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Sunnmøre Indremisjon

Torsdag 1. desember var det 
nøyaktig 140 år siden ImF 
Sunnmøre ble stiftet. Den 
gang møtte 82 utsendinger 
til stiftelsesmøte i Ålesund 
Bedehus, og etter to dager 
med forhandlinger om 
grunn-reglene ble felles-
foreningen stiftet. Dette ble 
markert med jubileumsfest 
i Ålesund bedehus på selve 
stiftelsesdagen, og med fest i 
Herøy Frikyrkje i Fosnavåg 
dagen etter.

Kjell Furnes ga et godt historisk 
tilbakeblikk på Sunnmøre Indre-

misjon sine første år, og han 
løftet også frem bakgrunnen 
for at kretsen i sin tid ble stiftet. 
Blant andre Erik Solem var en 
sentral person i det hele, og vi 
fikk også høre om striden mellom 
presteskapet og lekfolket.

Mye har forandret seg siden 
1882, men oppdraget og kallet 
til indremisjonen er det samme. 
Folket i Norge må få høre evangeliet 
om Jesus Kristus. To av de som 
har brukt hele livet på å forkynne 
dette budskapet sto for sangen i 
jubileumsfestene. Marit og Irene 
hadde fått med seg Arild Berstad 
på piano som «tredjesanger».

I Ålesund bedehus var det også 
sang av representanter for Ungdom 
I Oppdrag som også benyttet 
anledningen til å takke for at de har 
fått overtatt bedehuset. I dag er det 
et allsidig kristent ungdomsarbeid 
som har base i Ålesund bedehus, 
noe vi tror ville gledet de som en 
gang kom sammen for å stifte ImF 
Sunnmøre.

Erik Furnes talte på festen 
i Ålesund, som ble ledet av 
kretsleder Johan Halsne. I 
Fosnavåg var det Arild Ove Halås 
som talte, og kretsformann Sigurd 
Nybø som ledet festen. Håkon 
Østrem stilte opp som lydtekniker 
begge kveldene.

Begge steder var det dekket med 
marsipankake som seg hør og bør 
når det er jubileumsfest. Kakene 
var sponset av Nesbakk S og Havila 
AS. Plussreiser overrakte blomster 
og gave til jubilanten.

Takk til alle som deltok og gjorde 
dette til to fine fester hvor vi både 
fikk se bakover men også løfte 
blikket mot oppgavene som venter 
inn i fremtiden.

Marit og Irene

«Syng for Herren en ny sang! For underfulle ting har Herren gjort.»  Salme 98,1

ImF Sunnmøre 140 år

Kjell Furnes

Tekst & foto:  Arild Ove Halås



2

Hvorfor en fødsel  
i en stall?
Hvert år synger vi om det. Vi pynter våre hjem både 
utvendig og innvendig som minner om det som skjedde. 
Vi ønsker både kjente og mindre kjente god jul. Og selv 
det sekulære, postmoderne og humanistiske samfunn 
feirer høytiden knytta til Jesu fødsel.

Det er jul, den tiden på året der vi gleder oss over at Jesus 
Kristus kom til jorden. Det er tiden da hele verden står 
stille og feirer den mest avgjørende hendelse i menneskets 
historie. Men, selv som troende, hvor 
mye og hvor ofte fokuserer vi på 
den bemerkelsesverdige historien. 
Om vi er ærlige, drukner ofte 
hovedinnholdet i alt rundt som vi vil 
ha med. 

Vi kjøper gaver til de vi elsker, lager 
mat til familieselskapene og dekorerer 
våre hjem med pynt og lys.

Skal vi slutte med både pakker, pynt 
og mat? Nei, slett ikke. Jul er en svært god anledning til 
å pleie omgang med den nærmeste familie og venner. 
Uansett, midt i all aktivitet og tradisjon trenger vi ta tid 
til å minne hverandre på hva jul virkelig handler om og 
hvorfor det skjedde som det gjorde.

Og der er så mye mer knyttet til julebudskapet enn bare 
Jesu fødsel.

Det som skjedde, var et øyeblikk av oppfyllelse. I Jesu 
fødsel ble hundrevis av profetier oppfylt. Fra 1. Mosebok 
og like til Mika, det gamle testament er fylt med profetier 
knytta til Messias. De eldgamle ord taler ikke bare om 
hans fødsel, men måten han skulle bli født på, hvor han 
skulle bli født, av hvilken ætt, hans liv og død. Dette er 

en historie som startet i Edens hage og ender med en tom 
grav.

Det er og historien om Guds folk. Om deres behov for 
en frelser. Om deres behov for et offer som kunne ta bort 
deres synd for alltid. Dette er en historie om frelse. Det 
handler også om Guds suverene, guddommelige måte 
å planlegge og gjennomføre Kristi fødsel, omgitt av 
fascinerende menneskelige personligheter.

Tenk deg å være Maria, en jomfru 
som bærer Guds Sønn i sitt unge liv. 
Forestill deg å bli Josef, hennes lojale 
og trofaste ektemann. Forestill deg 
besøk av engler fra Himlen. 

 Messias, kongenes konge, født i 
en stall. Og de første til å tilbe er de 
laveste på rangstigen, skitne gjetere, 
de utstøtte fra samfunnet. Og på 
himmelen en stjerne som ledet vise 

menn fra øst til å komme å tilbe barnet. Det er det største 
som noen gang er fortalt.

Julen 2022 feirer mange i bekymring over krig i 
Ukraina, høye energipriser, stigende renter. Flere og 
flere opplever at de midler de har ikke strekker til når 
gaver og julemat skal kjøpes inn. Om vi ikke får eller gir 
noen gaver, om vi ikke pynter noen ting slik vil ellers 
gjør. Det er jul likevel. Jul er himmelens store gave til alle 
mennesker!

“Så la oss gå med stille sinn Som hyrdene til barnet 
inn, Med gledes tårer takke Gud For miskunnhet og 
nådebud.”
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av profetier 
oppfylt. ”
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Brusdalsheimen har fått 
nytt styrarpar. 

Det er Tetyana (Tanya i dagligtale) 
Grynyk (51) og Roman Kovald (46) 
frå Ukraina. Tanya er tilsett styrar 
i 100% stilling og Roman i 50% 
stilling som vaktmeister. I tillegg 
tek han del i serveringsarbeid mm.

Det blei ein dramatisk start for 
dei to då dei skulle inn i denne 
tenesta. Dei har begge jobba som 
sesongarbeidarar i Norge i mange 
år, i forskjellege bedrifter både 
på Austlandet og på Sunnmøre, 
mellom anna på Ålesund 
Folkehøgskole i 10 år. Men då 

Russlands invasjon av Ukraina 
starta 24.februar 2022, var Tanya og 
Roman i heimebyen Khmelnetskyj, 
ein by vest i Ukraina med 300.000 
innbyggjarar. 

Dei høyrde drønn av bombing, 
alarmen gjekk heile tida, og dei var 
timesvis i bomberom. Redde barn, 
med redde auge vart kvardagen. 
Situasjonen vart etter kvart så 
vanskeleg og skræmande både for 
vaksne og barn at familien flykta 
frå Ukraina til Norge, men Roman 
måtte bli igjen i heimlandet.                                                                                                                
No er store deler av familien samla. 
I gamlehytta på Brusdalsheimen 
har det budd sju frå familien, 

som no er i ferd med å få boliger i 
Emblemsregionen. Tanya si søster 
Oksana Henriksen har budd på 
Emblem i mange år. Ho tok i mot 
mange av familemedlemane, både  
i eigen heim, og skaffa husrom 
for mange. Også menigheita 
og enkeltpersonar tilhøyrande 
Emblem bedehus har stått sentralt 
i hjelpearbeidet. Etter kvart har 
mange fått eigne bustadar og blir 
integrerte i samfunnet.

Tanya og Roman sine 2 døtre og 
deira familiar kom til Norge saman 
med Tanya, det gjorde også mor til 
Tanya, ei tante med familie. Det har 
også kome mange  frå kyrkja deira 
i Khmelnetskyj. Dei er i mottak i 
Ulstein kommune. Ei av døtrene, 
mor og tante bur på Emblem, og 
ei datter og svigerson i Samfjorden 
ved Brattvåg, der barnebarna har 
fått barnehageplass.

Men med Roman gjekk det lang 
tid å få papira i orden, hele seks 
månader var han skild frå familien 
sin Han opplevde eit veldig savn 
og tomrom då familien drog. Han 
jobba som volentør (frivilleg), men 
det vart vanskeleg å bli verande, og 
like vanskeleg å få papir på at han 
kunne reise.

Tanya fortel at det vart bedt 
mykje for situasjonen på «60+ 
leiren» på Brusdalsheimen i 
august. To dagar etter leiren var 

slutt, fekk Roman i orden papira 
sine. Då køyrde han utan stans 
(bortsett frå nokre timar på båten) 
frå Ukraina til Brusdalen. Dei 
understrekar at forbønn var med 
og løyste saka for Roman, og at dei 
er svært takksame for det.

No er nesten heile familien 
samla, men ein son, svigerdatter 
og eit nyfødd barnebarn 
er framleis i Ukraina.                                                                                                                                        
Tanya og Roman fortel om sterke 
opplevingar, med flyalarmar, 
bombing og mykje redsel. I 
heimbyen er det kilometervis 
med nye graver, der dei drepte 
ligg. Dei kjenner mange av dei 
omkomne. No har dei gjort det 
til fast rutine om morgonen at dei 
sjekkar nyheitene frå heimlandet 
og får meldingar på telefonen med 
namn på folk dei kjenner som har 
falle i striden. Så ber dei til Gud for 
landet og foket sitt, før dei går ut i 
dagens arbeid på Brusdalsheimen. 
Tanja og Roman kjenner stor 
takksemd for å ha eit arbeid å gå 
til med godkjend opphald- og 
arbeidstillatelse, og at dei får vere 
saman att som familie.  

Vi oppfordrar misjonsfolket til 
å vere med i forbønn for familen, 
og for det viktige arbeidet Tanya 
og Roman har gått inn i på 
Brusdalsheimen. 

Velkommen  
Tetyana og Roman

Roman og Tanya på kjøkkenet

Tekst & foto:  Gudrun Longva  
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NYHENDE

Det er godt det er noko som 
er fast og urokkeleg, las 
eg litt om for nokre dagar 
sidan.

 I min jobb som reparatør av 
anleggsutstyr kjem eg ofte borti 
ting som tilsynelatande er både 
fast og urokkeleg, enten eg ser 
på kundane mine som står og 
jobbar med maskinene og prøver 
å flytte fjell, eller eg skal prøve å 
reparere ei av dei største og tyngste 
maskinene. Men det viser seg at 
sjølv det som ser urokkeleg ut, lar 
seg rikke med litt list og lempe. 
Heldigvis er det ikkje slik med 

Guds ord til oss. Tvert imot, som 
det står i Hebr. 13.8 Jesus Kristus 
er i går og i dag den same, ja, til 
evig tid. Same kor mykje både 
folk som ber kristen namnet og 
dei som  ikkje trur vil rokke med 
Bibelen, Guds ord til oss, så lar det 
seg ikkje rokke. Kvifor feirar vi 
jula som vi no er på veg til å feire? 
Stadig blir det eit tydlegare utsegn i 
samfunnet vårt at jula er berre ein 
tradisjon og ei anledning til å møte 
familien for kos og hygge, meir 
enn det er ei julefeiring, feiringa 
av at Gud sende son sin til verda, 
feiringa av profetiens oppfylling, 
For eit barn er oss fødd, ein son er 
oss gjeven. Herreveldet er lagt på 

hans skulder. Han har fått namnet 
Underfull rådgjevar, Veldig Gud, 
Evig far, Fredsfyrste. (Jesaja 9.6)

Tidene skiftar, bruker vi å seie, 
og i reklamen fekk vi med oss at 
«Tiden går, Gjensidige består». 
Det eg kjenner på, og det eg 
ønsker å minne om i ei helsing og 
oppmoding inn i jula, er faktisk at 
Bibelen er urokkeleg, den består 
sjølv om tida går. Det er grunnen 
til at vi driv vårt misjonsarbeid. I 
Johannes 3.17 får vi julebodskapen 
komprimert: Gud sende ikkje 
Son sin til verda for at han skulle 
dømma verda, men for at verda 
skulle bli frelst ved han. Dette 
er bodskapen som dei rundt oss 
treng å høyre. Verda vil ikkje ta 
imot dette, men berre  hevde at det 
er gammal overtru. Svært få skal 

visstnok tvile på Jesu fødsel, men 
at han er meir enn ein historisk 
person, er verre å vere med på. Å få 
tru det som Johannes her skriv, gir 
oss grunn til glede og gir oss noko 
stort å sjå fram til. Vi er frelste ved 
Han. La oss derfor feire jul med 
stort frimod, og lat oss glede oss 
over jula sitt verkelege innhald. 
Be om frimod til å møte dine 
medmenneske med juleevangeliet 
– det står fast og er urokkeleg. 
Til slutt ei helsing frå salme 100 
vers 5. 

Herren er god, evig er hans 
miskunn, hans truskap varer frå 
slekt til slekt.

Sigurd Nybø  
styreformann ImF Sunnmør

Fastare enn fjell

Siste helga i november 
strøymde folk frå «nesten 
heile» Sunnmøre  til Spjelka-
vik bedehus for å vere med på 
julemarknad for leirsstaden 
Brusdalsheimen.  

Storsalen i bedehuset var gjort om 
til handlegate med boder langs 
sideveggane og kafè  i midten. 
Dermed kunne ein både handle 
julevarer og samtidig nyte kaffe 
og godsaker innimellom åresalg 
og anna program. Fredag deltok 
Godøy Brass med ein fin mini-
julekonser og laurdag varta 
Godøy barnekor opp med friske 
barnesongar. 

Til saman gav dette ei kjærkomen 
inntekt på 145  000 kroner til 
Brusdalsheimen.

 

Organisasjonsprosess - framdrift
På bedehus der eg har vore og tala 
i haust, har eg i samband med 
litt indremisjonsinformasjon, 
annonsert at vi frå kretsen skulle 
ut og ha informasjonsmøte rundt 
organisasjonsprosessen som er 
pågåande i ImF - land. Desse 

møta har dessverre blitt skubba 
godt fram i tid i forrhold til kva eg 
annonserte, og det er ikkje bra. Eg 
beklagar.  Møta vert, men å  tidfeste 
dei pr. no vert vanskeleg. Meir info 
kjem når tida nærmar seg.
Sigurd Nybø

Innandørs julemarknad

Brusdalsheimen har mange aktive støttespelarar, som både hadde laga 
løfser og andre ting som var til salgs. Mellom dei var frå v. Hilda Hansen, 
Kari Langlo og Helen Ulla Langlo frå Brattvåg

Marit Vingen frå Samfjorden selde 
heimelaga saft og syltetøy

Ingbjørn Vingen stod for potet- 
salget

Tekst & foto:  Gudrun Longva  
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Det er så mye jeg har lyst å ta 
dere må på når jeg skal gi et 
bilde av Orreneset sitt liv og 
virke.

La meg starte med å fastslå at tiden 
har gått. I 2023 er Orreneset 40 år 
og det er også 20 år siden Anbjørg 
tok over som Daglig leder, for 
sistnevnte sier jeg ofte at det er 
altfor lenge. Men jeg har vært med 
på mye og nå deler jeg ut fra det.

I løpet av de siste 10 årene 
har Orreneset gjort en storstilt 
oppgradering både ute og inne. Vi 
er svært takknemlige for de som 
har gitt sine gaver til Orreneset 
for å gjøre det mulig, uten å ta opp 
store lån. Pengene kom akkurat 
når vi trengte det som mest, og 
da snakker vi om noen større 
testamentariske gaver. Vi som 
styrer på Orreneset er oppriktig 
takknemlige for å være med å 
skape et leirsted for fremtiden. 
I korte trekk av det vi har gjort 
kan jeg nevne: Nytt utvendig tak 
på hovedhuset, ny veranda med 
glassrekkverk (noe som gjorde 
utsikten veldig mye bedre), nye 
golv i salene og inngangspartiet, 
oppgradering av kjøkken, nye stoler 
og andre møbler, nye madrasser, 
sengebotner og rammemadrasser i 
hytter og på loft, nye bad i hyttene 
og på loftet. Pluss andre store og 
små innvesteringer. Det er så langt 
vi er kommet. Må ta med at den 

siste uka har vi fått felt ca 10 furuer 
inne på området, som i løpet av 
åra har vokst seg litt for store. Som 
dere ser i dette stykket er det også 
store planer for neste år.

Men, må vi virkelig gjøre alt dette 
spør du kanskje? Noe er nødvendig 
for at bruken av senteret skal 
fungere, så er det aldri lurt eller 
økonomisk å la bygninger begynne 
å forfalle. Samtidig er jeg som 
har truffet gjestene opp gjennom 
åra, overbevist om at det vi gjør 
er riktig. Når folk trives, kommer 
igjen og ikke har noen særlige 
klager, gjør vi noe riktig, tenker 
jeg. Litt spøkefullt pleier jeg å si 
«at den måten vi huser gjestene 
på og maten de får, er like viktig 
som taleren og lederen sitt gode 
budskap»

Drifta er det som er viktigst. Jeg 
opplever at flere menigheter har 
vokst og nesten sprenger husets 
rammer, samtidig som noen 
er mindre. Leirene våre i ImF 
Sunnmøre er ikke noen gullgruve 
for tiden, men jeg vil påpeke at 
Orreneset sin intensjon er å ha 
plass for alle. Og det er fortsatt vårt 
eget barne- og ungdomsarbeid, 
som velger sine arrangement først. 
Vi ønsker at de som kommer på 
leir, skal få en opplevelse av å høre 
til, det samme gjelder skolene våre, 
som er årlige brukere. Sammen 
med vårt eget arbeid, frikirkene 
og mange andre menigheter, er det 

utrolig mange som får bli kjent med 
Jesus i løpet av et år. Det gir glede 
og takknemlighet. Vi leier også ut 
huset til familier og grupper på 
selvhushold, spesielt på sommeren 
i ferietida. Har du en storfamilie du 
gjerne vil gjøre noe kjekt i lag med, 
så kan du ta de med til Orreneset 
en sommer. Ulike selskaper kan 
du ha både med og uten service fra 
oss.

Topp periodene tar nesten livet 
av oss ansatte og andre hjelpere 
innimellom. Samtidig som andre 
perioder er enten akkurat passe, 
eller også noen få uker veldig stille. 
Det er ikke lett å drive i balanse 
eller overskudd, det er vanskelig å 
sett priser som ikke blir for høye 
for barn og familier i disse tider. 
Derfor er gavene fra dere med 
på å gjøre det mulig å strekke 
økonomien litt lenger. Takk til alle 
som er med!

 Hvem jobber på Orreneset? For 
noen høres det visst ut som at det 
omtrent er bare jeg på dette huset. 
Men jeg kan forsikre om at det 
ikke er tilfelle. Bare disse 20 åra 
mine er det så mange som jevnlig 
har vært dugnadshjelp på vasking 
og kjøkken over flere år, at jeg 
kan ikke nevne navn. Vi har også 
timebetalt kjøkkenhjelp, for det 
meste er det elever fra Vestborg. 
En del vaktmestere har vi hatt i 
mindre stillinger, det har vi også 
nå. Og noen karer i området rundt 

her, kommer når jeg roper om 
hjelp. Alle disse har gjort livet rikt 
og jeg kan si at det er en glede å 
jobbe på Orrenset. 

Det er ganske klart at frivillige 
og timehjelper gjør at de ansatte 
kan være færre, og det er lettere 
å styre innsatsen med riktig 
arbeidsmengde opp mot drifta. 
Ønsket vårt er at flere har lyst å 
bruke av sin tid for en oppgave 
eller ei helg i ny og ne, vi setter 
ingen krav til hyppighet. 

Nå avslutter vi året 2022 og er på 
full fart inn å planlegge det neste. 
Heldigvis vet vi at vi ikke blir 
arbeidsledig i 2023 heller. Så ser du 
inne på hjemmesidene til Imf Ung 
og Imf sunnmøre, vil du se når vi 
har noe som kretsen arrangerer. 
Vil gjerne minne om kvinnehelga 
24. – 26. mars, der vi får besøk av 
Aud Karin Kjølvik Ringvoll. 

Nå venter vi igjen på den store 
Kongen i det lille Barnet. Måtte vi 
alle følge stjernen frem til vi får se 
Jesus som vår – Underfull Rådgiver, 
Veldig Gud og Fredsfyrste.

Tekst & foto:  
Anbjørg Bårnes 

ORRENESET inntar 40 åra
NYHENDE



6

DET SKJER

Tekst: Johan Halsne/
Arild Ove Halås
Foto:  Gudrun Longva

ImF Sunnmøre arrangerte 
nye Bibelkurs denne høsten. 

Kursene foregikk på Blindehim fir 
onsdager, og tisvarende kurs i Her-
øy. Frammøte var mellom 80 og 110 
personer på Blindeim og mellom 30 
og 40 i Herøy. Kretsleder Johan Hal-
sne og pastor Arild Ove Halås stod 
for undervisningen. Det er umulig 
å gjengi åtte bibeltimer her i heime-
misjonen. Men stoffet er tilgjengelig 
ved å henvende seg til Halsne og Ha-
lås

”For at dere skal tro”  
v/ Johan Halsne
Komprimert sammendrag av fire 
bibeltimer.
Ingen gir mer klart utrykk for hen-
sikten med det han skriver som 
Johannes. Både i sitt evangelium 
og sine brever kommer dette til 
utrykk. Når han skriver Johannese-
vangeliet er det som han fører frem 
vitner som skal føre mennesker til 
overbevisning at Jesus er både sann 
Gud og sant menneske. De som vit-
ner er evangelisten Johannes gjen-
nom ”Johannes prologen”-Ordet 

ble kjød og tok bolig iblandt oss .                                                                                                                                                
Det er Gud selv knytta til dåpen i 
Jordan. Det er døperen Johannes 
gjennom vitnesbyrdet: ” Se der Guds 
lam som bærer bort verdens synder».                                                                                                                      
Det er Jesu 7 under som vi leser om 
i Johannes evangeliet, og til sist Jesu 
majestetiske utsagn 7 ganger: ”Jeg er”                                                                                                                                              
Disse i sum skal føre oss til tru på 
Jesus .

Arild Ove Halås:  
” For at dere skal tro mine ord”
Komprimert sammendrag av fire 
bibeltimer

Arild Ove Halås underviste over te-
maet «I begynnelsen – kristen ska-
pertro». Her var fokuset forholdet 
mellom naturvitenskapen, ateismen 
og den kristne tro på at det finnes en 
skaper. Gjennom både matematikk 
og vitnesbyrd fra naturen ble det 
løftet frem at universet ikke kan ha 
blitt til av seg selv gjennom ulike til-
feldigheter.

Populært med 
grundig bibelundervisning
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Takk til alle våre sponsorar i 2022 

Fullsett sal under Bibelkurs på Blindheim bedehus. Johan Halsne og Aril Ove Halås underviste.

Kvinnehelg Orreneset Misjonssenter 
24.-26. mars 2023
Talar: Aud Karin K. Ringvoll

Påmelding til Orreneset: orreneset@gmail.com

Turfesthelg på Madla, 
Stavanger 3.-5. februar

Velkommen til turfesten som du  
ikke må gå glipp av!

Vi ønsker å invitere alle våre gjester til en felles turfesthelg 
på Clarion Hotel Energy på Madla, Stavanger. Mange av våre 
reiseledere og personalet som jobber i Plussreiser vil delta. Vi 
håper at du som vår gjest ønsker å være med oss denne helgen 
og vi gleder oss til å treffe deg! Arrangementet starter fredag 
kveld med middag og avsluttes søndag etter frokost.

Her er linken til festhelgen:  
https://plussreiser.no/reiser/turfesthelg-stavanger 
Tlf. 70 17 90 00 
Ønsker samtidig god jul og godt nyttår til alle våre gjester. 


