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Tekst og foto: Alice Kristin Holmen

Team Sulebakk til Sunnmøre
Sebastian (19 år), Bertine 
(17 år) og mor Barbro Wiig 
Sulebakk fra Frekhaug uten-
for Bergen var årets instruk-
tører på 
Barnegospelfestivalen.

 23.-24. januar var over 80 
barn og korledere samlet på 
Brusdalsheimen fra Vigra YA-kor, 
Godøy barnekor, Tusenfryd fra 
Emblem, Spiren fra Blindheim og 
SingIt og SingIt2U fra Ellingsøy, 
samt noen barn fra Sjøholt. I tillegg 
var der ledere fra Giske barnekor og 
Brattvåg barnekor deler av helgen. 
Det var en glede å få være med 
som leirsjef denne helgen, og med 
meg på leirsjefteamet hadde jeg 
Rannveig Aure Nybø. 

Godteposen
Vi «oldisene» syntes nok lyden 
ble litt høy av og til på øvingene, 
men det må litt trøkk til en slik 
helg! Mye øving må til, og mellom 
sangene sørget Barbro Sulebakk for 
å inspirere små og store med den 
store godtebagen sin. Barbro hadde 
den ene gode unnskyldningen 
etter den andre for å spise snop. 
Det er jo så viktig for alle som 
synger i kor å Smil(e), og sammen 
er vi en skikkelig god SuperMix. 
Vi fikk høre og synge om det å ta 
på maske, og at det er viktig at vi 

tør å ta den av og å være oss 
selv. Det er viktig å inkludere 
alle, og å være gode venner. 
Bertine veiledet og øvde med 
flere grupper av kordeltakere 
denne helgen som var med å 
gi bevegelser og dramatisering 
av flere sanger på en flott måte. 
Den bortkomne sønn var en 
bibelhistorie vi fikk høre om 
denne helgen, og en gruppe 
barn dramatiserte historien til 
flott sang.

Fullspekket lørdagskveld
Lørdag kveld var korlederne 
samlet i gamlehytta sammen 
med Team Sulebakk, der 
Barbro hadde forberedt 
inspirasjonssamling. Barna 
fikk gleden av Janne Nygård og 
Solbjørg Stokken som kom ens 
ærend fra Volda og Ulsteinvik for å 
vise frem sine vakre kjoler og tøfler. 
I tillegg ledet de på en trygg måte et 
fullspekket program med leirkveld 
der kordeltakerne hadde forberedt 
den ene leken etter den andre. Helt 
på tampen av lørdag kveld sørget 
korlederne fra Vigra YA-kor for 
at både store og små fikk en flott 
kveldssamling med dramatisering 
av historien om Julie som skulle be 
kveldsbønn. Her ble det både latter 
og alvor før barna gikk i seng. 

Konserten
Kiosk-køen har vel sjelden vært 
lengre på Brusdalsheimen. Det var 
lang kø for å få mat, og det var mye 
øving. Men barna smilte, og lederne 

hjalp til med både det ene og det 
andre gjennom helgen. Søndag var 
det duket for konsert på Blindheim 
bedehus. Salen var nesten fullsatt, 
og for å forsikre seg om at det var 
lyd i både kor og publikum fikk 
Barbro med både koret og salen på 
et skikkelig hyl. Det ble en konsert 
med nydelige barnestemmer, flott 
musikk, god dramatisering og 
flinke solister. For et fantastisk 
kor det ble denne helgen! Tusen 
takk til Team Sulebakk for all 
inspirasjon til små og store! Og 
takk til vår himmelske Far for 
at han skapte sang og musikk 
som vi kan ære Han med! 

For ImF Ung Sunnmøre, Alice 
Kristin Holmen

Barnegospelfestivalen 
2016
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Kirken i ny retning
Vi står fremfor en vår der sjansene er store for 
at kirkemøte kommer til å vedta velsignelse for 
likekjønnede ekteskap. Nok en gang kjenner mange 
på smerten over den utvikling og retning kirken 
går. Det er ikke få ganger spørsmålet har blitt stilt 
meg gjennom de siste måneder: 
 - hva gjør vi nå, hva råd vil Imf 
og Sunnmøre Indremisjon gi?

I skrivende stund er det bare en 
uke til Imf skal ha sitt rådsmøte 
og der står denne saken på 
dagsorden. I etterkant av 
dette møte vil der komme 
veiledning og råd til lag og 
foreninger.
Jeg kjenner personlig på behov 
for å dvele med noe vi leser i 
Guds ord som kan minne om 
situasjonen vi er i. I Apostelens 
gjerninger kapittel 20 har Paulus møte 
med de eldste i Efesus. I sin avskjedstale til de 
sier han mellom annet:
Apostelens gjerninger 20:29-31 «Jeg vet at etter 
min bortgang skal det komme glupende ulver inn 
blant dere, som ikke skåner hjorden. Ja, blant dere 
selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å 
lokke disiplene etter seg.»
Her er det ikke tale om forfølgelse eller forførelse 
utenfra, men innenfra. Hva var det som kunne 
bevare, oppbygge, utruste og veilede menigheten i 
en slik stund?
Paulus svarer så tydelig i vers 32:
«Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord, 

som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv 
sammen med alle dem som er blitt helliget.»

Jeg vil ikke gi råd eller legge føringer for hva du 
vil gjøre med ditt medlemskap i den Norske kirke. 

Men når personer søker mitt råd vil jeg løfte 
frem følgende:

 - Tillit til Guds ord.
 - Det er bibelen som må være vår 

autoritet i tro, lære og liv. Troen 
på Gud kan ikke løsrives fra 
den boken han har åpenbart 
seg og sin vilje i. Den lærdom 
Paulus gir oss gjennom sitt råd 
til menigheten i Efesus må vi 
blankpusse. Gud og hans ord er 

vår rettesnor i møte med frafall 
og forfall i kirken.

- Vi må frimodig og 
målrettet bygge forsamling på 

bedehuset! I våre bedehus har vi selv 
full råderett. Denne må vi bruke slik at vi 

bygger selvstendige, helhetlige og fremtidsrettede 
felleskap, ikke som bare et supplement til den 
norske kirke. Jeg vet at mange vil si at dette har 
ikke vi på vår plass ressurser til. Da er mitt råd at 
flere plasser søker sammen og får til et samarbeid.

 - I en utvikling som vi sørger over er det 
viktig å huske Paulus sine ord. «Og nå overgir jeg 
dere til Gud og hans nådes ord, som er mektig til å 
oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem 
som er blitt helliget»

Jeg kjenner 
personlig på behov 
for å dvele med noe 
vi leser i Guds ord 

som kan minne om 
situasjonen 

vi er i.
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Tekst: Radio Sunnmøre
Foto: Privat

Tysdag 8. mars og onsdag 9. mars går 
RadioGiv av stabelen. Med spanande 
gjestar og nær 50 ulike gåvekort sender 
Radio Sunnmøre  17 timar direkte, 
og håpar å samle inn kr. 320 000,- til 
drifta av radioen.

Den årlege innsamlinga til drifta av Radio 
Sunnmøre går av stabelen over 17 direktesendte 
timar tysdag 8. mars og onsdag 9. mars. Målet er 
å samle inn kr. 320 000,- til drifta av radioen på 
desse dagane.
 - Vi er heilt avhengige av desse midlane 
for å drive Radio Sunnmøre. I fjor klarte vi dette 
målet, og vi set oss det i år igjen. Vi veit vi har 
mange støttespelarar der ute som lyttar til oss, og 
vi håpar at alle i år igjen vil støtte oss, seier dagleg 
leiar Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Gåvekort kvar time
I fjor prøvde Radio Sunnmøre å ha trekking av 
gåvekort kvar time blant alle dei som var med å 
gje. Dette vart ein suksess som ein vil gjenta i år.
 - Vi har fått sponsa nær 50 ulike 
gåvekort til no, og håpar det vil kome inn litt 
fleire til RadioGiv startar. Eg er svært takknemleg 

over alle som har bidrege med desse. Desse 
gåvekorta skal vi trekke nokre av kvar time, 
blant givarane som støttar radioarbeidet. 
I tillegg har vi fått gåvekort på eit 
hotellopphald som skal trekkast blant alle 
som gir under heile RadioGiv, fortel Vartdal 
Espelund.

Spanande gjestar
Det kan vere ei utfordring å halde på 17 
timar med direktesendt radio over to dagar, 
og at det skal vere like interessant heile tida. 
Radio Sunnmøre arbeidar med å få inn 
spanande gjestar til desse timane.
 - Vi ynskjer at også RadioGiven 
skal vise eit spekter av alt det Radio 
Sunnmøre ynskjer å vere på Sunnmøre. 
Med våre sendingar ynskjer vi å nå 
menneske med evangeliet, samt at vi vil 
vere ein kanal for informasjon innan både 
misjon, bistand og kyrkje. Vi vil invitere 
mange spanande gjestar i studio desse 
dagane som kan bidra med dette på ulikt 
vis, legg dagleg leiar til.

Radio Sunnmøre sender i dag 72 timar kvar veke 
i 16 kommunar på Sunnmøre. 26 av desse timane 
vert sendt via Bygderadio Vest. 
Aksla FM101,Tusvik FM103,4, Longva FM105, 
Stranda FM104, Ringstadsætra FM106, Blåhornet 

FM106,2, Korsmyra FM102, Sandsøy FM102, 
Helgehorn FM103,7, Fosnavåg FM 104, Rjåhorn 
FM104,9, Volda FM 105,5, Nerlandshorn 
FM105,8, Meek FM106,5, Leknes FM106,5, 
Stadtlandet FM106,8

RadioGiv 2016

Aksla FM101,Tusvik FM103,4, Longva FM105, Stranda FM104, Ringstadsætra FM106, Blåhornet FM106,2, Korsmyra FM102, Sandsøy FM102, 
Helgehorn FM103,7, Fosnavåg FM 104, Rjåhorn FM104,9, Volda FM 105,5, Nerlandshorn FM105,8, Meek FM106,5, Leknes FM106,5, Stadtlandet FM106,8

Bildet er av Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, 
dagleg leiar i Radio Sunnmøre. 



NYHENDE

Ei god nyhende for misjonen og givarane 
er at staten for 2016 har auka beløpet for 
skattefrådrag til kr. 25 000,-. Med denne gode 
nyhenda håpar ein at fleire vil bli faste givarar 
eller auke sitt givarbeløp til misjonsarbeidet.

8.-10. april blir det tid for å hente seg inn igjen, 
senke skuldrene og nyte god mat i godt lag.  Denne 
helga får vi besøk av Rigmor Holst, dagleg leiar for 
Kanal 10 Norge.
Rigmor brenn for temaet «oppmuntring».  
Ho vil ’dele liv’ og ha bibeltimar.

Team frå Vigra og Ellingsøy, inkludert Gro 
Hofseide er utfordra til å lage til eit fint program. 
Strikkekafe med besøk, presentasjon av 
spennande nyheiter og høve til å handle varer, 
skjer på laurdag.
Turantrekk for inne- og utekos er viktig å ta med.

Velkommen til å melde deg på til 
orreneset@gmail.com eller 951 79 102.

Kvinnehelg til oppmuntring på 
Orreneset

Auka skattefrådrag 
i 2016

Kjære misjonsvenner!

Båtlotteriet 2015 til føremålet drift 
av Brusdalsheimen og Orreneset 
Misjonssenter er unnagjort. Vi har 
evaluert arbeidet og seier oss nøgd 
med resultatet. Som ansvarleg for 
lotteriet vil vi seie hjarteleg takk til 
alle for positiv innstilling og god 
hjelp under salsperioden. Resultatet 

vart det beste på fleire år.
Likevel - vi merker at det kan bli 
slitsamt med eit lotteri av slik 
storleik, og vi har derfor tilrådd at 
vi i år prøver eit lotteri med mindre 
salsvolum. Vi har stansa for ein 
Øien båt 16, med vindskjerm 
og styrekonsoll, 20 hk. motor, 
ekkolodd og tilhengar. Verdien på 
båten blir då kr. 94.719,- og tillat 

salsvolum kr. 378.876. For 2015 
var salsvolumet kr. 710.000,- Ein 
fordel med dette er at vi no slepp 
å sende ut lodd til foreiningane, 
noko som ikkje berre har vore 
populært.
Dei to sentra våre er avhengig av å 
få dette handslaget for å få drifta i 
ballanse. Som tillegg til eit mindre 
lotteri vil det derfor bli arbeidt med 

regionale basarar rundt omkring i 
krinsen. Når vi startar opp med 
båtlotteriet over påske så vonar vi 
at du framleis vil stille opp for eit 
vellukka båtlotteri 2016. Hjarteleg 
takk - og Guds signing.

For lotterinemnda
Kjell Furnes

Båtlotteriet 2016



ANNONSER

JOHAN HALSNE: 02.03: Syvde/
Eidså, 04.-06.03:Vigra, 08.03: 
styremøte SIM, 14.03: Lyngdal, 17.03: 
Lepsøy, 20.03: Blindheim, 24.-27.03: 
Remøya, 28.03: Storsamling Borg, 
31.03: Lepsøy, 01.04: Oslo, 26.-27.04: 
Gursken,28.-30.04: Langevåg, 05.05: 
Skodje11, 05.05: Valderøy, 06.05: 
Herøy Frikyrkje, 08.05: Konfirmasjon 
Blindheim, 10.05: styremøte SIM, 11.-
15.05: Furutangen, 19.-22.05: Valle, 
22.05: Ellingsøy, 27.-29.05: Turnè m/
kor frå Færøyane: 27.05: Fosnavåg, 
28.-29.05: Valderøy, 30.05: Lyngdal,  
03.-05.06: årsmøte SIM Fosnavåg, 
14.06: styremøte SIM, 16.-22.06: Si-
Reiser, 4.-10.07: Bibelkurs Birkeland, 
11.-17.07: Lyngdal bibelcamp, GF 
27.-31.07

KJELL FURNES: 28.02: Stranda, 
02.-03.03: Hjørungavåg, 08.-09.03: 
Volda, 05.04: Emblem, 17.04: 
Sykkylven, 01.05: Godøy, 05.05: 
Sjøholt, 22.05: Ørsta.
RANDI FAGERHOL LAUVÅS: 05.03: 
Valderøya, 03.04: Godøya,
MARIT STOKKEN OG IRENE 
KROKEIDE ALNES: 02.-13.03: 
Sjøholt
MARIT STOKKEN: 19.-24.04: Søvik/
Gamlem
RAGNAR RINGVOLL: 04.-06.03: 
Godøya
LEIF NESHEIM: 09.-13.03: Ulsteinvik
ERIK FURNES: 01.-03.04: Skodje, 
03.-05.06: årsmøte SIM Fosnavåg
ANNE NYVOLL FURNES: 03.-05.06: 
årsmøte SIM Fosnavåg

LINN JEANETT SIREVÅG: 17.-20.06: 
jenteleir, Brusdalsheimen
KARL ARNE AUSTNES: 06.03: 
Ulsteinvik, 22.05: Spjelkavik, 27.03: 
Godøya.
ARVID ØDEGÅRD: 21.02: Godøy
INGBJØRN VINGEN: 01.-03.04: 
Ørsta
HILDE GJENGEDAL: 16.-18.02: 
Valldal, 16.-20.03: Frænabu, 
01.05: Radiomøte Stranda, 08.05: 
Sykkylven
GUDRUN LONGVA: 16.-18.02: 
Valldal, 16.-20.03: Frænabu, 
01.05: Radiomøte Stranda, 08.05: 
Sykkylven
JOSTEIN MULELID: 04.-06.03: 
Solevåg, 17.04: Spjelkavik
RIGMOR HOLST: 08.-10.04: 

Kvinnehelg Orreneset
ROBERT UGGEDAL: 23.03: Åmdal, 
03.04: Ulsteinvik
KAI EVEN BJØRDAL: 10.04: 
Sykkylven bhf.
KÅRE MAGNE REMMEN: 01.03: 
Syvde/Eidså
ARE BAKKE: 17.02: Åmdal, 01.05: 
Ulsteinvik, 22.05: Godøya
ANBJØRG OG KÅRE SÆVAREID: 
11.-13.03: Giske 
HELGE DIMMEN: 16.03: 
Follestaddalen, 13.04: Follestaddalen
HILDE GISKE LUKKEDAL: 
Fiskerstranda, Haramsøya, Godøya, 
Ellingsøya og Skodje
ANBJØRN WALDERHAUG: 26.06: 
Sykkylven bhf.

REISERUTER Vinter 2016

 
 

Sunnmøre Indremisjon  
inviterer til 

Årsmøtehelg i Fosnavåg 

03.-05.06.16 
  

En liten smakebit av programmet: 

Fredagskveld blir det konsert med Sveinung Hølmebakk  

Talere: Erik og Anne N. Furnes  
Detaljert program er under utarbeidelse 

 
Kontakt Si-REISER AS for bestilling av overnatting:  
Tlf. 70 17 90 00 eller e-post: si-reiser@si-reiser.no 

 
Overnattingstilbud på Thon Hotel Fosnavåg: 
Priser: 
Overnatting i dobbeltrom inkl. frokost     kr. 545,- pr. pers./pr. natt 
Enkeltromstillegg:       kr. 300,- pr. natt 

 
Barnepriser (gjelder ved 2 betalende voksne i samme rom): 
Tillegg for ekstra seng pr. natt/inkl. frokost: 
Barn u/12 år       kr. 100,- pr. barn/pr. natt 
Barn over 12 år       kr. 200,- pr. barn/pr. natt 
Spebarn som sover i foreldrenes seng er gratis 

 
Spesialtilbud for familier, overnatting inkl. frokost og inngang til badeland (1 dag) 
Familierom (for inntil 4 pers. dvs. 2 voksne + 2 barn) 
For 2 voksne og 2 barn       kr. 1590,- pr. rom/pr. natt 
 
Familierom (for 5 personer dvs. 2 voksne + 3 barn) begrenset antall rom, derfor på forespørsel! 
For 2 voksen + 3 barn      kr. 1790,- pr. rom/pr. natt 

   


