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PitStop går av stabelen 16.-
18. oktober på Blindheim 
bedehus. Arrangementet er 
et samarbeid mellom NLM 
ung og Imf UNG Sunnmøre. 
Taler for helgen er Andreas 
Furnes, ungdomsarbeider 
for NLM Ung region Nord-
vest. Høstens PitStop vil ha 
seminar om aksjonen
«En dag» som jobber mot 
menneskehandel. «Sex og 
alkohol» blir fokus i et annet 
seminar.  

Andreas Furnes gleder seg veldig 
til å tale på PitStop, og vi har spurt 
han litt om hva ungdommen kan 
ha forventninger om til denne 
helgen. 
- Hva vil tema og fokus være i talene 
dine?
- Temaet for helgen er «Nåde». 
Nåde er veldig grunnleggende for 
troen vår. Dersom jeg selv kunne 
begripe Guds nåde, så hadde jeg 
nok levd livet mitt på en annen 
måte. Men jeg har fått et lite glimt, 
og det har forandret livet mitt og 
jeg ber om at Gud må åpenbare 
mer av sin nåde for meg slik at jeg 
kan se hvor god Han er. Vi er helt 
avhengig av nåden, og jeg vil gjerne 
si noe om hva den gjør gjør med 
våre liv. For når vi får nåde fra Gud, 
vil det skje en dramatisk endring 
i livene våre –det vil drive oss til 
omvending.
- Hva gleder du deg til?
- Jeg gleder meg til å få muligheten 
til å snakke om det viktigste 

budskapet som finnes. Jeg gleder 
meg også til å møte mange folk, 
både nye og gamle venner. Og 
det å lovsynge sammen med 
mange andre ungdommer som er 
samlet i Jesu navn er selvsagt et 
høgdepunkt.
- Har du vert på PitStop før?
- Ja, mange ganger! Helt siden 
jeg var gammal nok, og om jeg 
hadde mulighet til å komme, har 
jeg deltatt på PitStop. Etterhvert 
har jeg også fått mer ansvar på 
arrangementet, som for eksempel 
møteleder, appelholder og har sittet 
i komitéen flere gangar. 
- Hvilke forventninger kan 
ungdommen ha til PitStop høsten 
2015? 
- De kan forvente en helg med 
mange kjekke folk, bra og 
innholdsrike møter, relevante 
seminar og generelt god stemning. 
Vi vil ha Jesus i sentrum, så helgen 
kommer til å dreie seg om Han. 
Men hva er vel bedre enn en helg 
der mange ungdommer er samlet 
med Jesus i sentrum?!
- Hvorfor bør ungdommen komme 
på PitStop?
- Først og fremst bør folk komme 
for å få høre om, og erfare, Guds 
grenseløse nåde for oss. Men også 
for å møte masse kjekke folk, ha det 
gøy og henge i caféen! Det blir rett 
og slett ei helg full av nåde og god 
stemning.

Tekst: Alice Kristin Holmen

PitStop 2015
- ei helg full av nåde

Andreas Furnes og Ingrid Kvam Steinshamn under fjorårets Pistop.



Det som har preget og preger nyhetsbildet i alle medier 
er mennesker på flykt. Det har medført nesten daglige 
møter i EU sin toppledelse.

Den største og tyngste bagasje de fleste flyktninger 
bærer med seg er frykt. De flyktet i frykt for det som 
var og de reiser med en porsjon frykt for det nye 
og ukjente.
Vi ser dem i overfylte, synkende båter 
på vei fra Afrika, over Middelhavet, 
til Europa. For over 5000 
flyktninger har Middelhavet 
blitt til Dødehavet. De 
nådde aldri sitt mål. Andre 
flyktninger kommer, i store 
skarer, fra et borgerkrigsherjet 
Syria. Også denne reise har 
endt med død for mange, 
lenge før de nådde reisemålet 
de ønsket.
Å være et menneske på flukt, som 
følge av frykt, er ikke nytt.
De to første mennesker vi kjenner på 
jorden, Adam og Eva, flyktet i frykt for et 
møte med Gud.
Jakob flyktet i frykt for sin bror Kain.
David flyktet for Kong Saul. Ja, selv Jesus opplevde å 
være barn av foreldre som flyktet.
Denne lederen skal ikke ha et politisk buskap inn i den 
pågående debatten omkring den flyktningsstrømmen 
vi opplever. Dette handler ikke om hvem vi skal motta 
og hvor mange.

Det vi vet er at noen er kommet og flere vil komme.

Men jeg vil vi skal tenke over hvordan vi vil oppføre 
oss når en familie eller enkeltpersoner som har flyktet, 
plutselig bor i mitt nabolag, i huset ved siden av meg og 
deg?

Skal frykten for en ukjent kultur, religion og 
hudfarge gjøre at jeg isolerer meg og låser 

alle dører?
Skal angsten for at vår kulturarv går 

tapt være større enn gleden over å 
kunne hjelpe?
Vi har i mange år drevet 
misjon på misjonsmarken, 
skal vi slutte med dette 
når misjonsmarken bor i 
nabolaget?
Skal fremmedfrykt bli det som 
lammer oss i møte med dem 

som har flyktet fra krigens frykt 
og gru?

Den dagen Gud opplevde at 
Adam og Eva flyktet, i frykt for han, 

oppsøkte Gud dem der de hadde flyktet 
til. Jeg håper og ber om at vi kan gjøre noe 

liknende.
Når Jøder valgte å unngå å møte en kvinne ved Jakobs 
brønn i Sykar, gjorde Jesus det motsatte!
La oss være et Indremisjonsfolk som oppsøker de som 
flykter, enten det er fra Gud eller fra krig. Vi har fått et 
kall til tjeneste som skulle få den følge at vi går TIL og 
ikke FORBI!
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LEIAR NYHENDE

« - Skal 
frykten for en 
ukjent kultur, 

religion og hudfarge 
gjøre at jeg isolerer 
meg og låser alle 

dører? »

ORGAN FOR SUNNMØRE INDREMISjON

Flykt og frykt

I sommar har Sunnmøre Indremisjon 
(SiM) hatt mange barn på leir. Til 
høsten er det satt opp fleire leirer, men 
det er utfordringer knyttet til det. Vi vil 
gi deg et lite innblikk i status for ImF 
Ung Sunnmøre, og på leirer som har 
vært og som kommer.

Alice Kristin Holmen, har takket ja til å jobbe 
i stillingen som fungerende leder for ImF 
UNG Sunnmøre frem til nyttår, i 60 % stilling. 
Holmen jobber i tillegg som prosjektleder for 
Prosjekt Ytre bydel. ImF Ung Sunnmøre er 
likevel ikke fullt bemannet foreløpig denne 
høsten. Det jobbes med å ansette flere, og at noen 
kan ta ulike oppdrag for oss i en periode.

SoMMErLEIr På BrUSdALSHEIMEN
En herlig gjeng med barn fylte Brusdalsheimen 
tidlig på sommeren. Da var det duket for 
minileir, jenteleir og gutteleir. 
Minileir
Misjon var tema for minileiren, og med oss 
hadde vi Oddrun Malum Bjørdal som taler. Vi 
fikk høre om og å være med i dramatisering 
av bibelfortellinger fra den første misjonstid. 
Både taler og leirsjef på denne leiren har vært 
misjonærer for Normisjon, og de fortalte litt fra 
misjonsmarken i Mali og Nepal –iført lokale 
klesdrakter. 

JESUS-JENTEr
På jenteleir fortalte Linn Sirvåg om Rut i 
Bibelen. Vi fikk høre hvordan Boas ble Rut sin 
løsningsmann, og hvordan Jesus på samme måte 
er din og min løsningsmann slik at vi har fått 
mulighet til å bli frelst. Sirvåg snakket også om 
hvordan vi kan være Jesus-jenter i hverdagen. At 

vi kan tenke over hvordan Jesus vil vi skal være 
mot andre rundt oss, og vise godhet til andre slik 
Rut også gjorde mot sin svigermor.
Sommersola ble til stor glede, og vi måtte 
passe på at alle fikk i seg nok drikke og noen 
doser med solkrem. Hobbyaktiviteter ute og 
inne, funbattle, sporløp og tur i båt på nydelige 
Brusdalsvannet. Vi fikk trimmet lattermusklene 
på «lilla og grønn kveld» og deltakernes 
leirkveld. Hver kveld hadde vi «korssamling» 
med noen ord for natten, sang og tenning av lys, 
før jentene noe ufrivillig måtte finne veien til 
soveposene sine. 

GUTTELEIrEN 
Guttene dominerte på Brusdalsheimen etter at 
jentene hadde reist hjem. Taler Odd Asbjørn 
Nybø mimrer tilbake til sin barndom, og 
forteller:
- Jeg var selv deltaker på de første gutteleirene 
på Brusdalsheimen for over 50 år siden, og det 
var kjekt å oppleve noe av det samme opplegget 
som vi hadde den gangen. Av aktiviteter var 
det spesielt kubbekast som minte om de første 
gutteleirene på Brusdalsheimen.
Misjon var tema for denne leiren også. Nybø 
fortalte om hva Paulus forkynte og opplevde av 
godt og gale på misjonsreisene sine. 
- Guttene lytta godt til budskapet, og det var 
kjekt å være sammen med de, forteller Nybø til 
Heimemisjonen. 

BLI MEd På LEIr-TEAM dENNE HøSTEN
Høsten 2015 har mange leirer som vi håper og 
ber om at barn og unge skal få stor glede av. Vi 
ønsker at de som kommer får ta imot, åpne, se og 
forstå mer av verdien i gaven Jesus har gitt hver 
enkelt av oss i frelsen. 
- Vi trenger flere som melder seg som ledere på 

leirene våre, forteller fungerende leder i ImF Ung 
Sunnmøre. 
- Dette er en av våre store utfordringer i arbeidet, 
og vi ønsker så sterkt at barn og unge skal få 
oppleve leir-glede og bli bedre kjent med Jesus. 
Vi trenger unge og voksne som kan tenke seg 
å være med på team på de ulike leirene. Jeg 
gleder meg stort over å se ledere som tar på seg 
ulike oppgaver gjennom en leir-helg. Og det 
varmer hjertet ekstra når jeg ser at enkelte tar 
utfordringer som egentlig er utenfor sin egen 
komfort-sone. Det er viktig at vi kan spille på 
lag, og er der for å heie på hverandre. Og på leir 
er det mange fine muligheter til å prøve seg på 
nye oppgaver. Vi er skapt forskjellige, og det 
er fint å se hvordan vi kan utfylle hverandre 
gjennom leiren. Uansett er alle like viktige, og 
det å bruke tid med barna er like viktig som å 
kunne lede en samling eller ha andakt.
Holmen oppfordrer forsamlinger og lag til å reise 
flere sammen som et lite eller stort «leder-team», 
og oppfordre barn og ungdom i forsamlingen 
eller laget til å bli med på leir. 
- Dette kan være en fin måte å bli bedre kjent 
med hverandre –både barn og voksne, sier 
Holmen.

INNHoLdSrIkT å VærE LEdEr
Solbjørg Kristine Stokken var med som leder på 
jenteleiren i sommer. 
- Jeg synes det var veldig kjekt og innholdsrikt. 
Du får mulighet til å utfordre deg, noe som jeg 
mener er viktig for å komme et steg lengre og 
ikke bare forbli i komfortsona. Jeg var «snusen» 
på leiren, og vi lederne jobba hardt sammen for 
å lure barna slik at de ikke skulle forstå hvem det 
var, forteller Stokken.

Tekst og foto: ImF Ung Sunnmøre

Johan Halsne
Krinsleiar Sunnmøre 
Indremisjon



ANNONSER ANNONSER

REISERUTER Hausten 2015

JoHan HalSnE:  13.-14.10: 
Gursken, 15.-18.10: Emblem, 19.10: 
styremøte, 26.-27.10: Syvde/
Eidså, 28.10: Gamlem, 12.-15.11: 
Remøya, 18.-22.11: Tennfjorden, 
22.11: Østre Ellingsøy, 23.11: 
styremøte, 29.11: Sykkylven bhf., 
06.12: Storsamling Borg, 14.12: 
styremøte
KJEll FURnES: 16.-17.09: Leine, 
19.09: Fiskå, Alnes, 04.10: 
Sykkylven bhf., 25.10: Ø.Ellingsøy, 
08.10: Lepsøy, 15.-18.10: Volda, 
03.11: Emblem, 17.-22.11: Vigra, 
13.12: Godøya, 
HIldE GJEnGEdal: 12.-26.09: 
Si-Reiser, 27.09: Brattvåg, 6.7. 
og 9.10: Valldal, 11.10: sang 
og musikkmøte Ørsta (Radio 
Sunnmøre) 23.-25.10: Valle, 

07.11: radiomesse, 09.-18.11: 
Vyborg(hjelpesending), 22.11: 
Godøya, 06.12:Borg storsamling, 
13.12: Sykkylven bhf.
GUdRUn lonGva: 12.-26.09:Si-
Reiser, 6.7. og 9.10: Valldal, 
11.10: sang og musikkmøte Ørsta 
(Radio Sunnmøre) 23.-25.10: 
Valle, 07.11: radiomesse, 09.-18.11: 
Vyborg(hjelpesending), 22.11: 
Godøya, 06.12: Storsamling Borg, 
13.12: Sykkylven bhf.
anbJøRn WaldERHaUG: 19.-
22.11: Skodje/Sjøholt, 26.-29.11: 
Godøya, 
oddbJøRn bRUnSTad: 18.-
20.09: Sula, 08.11: Godøy
aRE baKKE: 14.-15.10: Eidsdal
KaRl aRnE aUSTnES: 04.10: 
Godøy, 15.11: Sykkylven

PER SævIK: 28.-29.09: Eidså/
Syvde
STålE TønnESEn: 30.10-01.11: 
Hjørungavåg
HElGE dImmEn: 01.-04.10: 
Hundeidvik
SolFRId UlSTEIn RIISE: 28.10: 
Åmdal
HaRRy valdERHaUG: 10.10: 
Ørsta
aRvId ødEGåRd: 13.09: 
Godøya
GUnnaR KJødE: 07.10: Sjøholt
JoSTEIn mUlElId: 18.-20.09: 
Giske
KaI EvEn bJøRdal: 27.09: 
Sykkylven im.
annbJøRn oG KåRE 
SævaREId: 06.-08.11:Giske

RobERT UGGEdal: 12.11: 
Lepsøy,25.11:Åmdal, 
odd CHRISTIan STEnERUd: 
08.11: Ulsteinvik
JoHannES KlEPPa: 24.-27.09: 
Ulsteinvik
InGbJøRn vInGEn: 02.-04.10: 
Nerlandsøy,10.-11.11: Kvalsvik
maRIT SToKKEn oG IREnE K. 
alnES: 14.-25.10: Fellesaksjon i 
Giske Kommune
lEIF nESHEIm: 06.-08.11: 
Gjersvika
laRS ERIK nESSETH oG PaUl 
EIKREm: 13.-15.11: Sula (Solevåg/
Mauseidv/Fiskerstrand), 
KåRE maGnE REmmEn: 16.-
18.10: Sula
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Ålesund Bedehus
Laurdag 7. november

Velkomen! 
Rad  o 
Sunnmøre

Sang -og musikk
TREFF

PÅ
ØRSTA BEDEHUS
Søndag 11. oktober 

kl.17.00

med Sulagutane, 
Ørsta Brass og 

Turteamet.
Ser vering & kollekt

 

 
 

 
















 














