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1. november i fjor ble de tre
tidligere kristne reiseselskapene Si-Reiser, Ravinala
Reiser og Sabra Fokusreiser
slått sammen til en felles
merkevare. Plussreiser har
siden den gang vokst og nådd
omsetningsmålet på 80
millioner kroner for 2017.
Selskapet er eid
av
flere
indremisjonsgrener, med Sunnmøre
Indremisjon som største eier. Også
Normisjon og Misjonsselskapet er
inne på eiersiden. De gleder seg over
at mer enn 7000 gjester vil reise på tur
med dem i inneværende år.
Halvparten av gjestene reiser på
skreddersydde bestillingsturer.
- Vi opplever fortsatt stor pågang på
våre påmeldingsturer, det som gjerne
kalles katalogturer. Likevel ser vi at det
er et vekstpotensial for gruppeturer
hvor kunden selv definerer innholdet,
forteller daglig leder Aud Kindervåg
Halsne.
Plussreiser har hovedkontor i
Ålesund og avdelingskontorer i
Kristiansand, Stavanger og Bergen.
De har også salgsrepresentanter
andre steder i landet, slik at det totalt
er representanter i åtte av landets
kommuner. Kindervåg Halsne leder
nå en stab på 19 andre personer som
arbeider med et bredt spekter av
turtyper.
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- Vi håper kundene vil oppleve at vi er
like gode på skole- og studieturer som
vi er på bibelferie i Syden eller bussturer
og cruise. Vi tilbyr opplevelsesreiser
til konkurransedyktige priser, melder
Kindervåg Halsne, som legger til
at Krakow og Berlin er de største
reisemålene for skoleturer.
Hun
får
følge
av
sin
markedsføringsleder,
Steinar
Kristiansen i omtalen av selskapets
bredde.
- Jeg tror mange blir overrasket når de
kommer inn på nettsiden vår og ser
bredden i det vi tilbyr. Det spenner
vidt. Vi har reiser både til USA, SørAmerika, Asia og Afrika i tillegg til
alle våre Europaturer.
Kundene våre kommer fra det brede
lag av kristne sammenhenger, men
Plussreiser opplever også en økt strøm
av henvendelser fra lag og foreninger
utenfor kristen-Norge.
- Nå har vi også utvidet våre aktive
feriereiser med flere sykkelturer. Neste
år vil du kunne sykle Pilgrimsleden
til Santiago De Compostela, du kan
sykle Moseldalen, eller du kan få være
med på et trimsykkelritt parallelt med
Tour de France-sirkuset, der en får
sykle i løypene som de proffe bruker
senere på dagen, sier Kristiansen.
Plussreiser er desidert størst i Norge
på reiser til Israel. Neste år er det
70-årsjubileum for staten Israel som
står i fokus. Da håper vi at enda
flere vil bruke muligheten til å reise
til Bibelens land. For første halvår
er det allerede planlagt 23 åpne
påmeldingsturer til Israel.
Samtidig som vi satser på mye nytt
så beholder vi også mange av turene
som mange kjenner oss for. Dette

Skulder mot skulder på åkeren: Personalet samles også utenfor normal arbeidstid for å bygge
et godt lag. I juni møttes de i Langevåg i Sula kommune i Møre og Romsdal. Bak f.v. Odd Arne
Berge, Øyvind Sæthre, Øystein Ramberg, Mona Nordstrand, Evy-Gunn Knotten, Kurt André
Henriksen, Aud Kindervåg Halsne, Sissel Stokset, Frida Baade, Geir Sandvik, Corina Klokk,
Kjell Harald Otterlei. Foran f.v. Harry Wiig Andersen, John Edvard Olsen, Steinar Kristiansen,
Liv-Hilde Ervik Hellevik, Hildegunn Sørhaug, Gerd Standal Volle og Signe Solås. Ariel
Frøytland var ikke til stede da bildet ble tatt.

betyr mange innholdsrike reiser i
2018. Vi har Bibelferieturer til Kypros,
Spania og Tenerife, samt bussturer til
Lina Sandell, Lofoten og ikke minst
Beitostølen og Geilo for å ta frem noen
få eksempler. Vi har opplevd en veldig
god økning av interessen for også
disse turene det siste året
- Vi begynner nå å arbeide med turer
til Oberammergau og pasjonsspillet
som skal sette opp igjen i 2020. Dette
var enormt populære turer i 2010,
sist gang spillet ble satt opp, forteller
Halsne.
Oberammergau er en by i GarmischPartenkirchen-distriktet i Bayern i
Tyskland. Historien bak pasjonsspillet
skriver seg fra 1633, da pesten herjet i
dette området. Folket ba til Gud om
at deres by måtte bli spart. De lovet
å fremføre et takkespill om de ble
bønnhørt. Byen ble spart og det første
takkespillet ble fremført i 1634, og

siden har de holdt på, cirka hvert 10 år.
Det er bare innbyggere i den vesle byen
Oberammergau som får lov til å være
skuespillere, og de øver daglig i mer
enn et år. Hovedvekten i pasjonsspillet
er å gjengi Jesu lidelseshistorie.

Plussreiser fyller år: Da de tre tidligere
reiseselskapene SI-Reiser, Ravinala reiser
og Sabra Fokusreiser slo seg sammen til en
felles merkevare ble det feiret med kake. 1.
november 2017 markerte det nye selskapet at
første året hadde vært en suksess.
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LEDER

Det ikke var rom for dem
i herberget

Johan Halsne
Kretsleder i Sunnmøre Indremisjon

Det er ikke mange dager før disse ord, sammen med
resten av juleevangeliet, vil bli lest i kirker, forsamlinger og
de tusen hjem enda en gang i julehøytiden.
Hvor mange rom der var i herberget i Betlehem vet vi
ikke. Det var helt sikkert ikke bygget og demisjonert for
en slik folkevandring som keiser Augustus satte i gang.
Der var nok flere enn Josef og Maria som måtte
finne alternativ overnattingsplass hos familie,
venner eller til og med i en stall.
I dagens leder vil vi fokusere på de
mange som opplever at de ikke er en
del av det gode selskap, der er «ikke
rom i herberget». På godt norsk
kalles det: ute stengt, utfrosset
eller ekskludert.

Våre nye landsmenn forteller også om fordommer og
stigmatisering som følge av annen religion, kultur, språk,
hudfarge som i noen tilfeller fører til at de «ikke får rom
i herberget»
Vi må nok også erkjenne, at i våre kristne felleskap knyttet
til Indremisjonen, har mennesker gjort seg erfaringer som
best beskrives i setningen «ikke rom i herberget».
De oppleve eller opplever det kristne felleskap
som en plass der uskrevne regler avgjør hva
som gir rett til posisjon, tillit og det å
være en del av «herberget». Faller en
ikke innenfor rammen vil en kun
være en del av «de andre»

På godt norsk
kalles det: ute
stengt, utfrosset
eller ekskludert.

I dagens norske samfunn hører
vi vonde historier fra barn som
opplever seg som annerledes på
forskjellige måter og av den grunn
ikke får være en del av vennegjengen, ja
opplever at få kommer i bursdagsselskap,
selv om de hadde invitert alle i klassen.
Ungdomsgenerasjonen
erfarer
mobbing
og
trakassering på nettet. Digital mobbing foregår i det skjulte
og er vanskelig å avsløre. For dem som er offer for dette
fører det ofte til ensomhet.

Skal vi la fokus i denne julen og
kommende dager at våre ord, liv
og handlinger være «et herberge»
som gav mulighet for plass til alle
mennesker? At vi møter vår samtid,
slik mesteren møtte si samtid, med
budskap som : «Kom til meg alle» eller «
se jeg har satt foran deg en åpen dør»
At vår samtid erfarer Indremisjonen sitt arbeid
og Indremisjonsfolket slik at de fant «rom i herberget».

God jul!

Vi og vårt
Du kan få bli med neste gang
så ikke vær lei deg du lille
Det hjelper ikke med din utenforsang
eller at dette var eneste du ville

Jo, vi skjønner at det er trist
å aldri få være med
Men de minste kommer alltid sist
og vårt blikk vendes aldri ned.

( Robert Tjomlid)
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Misjonsveke på Møre
barne – og ungdomsskule

Julia Tarberg Hansen og Maria Igesund Berge foto Olaug Bjørke

Tekst: Olaug Bjørke
Foto: Olaug Bjørke

I veke 45 hadde elevane
ved Møre barne – og
ungdomsskule i Herøy si
årlege misjonsveke. Dette
året valde skulen å støtte
Åpne Dører sitt arbeid blant
forfølgde kristne, og så langt
syner oppteljinga eit resultat
på over 80 000 kroner.
Skulen har i år 140 elevar, fordelt
på barne – og ungdomstrinnet. Alle
er engasjerte i misjonsprosjektet,
sjølv om det naturleg nok fell mest
ansvar på dei eldste elevane. Under
misjonsveka legg ungdomsskulen til
sides den ordinære timeplanen for
å jobbe i ulike grupper. I gruppene
arbeider dei blant anna med PR/

Media, matlaging, tombola, kunst
& handverk og song & musikk. Alt
arbeidet fører fram til den store
basaren midtvegs i veka; der foreldre,
søsken, besteforeldre og andre er
invitert! Og folket møter opp; under
årets basar var fleire hundre til stades
for å kjøpe mat og lodd, samt få med
seg det flotte programmet som elevar
og lærarar hadde lagt opp til.
Sjølv om basaren er eit høgdepunkt,
så er det mykje som skjer i løpet av ei
misjonsveke. Aller først må elevane
bli motivert til arbeidet, og det blir
dei gjennom ei inspirasjonssamling.
Olaug Lillian Bjørke er områdeleiar
for Åpne Dører på Sunnmøre, og
måndagen var ho på plass for å
fortelje om årets prosjekt. Gjennom
bilete, film og historier vart elevane
tatt med til Sentral Asia, og til
Åpne Dørers juleprosjekt for barn.
Det er noko spesielt med dette, når
«barn hjelper barn», også på tvers av
landegrenser. Mange barn i Sentral
Asia har det vanskeleg, både som

Andreas Kråkenes(miljøarbeider), Nicklas Røyset Øvrelid, Adrian Løvoll, Tor Reidar Moldskred.

følgje av fattigdom og forfølging.
Åpne Dørers medarbeidarar i
regionen er særleg opptatt av å ha
fokus på barna, og juleprosjektet
spreier glede og oppmuntring. Ein
deler ut både julegåver og matpakkar,
samt at ein lagar til arrangement
for barna. Tenk – dette året kan
barn i Sentral Asia takke elevar ved
Møre barne – og ungdomsskule for
julegåva!
Utover i misjonsveka vart det
arrangert misjonsløp, der sponsorar
var med og betalte alt etter kor
mange rundar elevane sprang. Det
vart også laga til misjonskantine,
der elevane fekk kjøpe pizza og kake.
Dagen etter basaren hadde elevane
i ungdomsskulen arbeidsdag, der
dei tente 350 kr kvar. Når ein legg
saman pengane frå arbeidsdagen
med inntektene frå basaren og
misjonsløpet, er det ikkje rart at
kronene rullar inn! Bak det store
beløpet ligg ein fantastisk innsats
både av elevar, lærarar og foreldre.

Og det lokale næringslivet bidreg
også, med mange flotte gevinstar.
Ståle Tønnesen er leiar for
misjonskomiteen dette året. Han
fortel at dei gjennom ei slik veke
ønsker å gjere elevane kjende med kva
misjon er. Dei har også eit langsiktig
mål om at elevane vil engasjere seg
i misjonsarbeid seinare i livet. Når
vi spør om kvifor valet fall på Åpne
Dører dette året, så seier Ståle at dei
ser på det som viktig å støtte arbeidet
mellom kristne som blir forfølgde.
Det er viktig at dette arbeidet blir
meir kjent ute mellom folk, og Ståle
anbefaler gjerne andre kristne skular
eit liknande prosjekt som det dei har
støtta på Møre i Herøy dette året.
Åpne Dører er glade for å ha fått
tildelt årets misjonsprosjekt, og det
var ein svært takknemleg områdeleiar
som hadde gleda av å halde andakt
for den store forsamlinga under
Misjonsbasaren. Varm takk for
innsatsen til alle ved Møre barne – og
ungdomsskule i Herøy.
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Ungdommen samles på PitStop
Tekst: Mathias Lindgren Mulelid

Foto: Randi Fagerhol Lauvås

Helgen 20.-22. oktober ble det arrangert
PitStop på Emblem bedehus. Det
var ungdomsmøter, seminarer og
gospelnight som stod på programmet.
Fredag var det åpningsmøte med flott
lovsangsteam som ble ledet av Arild Berstad, som
til anledningen hadde skrevet en splitter ny sang til
PitStop helgen. Helgens taler var Hans Arne Sanna,
han talte på kveldsmøte fredag og lørdag i tillegg
til å tale på formiddagsmøtet på søndag. Fredagen
var det også Quiz med flotte premier og nattcafé.
Lørdagen bestod av seminarer av Simon Morris
som snakket om sitt personlige møte med friheten,
Hans Arne Sanna som hadde et seminar som ble
kalt «spisebordet» og Olaug Bjørke som kom fra
Åpne Dører og snakket om forfulgte kristne.
Lørdagskvelden var det gospelnight med sang av

lovsangsteamet, UFO-bandet og Respons. Simon
Morris hadde også en appell i løpet av gospelnighten.
Etter gospelnighten var det igjen klart for nattkafé.
Helga ble avsluttet med søndagsmøte med nattverd
sammen med Emblem bedehusforsamling. PitStop
er et godt samlingspunkt for ungdom i området
hvor det kommer ungdom både fra nært og fjernt,
det kom blant annet ungdommer helt fra Molde,

hvor de hadde satt opp fellesreise for å få med seg
lørdagens opplegg. Gjennom hele helgen var det
stand fra både Bildøy bibelskole og Vestborg vgs.
Og møtevertene gjennom helgen var Bildøy elevene,
Emblem bedehusforsamling gjorde en flott innsats
og stilte med mange frivillige til helgen.
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