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Bibelkurs på Blindheim bedehus

Sunnmøre Indremisjon

I februar arrangerte ImF 
Sunnmøre bibelkurs på 
Blindheim bedehus. Kurset 
var lagt til 4 onsdagskvelder, 
og kvar kveld var det to bi-
beltimar med ein liten kaf-
fepause imellom. Samlin-
gene startet kl. 1900 og var 
ferdige til kl. 2100. 

Bibelkurs har lange og rike 
tradisjoner på Sunnmøre, og 
i tidligere tider var kursa ofte 
sammenhengende og folk 
reiste langt for delta på disse 
storsamlingene. Tidene forandrer 
seg og erfaringsmessig er det i dag 
vanskelig å samle folk fra store 
områder til bibelkurs over flere 
dager i sammenheng.

Årets bibelkurs ble derfor lagt 
over 4 uker, og Blindheim bedehus 
ble valgt fordi det ligger omtrent 
midt i den nordlige delen av kretsen. 

Folk kom fra både sør og nord, øst 
og vest om det kan formuleres på 
den måten. Omtrent alle bygder 
og regioner var representert, og 
mange deltok på alle samlingene. 
Det var tydelig at dette var noe som 
mange hadde prioritert og satt av i 
kalenderen sin. Mange kjørte langt 
for å være med, og frammøtet disse 
kveldene lå fra ca. 80 første kvelden 
til rundt 120 den fjerde og siste 
kvelden. 

Det var kretsleder i ImF 
Sunnmøre, Johan Halsne 
som sammen med Arild Ove 
Halås sto for undervisninga på 
bibelkurset. Opplegget var enkelt, 
det var ikke sangkrefter eller 
andre programinnslag enn selve 
bibelundervisningen.

Johan Halsne hadde temaet 
«Hva er det neste? – fokus på 
endetiden» og tok frem hva som 
venter Guds folk i fremtiden. 
Johan tok utgangspunkt i Corona-

pandemien og spurte om dette var 
et endetidstegn. Håpet om Jesu 
gjenkomst og en bortrykkelse til 
himmelen for å være sammen med 
Jesus var budskap som ga trøst i 
en krevende tid. Lite visste vi disse 
kveldene at bare to uker senere 
skulle det bryte ut krig i Europa. 
Johan løftet også frem Israel og 
hvilken rolle folket og landet har i 
Guds fremtidsplan. 

Arild Ove Halås hadde som 
tema «I begynnelsen – kristen 
skapertro». Her ble det undervist 
om hva Bibelen lærer om Gud 
som den store Skaperen. Mange 
av ateismens argumenter mot 
den kristne tro ble imøtegått, og 
forholdet mellom naturvitenskap, 
evolusjon og kristen tro ble grundig 
belyst. Konklusjonen er at det 
livets slik det eksisterer i dag ikke 
kan ha oppstått av seg selv, bare 
ved tilfeldigheter. Dette er både 
matematisk, logisk og på alle andre 
måter umulig.

Tilbakemeldingene etter denne 
bibelkurset var entydig positive og 
folk ga uttrykk for at dette ønsker 
man mere av. Det er derfor bestemt 
at det blir et nytt bibelkurs til 
høsten. Det blir på samme sted, med 
de samme talerne og på samme mal 
som denne gangen. Tema er ikke 
fastsatt enda, og det er lov for lesere 
av Heimemisjonen å komme med 
ønsker til tema.

I tillegg vil Halås og Halsne til 
høsten gjennomføre et bibelkurs 
på søre del av Sunnmøre, mest 
sannsynlig blir dette lagt til Møre 
barne- og ungdomsskule i Herøy.

Stor takk til alle som stilte opp 
disse kveldene, og en ekstra takk 
til Håkon Østrem som var tekniker 
både for lyd og bilde gjennom hele 
bibelkurset.

Tekst & foto:  ImF Sunnmøre

Arild Ove Halås på talerstolen
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Hjelp og håp
I skrivende stund opplever vi en tid i Europa som vi 
trodde og håpet hørte fortiden til, nemlig krig mellom 
nasjoner i vårt nærområde. Der er mange spørsmål 
som utfordrer den enkelte av oss i en slik situasjon. 
Mange kjenner på uro og frykt om dette kan nå vårt 
land. Andre har spørsmål knyttet til, og dette er et 
konkret endetidstegn.

Jeg vil ha to fokus i denne ledere. Det ene ødelegger 
ikke for det andre. Hva kan vi 
gjøre for det Ukrainske folk i den 
situasjon de er i? Det bør være 
helt naturlig for oss som kristne 
felleskap og enkeltpersoner og 
aktivt hjelpe i form av pengegaver 
og lignende. Vi minner hverandre 
om det Paulus skriver i Romerne 
kapittel 15 og versene 26-27. Vi er 
skyldig å tjene med det timelige. 
Der er i dag mange etablerte forum 
rundt om i vårt land som gjennom 
år har drevet kristent og humanitært arbeid inn mot 
områder i Ukraina. Her på Sunnmøre har vi flere slike 
eksempel. Det som er mest nærliggende for oss å gi 
støtte gjennom er det arbeid som Ukrainahjelpen v. 
Oksana og Kurt-Andre Henriksen-leder, som har vært 
har drevet i 18 år. Om de ikke er kjent for dere fra før 
er det bare å kontakte oss på kontoret i Imf Sunnmøre, 
så formidler vi kontakt. Her går alle innsamla midler 
uavkorta rett til nødhjelp.

Det andre fokus i denne leder er knytta til en del 
intervju, uttalelser som kristne lederer og predikanter 
har gitt som følge av krigen i Ukraina. Her har fokus 
vært knytta til spørsmål om dette er å se på som en 

endetidskrig, ut fra det vi leser i det profetiske ord 
og det som skal skje i den siste tid. Jeg vil ikke bruke 
en leder som denne til et innlegg i debatten, men vil 
utrykke min undring over reaksjonen fra pinsevennene 
sin leder knytta til et slikt fokus. 

Til den kristne dagsavisen Dagen sier Inngunn E 
Ulfsten: “ det siste Ukraina og vi trenger er at det spres 
mer frykt” Hun reagerer på teoriene som blir spredt 

og oppfordrer kristne til i stedet 
å støtte det Ukrainske folk. (sitat 
slutt)

For det første trenger der på ingen 
måte å være motsetningsforhold 
mellom å løfte frem bibelen sitt 
endetidsbudskap og det å hjelpe 
trengende i en slik situasjon.

For det andre, som kristne ledere 
må ikke menneskefrykt hindre oss 

i en tid som vi nå lever i, å frimodig løfte frem de tegn 
bibelen taler om som endetidstegn både fra talerstolen 
og i det offentlige rom.  Vi skal ikke hengi oss til 
spekulasjoner, ei heller bli så detaljerte at vi nærmest 
formidler dag og time, men formidle at endetiden på 
jorden vil være svært utfordrende for menneskene, noe 
som også inneholder krig og kriger.

For Guds menighet er ikke endetidsbuskapet fryktens 
budskap, det er trøstens budskap! Lukas kapittel 21 og 
vers 28: “Rett dere opp og løft hodet! Deres forløsning 
stunder til.”
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FOKUS
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trenger er at 
det spres mer 
frykt”
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ImF Sunnmøre 
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Full fart både ut og inne på MINI-leir

Tekst & foto: Hilde-Sofie B. Østrem
hsb.ostrem@imf.no

Det er gledelig å komme til-
bake fra fødselepermisjon 
og se at leirlistene for vårens 
minileirer er fulle! Samtidig 
betyr det at flere ikke får 
plass på de leirene som er 
satt opp. Derfor har vi val-
gt å sette inn en ekstra dag-
sleir for aldersgruppen 1.- 4. 
klasse som blir gjennomført 
på Brusdalsheimen lørdag 
18. Juni!

Minileir blir gjennomført på 
Brusdalsheimen med alders-
gruppen 2.- 4. klasse. Leiren går 
over to dager med overnatting 
fra lørdagen til søndagen. For 
mange barn er minileir første 
gang de overnatter hjemmefra, 
noe som er stor stas. På lørdagen 
og søndagen er bibeltimer, leker, 
kiosk, smågruppe, sporløp, leirfest, 
sang, mye god mat og mange nye 
venner. Gjennom et vanlig år blir 
det gjennomført 4 leirer fordelt på 
to leirer på våren og to på høsten. 
En full leir betyr opp mot 50 barn. 

Minileiren i Februar var fyllt med 
barnelatter og en god atmosfære. 
Det var en sangglad gjeng 

som opptrådte med leirkor på 
avslutningsmøte for alle som kom. 
Kristine Solstad hadde bibeltimene 
med Maskorama som tema. For 
hver bibeltime var det en ny bibelsk 
person som gjemte seg bak maska, 
noe som var spennende og gøy for 
både små og store. 

Minileiren som skal være i April 
er allerede full – med venteliste 
– over en måned før leiren skal 
gjennomføres. Det er gledelig å se 
at så mange barn vil på leir, spesielt 
etter korona som satte stopper for 
flere leirer. 

På grunn av så stor etterspørsel av 
minileir, har vi satt opp en ekstra 
dagsleir i aldersgruppen 1.- 4. 
klasse. Leiren blir Lørdag 18. Juni 
på Brusdalsheimen og blir en dag 
fyllt med morsomme aktiviteter, 
bibeltime, sang, leirfest og god mat. 
Leiren er ment å passe for både 1. 
klassingene som vil prøve seg på 
leir for første gang, og også for de 
mer erfarne leirbarna. 

Vær gjerne med å be for disse 
leirene, og at barna og lederene får 
oppleve Jesu nærvær. 

Gledelig Minileir! 

Leirkoret på avslutningsfesta

Hele gjengen som var på MINI-leir
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• Er det nye navnet på Fermate-Sunnmøre
• På Fermate Møre får du samtalehjelp på kristent verdi-

grunnlag, du er sikret anonymitet og du møter faglig 
kompetente samtalepartnere.

Sjelesorg/samtalehjelp er sjeleomsorg og utgjør en medvandring et stykke 
av livsveien.  Det er omsorg for kropp, sjel og tanker.  

Å få satt ord på det vanskelige med noen som har taushetsplikt og  kan 
slå følge gjennom prosesser har for mange vært viktig i krevende tider.  
Bønn er et naturlig element i kristen sjelesorg og de som kommer til 
Fermate Møre blir bedt for, men ikke nødvendigvis underveis i samtalen.  
Fermate Møre har en diakonal profil og har opprettet et «hjertefond». 
Dette er gaver som er ment til hjelp for dem som trenger samtaletilbudet 
men som sliter økonomisk.  I tillegg har vi givere som bidrar økonomisk 
til driften slik at samtaleprisene ikke skal bli for høye. 

På Fermate Møre møter du Iris Vartdal Clausen som er sykepleier og har 
videreutdanning i diakoni, sjelesorg og overgrepsproblematikk. Hun har 
vært med siden oppstarten og er veldig takknemlig over å få være med i 
denne tjenesten.
Iris forteller at arbeidet med å starte og utvikle samtaletilbudet har vært 
et trosprosjekt og at gleden over å se mennesker som er lettere til sinns 
når de går ut av døren enn da de kom inn er noe av det som berører 
sjelesørger-hjertet mest.  

Jan Løkkeborg er prest på Skodje og har det siste året brukt av fritiden 
sin på samtale/sjelesorg-tjenesten for Fermate Møre.  Han forteller at 

det er utrolig fint å få være med når den som søker hjelp klarer å finne en 
vei ut av vanskelighetene. Når den hjelpesøkende fatter mot, ser håp og 
muligheter ut av en ganske låst situasjon. Utfordringene er så forskjellige..
I samtalerommet prøver vi ut tanker, gråter kanskje litt, ler sammen. Og 
ofte kan det falle gullkorn som både den som søker hjelp og sjelesørgeren 
kan ta med seg hjem.

NOEN AV TILBAKEMELDINGENE TIL SJELESØRGERNE 
«disse samtalene har vært redningen for meg»
«jeg har blitt møtt med en ikke-fordømmende holdning, det har vært viktig 
for meg»
«parsjekken var virkelig nyttig »
«jeg ser på disse samtalene som ei redningsbøye» 
Slike tilbakemeldinger viser at det som skjer i samtalerommet har stor 
betydning for de som kommer til samtale.

Iris og Jan gleder seg over tilbakemeldingene og forteller at de synes at 
de hjelpesøkende er modige som våger ta tak i utfordringene sine og dele 
det med noen for å finne en vei videre. Det er med stor ydmykhet at vi 
sjelesørgere går inn i disse samtalene.

Det har kommet noen tilbakemeldinger på at Fermate Møre kunne 
ha vært enda bedre profilert og at det fortsatt er flere som ikke kjenner 
tilbudet.  Dette prøver vi  å gjøre noe med, hjelp oss gjerne med å informere 
noen du kjenner om Fermate Møre og samtaletilbudet.  

HEI!  
Blir du med å feire FERMATE MØRE sine 10 år? 18. september kl. 17 på Blindheim bedehus.   Alle er hjertelig 

velkommen til å være med på markeringen.  Følg med på nettsida vår www.fermate-more.no 

Fermate Møre

Jan Løkkeborg og Iris Vartdal ClausenFra samtalerommet i Ålesund
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DET SKJER

Har du lyst å bli med Radio Sunnmøre på en sensommertur 
til Røros? Da kan du være med på busstur fra Ålesund fire 
dager, fra 22.-26. august. Randi Fagerhol Lauvås og Arild 
Ove Halås blir med som reiseledere og turpredikanter. 

Det går buss fra Ålesund og på Dombås stopper vi å tar med de som måtte 
komme med tog fra andre deler av landet. Turen går så videre til Røros 
hvor vi bor og ha vår base. Vi skal få oppleve flere guidede omvisninger, 

både i byen, i den store trekirka, i den nedlagte Olavsgruva og i hjemmet til 
dikteren Johan Falkberget.

På hjemveien skal vi også innom Alvdal og få et glimt inn i Kjell Aukrust 
sin vidunderlige verden.

Randi og Arild Ove er klar for tur, og håper at du vil være med. For mer 
informasjon se plussreiser.no eller ring Plussreiser på 70179000.

Tur til  
Røros med  
Radio Sunnmøre


