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Vitnespyrdet
skaper vekkelse
Den 31. januar fylte Harald
Haukeland 97 år. Harald har
et langt liv bak seg både som
forkynner i DVI, kretssekretær i Rogaland og ikke minst
bysekretær i Ålesund Indremisjon. Han var også en kjær
gjestelærer på bibelskolen.

og over til en større eldreinstitusjon.
Dette hadde han ikke lyst til. Han
hadde hatt det så godt i sitt hjem
og så med bekymring på at han
nå skulle flytte inn i nye forhold
med mye folk og et ukjent miljø.
Hvordan skulle det bli? Han la saken
frem for Gud – og vart etter hvert
fortrolig med at det måtte bare skje.

Tekst: Kjell Furnes
Foto: Dagmund Vassenden

Det var da han fikk oppleve Guds vei
og Guds ledelse i sin alderdom. Han
fikk spørsmål fra mange om hvem
han var, og hva slags bakgrunn
hadde han? Han kunne da fortelle
at han var emmisær og hadde vært
forkynner i indremisjonen. Javel –
emmisær! Det var et nytt innslag
i «familien». Og ikke bare det,
han kunne spille piano og synge!

På dagen hans var vi en del venner
som var samlet for å hilse og
oppmuntre han. En fin kveld.
Legemlig går det nok tilbake, men
hodet er det ingen ting å si på. Og
ikke minst er det sterkt å få oppleve
den åndskraft og engasjement han
utstråler. Han hadde en hilsen til
oss som jeg tror sent vil glemmes.
Han nevnte at han hadde merket seg
at det hadde vært en del skriverier
om vekkelse. Nytter det å be om
vekkelse? Er forsamlingene beredt
til vekkelse? Kan vi ikke vente mer
vekkelse? Dette hadde han tenkt
mye på, men hans selvopplevelse
hadde gitt han svaret. Han er som
nevnt nå 97 år, men for 2-3 år siden
måtte han flytte ut fra sitt kjære hjem

Heimemisjonen

Harald fikk oppleve et fint miljø, der
kontakten både med pensjonærene
og betjeningen var godt. Og han fikk
også dele vitnesbyrdet om Jesus for
de han levde i blant. Dette skapte en
god ånd, og etter hvert følte han det
som at det la seg en «vekkelsesluft»
over miljøet. Mange ble grepne til
tårer når han vitnet om Jesus. Han
fikk også be for en syk, og Gud grep
inn og helbredet.
Så Haralds konklusjon angående
vekkelse hadde blitt: Vitnesbyrdet

Jubilanten, Harald Haukeland

skaper vekkelse! En sterk hilsen og
viktig påminnelse for oss vennene

som fikk være med å feire hans
97-årsdag.
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LEDER

En annerledes påske
Slik Jødene hadde feiret påsken gjennom alle år, etter at
templet ble reist av kong Salomo i Jerusalem, skulle de feire
og i år 33. De mange reiste fra sin hjemplass, i god tid, for
å forberede seg til den kommende høytiden. Påskelam
skulle kjøpes, måltid skulle forberedes og familie og venner
skulle innkvarteres. Alt så ut til å bli en tradisjonell påske,
der de nok en gang ble minnet på frelse og utfrielse fra
slaveriet i Egypt. De rette salmer ble sunget, bønner bedt
og påskelammet ble spist med det rette tilbehør.

Johan Halsne

Krinsleiar Sunnmøre
Indremisjon

Men påsken, år 33, skulle bli helt annerledes enn
alle de som før var feiret!
Årsaken var den mann, som døperen
Johannes hadde pekt på tre år
tidligere, og sagt: «se der Guds lam,
som bærer bort verdens synd»
På palmesøndag når han red inn
i Jerusalem, hadde der blitt et
visst oppstyr. Mennesker hadde
ropt og tilbedt han som konge,
men det hadde roet seg ned. Men
plutselig skjer der noe som er helt
annerledes igjen!

I de fleste hjem rundt om i vårt land er der mange tradisjoner
innarbeidet, både når det gjelder jul og påskehøytiden. Som
folket reiste for å feire påske i Israel, reiser og vi i forbindelse
med denne høytiden, mange reiser, tradisjonen tro, til snø,
hytte og felleskap med slekt og venner.
Antall påskemøter i våre forsamlings og bedehus har
og i vår sammenheng gått sterkt tilbake, som følge av at
vi reiser bort i påsken. Jeg vil ikke bruke pekefingeren for
å stanse en slik utvikling, men vil gi oss alle en konkret
utfordring denne påsken!
Gjør denne påsken til en annerledes påske!

«Det er tid for
forkynnere å
gjenoppdage
evangeliet».

En ille tilredt mann, føres gjennom
Jerusalems sine trange gater, bærende
på tverrbjelken til et kors. De fører han ut til
hodeskallestedet og korsfester Han som en røver, mellom
to røvere.
Fra hans munn lyder budskapet: «Det er fullbrakt», før
han oppgir sin ånd og dør.
Det ble en annerledes påske for de som stod nær Jesu kors
og sørget, for mengden som ropte: «korsfest», for Pilatus,
Simeon fra Kyrene, soldatene ved korset, røverne på korset
og ikke minst, Barabbas, røveren som gikk fri.

Skap rom for, legg til rette for, at dere
hver dag, om mulig, leser gjennom
påskens budskap i et felleskap. La
barna ta del i lesingen, og snakk
sammen om innholdet i det som
dere leser.

I følge den kristne dagsavisen
Dagen, inneholder ingen av de
ti mest delte bibelversene på nett,
personen Jesus. En av de mest brukte
forkynnerne blant ungdom tidlig på
2000 tallet, Knut Tveiterud, sier: «Jeg lette
gjennom de mange taler jeg hadde holdt og ingen
av dem handlet om Jesu død og oppstandelse».
Han utfordrer videre i intervjuet: «Det er tid for
forkynnere å gjenoppdage evangeliet».
Og jeg føyer til: La oss alle bruke denne påsken til å
gjenoppdage evangeliet!

God påske!
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REISERUTER 02.04- 26.05 2017
JOHAN HALSNE
02.-04.05: Knotten, 09.05:
styremøte, 10.-13.05:
Karmøy,17.05: Blindheim, 21.05:
Ulsteinvik, 23.05: Mannaklubb
Karmøy, 28.05: Blindheim, 01.04.06: Furutangen, 09.-11.06:
årsmøte Borg, 13.06: styremøte,
18.06: Emblem, 20.06-30.06:
Gann
RANDI FAGERHOL LAUVÅS
09.04: Emblem, 17.04:
Storsamling Borg, 21.04: Åheim,
22.04: Brattvåg, 23.04: Sula,
04.05: Lederforum Bergen,
07.05: Skodje, 08.05: Emblem,
09.05: styremøte, 09.05:
Møre Skodje, 09.-11.06: årsmøte
Borg, 13.06: styremøte, 22.-

25.06: jenteleir.
MATHIAS LINDGREN MULELID
17.04: Storsamling Borg, 25.04:
Møre u.skule, 26.04: Haramsøya
Ving, 30.04:
Blindheim, 07.05: Skodje, 09.05:
Musk Herøy, 19.05: Borg, 21.05:
Skodje, 30.05:
Møre u.skule, 09.11.06: årsmøte Borg,
29.06-02.07:Gutteleir
HILDE-SOFIE BLINDHEIM
ØSTREM
17.04: Storsamling Borg, 22.23.04: minileir, 30.04: Ulsteinvik
G, 30.04: Blindheim,
KJELL FURNES
13. og 17.04: Skodje, 14.05:
Sykkylven bhf., 25.05: Sjøholt

MARIT STOKKEN
17.05-28.05: Sula, 25.05:
stemne Brusdalsheimen, 28.05:
Langevåg
IRENE KROKEIDE ALNES
25.05: stemne Brusdalsheimen,
28.05: Langevåg
ERIK FURNES
21.-23.04: Langevåg
TOR INGVALD LAUVRAK
25.-30.04: Valderøy
METTE OG ROGER SØRENSEN
21.-23.04: Langevåg
ARILD OVE HALÅS
13.-16.04: Ulsteinvik, 21.-23.04:
Sjøholt
KAI EVEN BJØRDAL
14.05: Blindheim
ODDRUN BJØRDAL

09.04: Godøy
ROBERT UGGEDAL
13.-14.04: Valle, 07.05:
Langevåg, 18.06: Ulsteinvik
ARVID ØDEGÅRD
30.04: Blindheim
KARL ARNE AUSTNES
30.04: Emblem, 05.05: Godøy
SOLFRID ULSTEIN RIISE
Follestaddalen (april), 16.04:
Sykkylven, 18.06: Godøya
PER SÆVIK
Fiskå
ODDVEIG MOLNES
18.06: Langevåg
ANNE NYVOLL FURNES
17.04: Storsamling Borg
ESPEN OTTOSEN
09.-11.06: årsmøtet Borg

Kranselag!
Byggeprosessen går etter planen ved nye
Daggry barnehage på Valderøy. Dette ble
markert med stort kranselag i februar.
Tekst og foto: Hilde Hurlen Ingebrigtsen

Byggherre Sunnmøre Indremisjon hadde
invitert alle involverte firma samt styret
og barn og ansatte ved Daggry barnehage.
Søvik & Skåravik, som er hovedentreprenør, hadde
snekret sittebenker og tilrettelagt med langbord for
anledningen. Lukten av nytt treverk og spenningen
over å samles for å se hvordan den nye barnehagen
tar form satte en fin ramme for kranselaget!
Stemningen var god, og det ble servert fristende
lunsj og nydelig kake fra Myrstad Mathus.

ÅRSMØTEHELG
Sunnmøre Indremisjon
Borgund Folkehøgskole

Særlig spennende var det for de heldige
førskolebarna som fikk være med å se bygget
fra innsiden. De hadde også mange spørsmål til
Moldskred sin arkitekt, Åste Holhjem.
Johan Halsne, kretsleder i Sunnmøre Indremisjon,
holdt en flott tale der han uttrykte begeistring
over det synlige resultatet, for fremdriften som
har blitt holdt og for samarbeidet mellom de
involverte i byggeprosessen. – Dette er et bygg

9.-11.juni
Tema: ”Steg vidare”
for fremtiden, både når det gjelder Sunnmøre
Indremisjon og generasjoner fremover på Giske.
Vi setter pris på å ha Moldskred involvert i
prosessen og på den nære kontakten gjennom
jevnlige byggemøter, presiserte Halsne.

Talar: Espen Ottosen
Desse blir med:
Arne Parelli, Jan og Ragnhild Huse,
Arild Berstad m/venner.
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DET SKJER

Kom, bli med meg ein ettermiddag og
kveld på lagsbesøk på Lepsøya.
På Lepsøy bedehus har dei både
barneforening
og
tirsdagsklubb
annankvar tirsdag frå kl. 17.
Tekst: Randi Fagerhol Lauvås

Vi har avtalt dagen for mitt besøk for lenge
sidan, og andakter og leikar er planlagde. Så kjem
dagen, og trass i at våren er komen, lovar ikkje
vermeldinga så godt for dagen. Storm til kvelden
og fare for problemer både på sjøen og på vegane.
Men ein telefon ut til Lepsøya forsikra meg om
at der var det ikkje så gale, og fergene gjekk.
På Lepsøy venta ein av leiarane på meg i eit eit varm
og godt bedehus. Klar til å ta imot både meg og barna
som var venta. Klokka 17 er det barneforening, då
er det barn frå 3 år til 4.klasse som er velkomne.
Sølvi Kjerstad og Annbjørg Hellevik er leiarne, i
mange år har dei møtt opp annankvar tysdag til
glede for barna og ungdomane på øya. Dei kjenner
barna godt, og veit stort sett kven som er ventande.
Inn kjem barna, ein etter ein, med 20-kroneren
i handa som er kollekt og gir mulegheit til å
vinne ein liten ting på slutten av samlinga. Så
er det litt song, før eg slepp til med andakta.

Barneforeninga syng på basar. Foto: privat

Gjengen i Tirsdagsklubben. Foto: Randi Fagerhol Lauvås

Nokre av barna kjenner eg igjen frå Minileir på
Brusdalsheimen for ein månad sidan, og eg var
skikkeleg imponert når dei kunne igjenfortelle litt
av det eg hadde snakka om på bibelsamlingane
på leiren. Leik og litt å bite i høyrer med, før alle
saman er så heldige å vinne ein liten premie til slutt.

ein flott gjeng å ha andakt til, og temaet om Jesus
som stiller stormen kunne vel passe godt på ein dag
som denne. Så fekk vi snakke litt om det å ha Jesus
med når vi møter stormane i livet, det er godt å ha
han med i vår «båt».

Så møtes dei omtrent i døra, dei som er ferdige og
dei som snart skal begynne. Klokka 18 er det klart
for Tirsdagsklubben, som er for dei frå 5.klasse og
oppover. Dei to eldste er konfirmantar i år, så flott
at dei fortsatt synes det er fint å vere med. Eg blir
imponert over sangen, enda den var utan musikk i
dag på grunn av ein gitarstreng som rauk. Det var

LEIR SOMMER 2017
Brusdalsheimen
GUTTELEIR JENTELEIR
5.-8. klasse

4.-7. klasse

29. juni-02. juli

22.-25. Juni

Pris: 830,-

Pris: 730,-

FOR PÅMELDING: WWW.IMFUNG‐SUNNMORE.NO

Pause med brus og snakcs er viktig programpost, då
går praten livlig. Også denne aldresgruppa synes det
er kjekt med leikar og konkurranser, denne gangen
er det både tanken og reaksjonsevna som blir skjerpa.
Eg takkar for meg, og køyrer til kaia for å ta ferga
heim. Litt forsinka, og i høge bølger, blir det ein
spennande tur heim. Men heim kom eg

ANNONSER

STORSAMLING

Borgund Folkehøgskole
2.påskedag kl. 12.00
- Tale v/Anne Nyvoll Furnes

- Birgitte Velsvik og
Arild Berstad blir med

PÅSKEMØTE
ULSTEINVIK BEDEHUS
13.– 16. april
Talar: Arild Ove Halås
Skjærtorsdag:
Kl. 18.00: Møte
Kl. 19.30: Møte
Song av Tor Rødset
Langfredag:
Kl. 18.00: Møte
Kl. 19.30: Møte

- Barneopplegg
- Nattverd
- Kollekt
- Salg av middag

Påskeaftan:
Kl. 18.00: Møte
Kl. 19.30: Møte

Velkomen frå heile Sunnmøre!

1.påskedag:
Kl. 11.00: Møte
Servering mellom samlingane
Kollekt

Arr. Sunnmøre Indremisjon

VELKOMEN!

Arr. Ulsteinvik indremisjon

Har du ein brudekjole til overs?

STEMNE

Brusdalsheimen
Torsdag 25. mai
Møte kl. 12 og kl. 14.30

Ordet og Israel sin kontaktperson i Israel, Ariel Frøytland
har mange tiltak på gong for å hjelpe fattige jødar som
kjem tilbake til landet. Eit prosjekt er å samle inn brukte
brudekjolar. Desse blir teken hand om av dyktige kvinner
som syr om og tilpassar kjolen til unge jenter som skal
gifte seg og som ikkje har råd til å kjøpe nytt.
Har du ein brukt brudekjole liggande og som du kan avstå
til ei fattig jente i Israel så ta kontakt med underteikna.
Kjell Furnes, 952 78 162

Orreneset
søker
vaktmester
Orreneset
søker
vaktmester

Marit og Irene

Johan Halsne

Tor Rødset m/band

Desse blir med:
Marit Stokken, Irene Krokeide Alnes,
Johan Halsne, Tor Rødseth m/band
SALG AV MIDDAG OG KAFFI
Kollekt

Velkomen frå heile Sunnmøre!
Arr. Sunnmøre Indremisjon

Vi treng en eller flere som kan gjøre en jobb med
forfallende oppgaver ute og inne, som maling, rydding,
små reparasjoner, uteområde med div. tilsyn….
Det kan være en person i fast stilling, ca. 20%, eller en
som kan gå på timer. Dette kan egne seg for deg som
nettopp har blitt pensjonist, eller om du er arbeidsledig.
Vi er som sagt litt fleksible på når i uka denne jobben kan
gjøres og om du ikke har anledning en uke, så kan
dagene flyttes.
Ta kontakt med:
Anbjørg Bårnes, daglig leder
70250756 / 95179102
Ser frem til å høre fra deg!

