vi gleder oss til å gå inn i adventstiden 
med hele flokken. Det er en fin tid der vi kan se og 
ta vare på hverandre.  

Vår visjon «Se og Veilede» er viktig for oss å arbeide 
og leve etter. Vi ønsker hver dag å være med på å se 
hver enkelt elev til å bli den den beste utgaven av 
seg selv i løpet av skoleåret. 

Vi står i forskjellige faser i livet og vi tror på en Gud 
som ser oss i alle faser, og han ønsker å heie på hver 
enkelt. Vi går nå inn i julehøytiden og avslutning av 
et fantastisk halvår med ansatte og elever. 

Vi gleder oss til å starte opp igjen etter nyttår, men 
først skal vi «kime» inn til julefest og julelunsj på 
skolen! 

«Det kimer nå til julefest.
  Det kimer for den høye gjest 
  Som steg til lave hytter ned

  Med nyttårsgaver fryd og fred» 

Med ønske om en riktig God Jul og et Godt Nyttår. 
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Tone og Harald er et viden kjent ektepar, 
langt utover Nordmøre og Romsdal sine 
grenser. Harald var kretssekretær i Nord-
møre Indremisjon i mange år, og i tillegg 
er han en habil kunstmaler som har gledet 
mange med sine flotte akvareller og maleri-
er. Tone er sykepleier og har bidratt i det friv-
illige misjonsarbeidet gjennom hele livet. 

Vi møter de to i feriehuset deres, i Larsstua, 
ytterst i Skotheimsviken, ut mot storhavet 
og Hustadvika. Huset ble bygd i Askvågen 
av Harald sin slekt, og ble senere flyttet til 
Skotten. 

Harald står ute og har akkurat kuttet hauger 
med kvist og greiner når vi ankommer. Det 
tar ikke lang tid før vi blir invitert inn på kaf-
fe. Selv om ingen av oss er spesielt høye, så 
føler vi at vi må bøye oss litt når vi går inn 
i gangen og stua. Ydmykhet skader uansett 

ingen, tenker jeg. Inne venter Tone, og hun 
forsvinner fort ut på kjøkkenet for å sette på 
kaffekjelen, og den kjelen har hun hatt helt 
siden studietiden, kan hun fortelle. Snart 
kommer hun med tilbake med rykende varm 
gammeldags kaffe. Gjestfrihet har alltid vært 
et kjennemerke på disse to. De har fyrt opp i 
vedovnen og på veggene henger det mange 
bilder som Harald selv har malt, i tillegg til 
et bilde av Mona Lisa. De gode og lune kom-
mentarene hagler, latteren sitter løst, twist 
og lefser kommer på bordet, og vi kjenner 
at det er godt å være gjest hos slike fine folk. 
Praten kommer fort innom Haralds barn-
dom. Han hadde en gammelonkel, Kristian 
Vik, som bodde i nabohuset og som trengte 
mye hjelp fordi han var blind. Oppgavene 
med å hjelpe ham gikk på omgang mellom 
husene og barna der, og onkelen blåste i ei 
fløyte når han trengte hjelp. Med forskjellige 
blåsesignaler visste alle hvem han trengte 
hjelp fra når. 

Harald var 7 år da han ble ledsager for gam-
melonkelen og han fulgte ham ofte til butik-
ken på Skotten. Der vanket det Marie-kjeks 
og brus: Ett glass til hjelperen og resten tok 
onkelen selv i en sup. Harald humrer godt 
over dette minnet. På veien hjem ble det 
servert en pastill i hver pustepause.

- Men han klarte seg da veldig bra, tross 
sine vanskeligheter. Det må du også fortelle, 
skyter Tone inn. Og så får vi høre mer om 
den blinde gammelonkelen som hadde jobb 
med å være agent for Tollås i Kristiansund. 
Han solgte ferdige klær fra Kristiansund og 
samtidig på sin runde hentet han ull inn fra 
bøndene i hele gamle Hustad kommune. 
Han gikk med sin vogn rundt om på gårdene 

GULLFUNN LANGS LIVSVEIEN: 

ET TREFF MED TONE OG HARALD 
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Tekst og foto: Guri Orø
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helt ut til Bud og inn til Batnfjorden. Vogna 
hans hadde plass til både ferdige klær og ny 
ull. På turene måtte han alltid ha med seg en 
hjelper. 
- Guttunger i «framslengsalderen» (14-15 
års-alderen) i familien fikk den jobben, sier 
Harald og humrer godt når jeg ikke forstår 
dette uttrykket.

- Hva har disse opplevelsene betydd for deg 
i livet, Harald? 
- Det var viktig for meg å ha denne tjenesten. 
Det var ikke alltid så artig når han fløytet i 
den sylskarpe fløyta si og jeg måtte forlate 
leiken med de andre for å være med onkel. 
Det var jo et par kilometer å gå, og jeg syn-
tes det var litt drygt når han møtte kjente og 
jeg måtte stå der og vente. I dag vet jeg at 
jeg som guttunge snappet opp mye av disse 
samtalene. Onkel var en kristen, og det flag-
get han høyt, der var det ingen tvil. 

Tone begynner å dele sin glede over de fire 
ungdommene som er på team fra bibelsko-
len på Bildøy i Kristiansund dette året. 
- Tenk deg det, da, at de har laget strikke-kafe 
for oss eldre! Og der kan vi bare komme og 
være! Jeg spurte jo om vi skulle koke kaffe og 
ordne med mat, men da svarte de: Det skal 
dere få slippe, for det har dere vel gjort ofte 
nok gjennom årene! Er det ikke helt supert? 
sier Tone begeistret. 
Hun forteller at det kommer både innflyttere 
og folk fra forskjellige forsamlinger til sam-
lingene.
- Og tenk at de kjenner seg hjemme! Det er 
så fint!

Ekstra stas var det at fire av barnebarna 
hennes også dukket opp på Strikke-kafeen 
en dag. De visste helt sikkert at bestemor var 
der, men så ble de værende fordi de syntes 
det var så koselig og godt å være der. 
- Og sikkert også fordi de kunne drikke saft 
og spise god mat i tillegg, legger hun til på 
sitt kjente Tone-realistiske vis. 
- Men tenk deg det, da, at vi får bare komme 
og være!

Tone forteller videre om at en kveld denne 
høsten så havnet et av de andre barnebar-
na sammen med en venninne på et møte på 
Ankeret, ungdomsarbeidet som Indremisjo-
nen og Misjonskirken driver sammen i Kris-
tiansund. Der ble de værende, for de ble tatt 
så vel imot, og de kjente det var godt å være 
der. 

Det var stor stas for bestemor da barnebar-
net dagen etter ringte til henne for å fortelle 
at hun hadde vært på Ankeret. 
- Dette var det artigste hun hadde vært med 
på! Nå går hun der fast! Det stråler i glade 
bestemor-øyne.

Kaffekjelen er tømt ned til gruten og det er 
tid for oss å dra videre. Tone og Harald blir ei 
natt til i Larsstua, men neste dag må de rekke 
bønnemøtet klokken 12:00 på Frei. 

Vi takker for praten og kjenner på at vi har 
vært på «hellig grunn» denne dagen. Takk 
for all trofasthet og bønn gjennom mange 
år, Tone og Harald! Et bibelord kommer opp 
i tanken da bøyer oss og går ut dørene: «Det 
er ei tid for å så, og ei tid for å høste».  

FAKTARUTE
Navn: Tone og Harald Skotheimsvik

Bosted: Frei på Nordmøre
Hun fra Sandefjord; han fra Skotheimsvik 
i Hustadvika kommune. De møttes i 
Finnmark

Familie: 4 voksne gutter; eldstemann 
Håkon døde for 25 år siden. 5 barnebarn

Yrke: Aktive pensjonister med hjerte for 
misjon
Hun: Utdannet sykepleier
Han:  Tidligere kretssekretær i Nordmøre
Indremisjon og kunstmaler
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OPPDATERING OM NRI-UNG ARBEIDET

Tekst og foto: Jenny Åvendal

LEIR OVERSIKT 2023:
10.-12.feb      - Frænabu lekene (2.- 4 kl)
21.-23.april    - Ungdomsleir 8. kl+ (Frænabu)
2.-4.juni          - Aktivitetsleir 4.-7 kl (Frænabu)
29.-1.sept       - Familiefokus weekend (Visthus)
27.-29 okt      - Ungdomsleir 8. kl+ (Visthus)
27.-29 okt      - Agentleir 2.-5 kl (Frænabu)
24.-26 nov     - Adventsleir 2.-5 kl (Frænabu)
8.-10 des        - Førhjulsleir 6.-8 kl ( Frænabu)
30.-1 jan         - Nyttårsleir 8. kl+ (Frænabu)

ADVENTSLEIR PÅ FRÆNABU 

Adventsleir på Frænabu var en helg med masse 
program. Alt fra juleverksted til 50-leken. På 
juleverksted fikk barna lage juletrær, engler, 
julenisser og masse mer.

Barna fikk høre undervisning om Sakkeus, når 
Jesus stilte stormen og om adventstiden. De fikk 
også alle sammen utdelt et lite nytestament de 
kunne ta med seg hjem. 

På lørdag kveld var det duket for kiosk og leirkveld. 
Leirkvelden hadde mange unike og ulike innsalg av 
barna.

God mat, god stemning og Jesus i sentrum er tre 
punkter denne leiren kan oppsummeres med.

Neste leir for samme aldersgruppe er 
10.-12. februar.

JULEHILSEN TIL ALLE VÅRE 
KJÆRE GIVERE
Vi ansatte i Nordmøre og Romsdal Indremisjon, 
ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt 
år. Vi setter så pris på alle våre misjonsvenner.  
Deres bidrag og samarbeid gjør det mulig for oss 
å nå ut med evangeliet.

Vi vil ha Jesus til folket. Vi vil se nye generasjoner 
som blir kjent med Ham. Sammen er vi sterke. 
Sammen kan vi  få ut evangeliet til mennesker. 
Sammen kan vi elske andre og vise nestekjærlig-
het. 

Vi vil takke dere for støtten dere gir til misjonen 
og bønnene deres. Det er et viktig oppdrag vi er 
med på.  Vær velsignet. 

LEIR OVERSIKT 2023:
13.-15.jan      - Familiefokus weekend (Frænabu)
10.-12.feb      - Frænabu lekene (2.- 4 kl)
21.-23.april    - Ungdomsleir 8. kl+ (Frænabu)
2.-4.juni          - Aktivitetsleir 4.-7 kl (Frænabu)
29.-1.sept       - Familiefokus weekend (Visthus)
27.-29 okt      - Ungdomsleir 8. kl+ (Visthus)
27.-29 okt      - Agentleir 2.-5 kl (Frænabu)
24.-26 nov     - Adventsleir 2.-5 kl (Frænabu)
8.-10 des        - Førhjulsleir 6.-8 kl ( Frænabu)
30.-1 jan         - Nyttårsleir 8. kl+ (Frænabu)

JULEKOS TIPS
Marsipan kan du lage selv, eller kjøpe ferdig i butikk. 

Du kan gjøre smaken mer spennende med forskjellige 
tilsetninger. Med konditorfarge kan du sette kulør og lage 
fine frukter. Grisene har fått en delikat farge ved å blande 
gult og rødt. Halve mandler er fine til ører, del dem mens 

de er fuktige. Pinnsvinene har fått sjokoladedrypp på 
baken før de ble rullet i kokosmasse. Halene er lakrislisser. 

AV SVANHILD NESJE

 



 

VÅRE 
ANNONSØRER

ØNSKER
DERE SPONSORAVTALE 

MED OSS, ELLER 
ANNONSER  

I VÅRT MAGASIN: 

TA KONTAKT PÅ TLF: 
476 21 217

 

FLATAKER VVS
Torget 12

6440 ELNESVÅGEN

71 26 60 30
post@flatakervvs.no
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           Måndalen trevare AS

Sørsidevegen 1765, 6386 Måndalen
Tlf: 906 77 541

LEIR OVERSIKT 2023:
10.-12.feb      - Frænabu lekene (2.- 4 kl)
21.-23.april    - Ungdomsleir 8. kl+ (Frænabu)
2.-4.juni          - Aktivitetsleir 4.-7 kl (Frænabu)
29.-1.sept       - Familiefokus weekend (Visthus)
27.-29 okt      - Ungdomsleir 8. kl+ (Visthus)
27.-29 okt      - Agentleir 2.-5 kl (Frænabu)
24.-26 nov     - Adventsleir 2.-5 kl (Frænabu)
8.-10 des        - Førhjulsleir 6.-8 kl ( Frænabu)
30.-1 jan         - Nyttårsleir 8. kl+ (Frænabu)

BUKTAVEGEN 70, 6390 VESTNES

Kontakt oss: 
post@tornesturbusser.no
+47 948 29 365

JUBILEUMSTURER - ISRAEL 75-ÅR
20. - 27. april Festreise til Bibelens land
Vigleik Brekke, Harry W. Andersen & Hanne Risvold

20. - 27. april Festreise i ord og toner
Aud & Johan Halsne og Sarah & David Aastrøm

PLUSSREISER .NO // 70 17 90 00

JULEKOS TIPS
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Kristiansund Indremisjon har fått en aktiv høst, ikke 
minst takket være de fire Bildøy-elevene som er 
her dette skoleåret. Møter hver søndag og jevnlige 
misjonstreff går sin gang, og ungdommene har blant 
annet satt i gang strikkekvelder og bønnesamlinger. 
De er svært flinke til å slutte opp om alle samlinger. 
De deltar aktivt i ungdomsklubben Ankeret og fra 
den har de dannet husgrupper både for jenter og 
gutter.

KRISTIANSUND
INDREMISJON

Tekst: Leif Harberg

FRÆNABU
MISJONSSENTER

Høsten på Frænabu har hatt et variert program. Ma-
lersamling med ivrige kunstmalere, bursdagsfeiring, 
bøndene i området har hatt kursdag. Bygdekvinnene 
inviterte bygdefolket til kåseri, mat og underholdning 
en lørdag ettermiddag i oktober. Agentleir og adventleir 
med mange barn og god stemning. Kretsens julebord, 
en fin kveld. Julemarkedet kunne i år gjennomføres uten 
koronarestriksjoner. Masse folk og god stemning. Takk til 
alle som har vært innom Frænabu dette året . Velkom-
men tilbake.  Ønsker der en velsignet jul og et godt nytt 
år.

Tekst: Reidun Åndal



4. - 6.mars

GLA´SANG 
Velkommen til 

FRÆNABU LEIRSTED 3.-5 MARS

  

PROGRAM: 
Fredag 
Kl 17:00 Innsjekk
Kl 18:00 Kveldsmat
kl 19:30 Sangmøte med alle artister

Lørdag 
Kl 08:00- 09:30 Flexifrokost
Kl 10:00 Seminar, bønn og sang av Jan Honningdal
Kl 12:00 Sang og musikkmøte med Sarah og David Åström
Kl 14:00 Middag
Kl 15:00 Fritid på egenhånd (mange turmuligheter i området)
Kl 18:00 Kveldsmat
Kl 19:30 Konsert: Tove og Jan Honningdal og 
  NRI-koret og Sarah og David Åström (Billett: 250,-)
  Kafé etter møte
Søndag
Kl 10:00 Seminar, bønn og sang av Jan Honningdal
Kl 12:00 Storsamling: Tale av Jan Honningdal
                Kaffedrøs etter møtet. Lunsj til fastboende.

   

Dobbeltrom pr. person: 
2700,- inkludert alt
Enkeltromstillegg pr. person: 
300,-

Enkeltmåltider kan kjøpes på 
Frænabu, men må forhåndsbestilles

Kontakt: nri@imf.no   
Tlf: 969 42 660

Siste frist for påmelding: 
28.februar 

Jan Honningdal er en kjent lovsangsleder. Hans mål er at hver gang han skriver sanger skal 
det  være for både barn og eldre som kan være med å lovsynge. Han har velsignet i en årrek-
ke med kjente og kjære lovsanger for Norges befolkning. Jan og Tove Honningdal underviser 
og synger gjennom hele helgen.  NRI-koret vil også delta med egne sanger, og i sammen med 
Jan Honningdal.

TOVE OG JAN HONNINGDAL 

SARAH OG DAVID ÅSTRÖM
De har sunget og spilt sammen de siste 9 årene. David spiller piano/keyboard og de 
arbeider begge med sang og musikk på heltid. Sarah og Davids repertoar består først og 
fremst av salmer og kjente lesersanger, i gospel- og countrystil, samt egenskrevne sanger. 
De blander gjerne sangen og musikken med små og koselige historier, som gjør samlingene 
hyggelige for alle. De deler også sin tro på Jesus. 

PRISER: 


