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Sjøholt Folkehøgskole - 
en folkehøgskole for fremtiden!

Sunnmøre Indremisjon

Sjøholt folkehøgskole står 
snart klar til å ta i mot elever. 
Vi har fått et oppdrag: Vi 
skal gi et tilbud til elever 
som ikke er ferdig med vide-
regående skole. Mange ung-
dommer vet ikke hvilken ret-
ning eller utdanning de skal 
velge etter ungdomsskolen. 
Mange treng eller bør ta et 
pauseår, for å teste ut talent 
og interesser. Skoleåret skal 
være et år til vekst, modning 
og god motivasjon for videre 
skolegang. Vi skal gi elevene 
en spennende skolehverdag.

Krava som de unge møter i dag kan 
ta pusten fra enhver. Ungdommene 
skal lykkes på mange fronter. De 
skal være flinke på skolen, være 
vellykka og ta seg godt ut i sosiale 
media. Vi skal møte de unge. Vår 
viktigste oppgave blir å se elevene, 
og gi de god ballast videre i livet. Vi 
skal også være gode på veiledning 
og oppfølging.

Nå er vi i ferd med å få reist 
et fantastisk skoleanlegg på 
Sjøholt, gleder oss til å kunne 
vise misjonsfolket anlegget. Vi er 
takknemlige og glade for at vi har 
hatt mange dyktige folk med oss 
i arbeidet med å realisere skolen. 
Takk til hver enkelt!

Vi vil fra sommeren 2022 også tilby 
overnatting (sommerhotell) for 
turister, grupper og organisasjoner. 
Alt 14.september vil vi ta imot 
IMF-Sunnmøre til kretsårsmøte. 
Velkommen! 

Skolen har nå tilsatt de første i 
staben og håper å kunne utvide den 
etter som behovet vokser. Dette er 
personer som ønsker å arbeide ved 
skolen, og som vil være med å gjøre 
en forskjell for unge mennesker. 
Dette er personell med mange 

kvaliteter, og stor kompetanse.
Vi har hatt et ønske om å kunne 
reise rundt for å informere om 
skolen, noe som har vært vanskelig 
å få til under pandemien. Nå er 
det snart håp om at vi kan gjøre 
det og vi vil gjerne komme til 
forsamlinger, lag og organisasjoner 
for å informere om skolen. 
Ta gjerne kontakt.

Sjøholt folkehøgskole ønsker å 
bli en attraktiv skole for unge, og 
vi tar imot elever fra hele landet. 

Vi har behov for elever. Hjelp oss å 
fylle opp elevplassene i oppstarten. 
Kjenner du noen som burde ta et 
annerledes skoleår før videregående 
skole, så tips de om dette tilbudet. 
Kanskje noen trenger en pause. Vi 
er frimodige i arbeidet og glade 
for snart å kunne realisere en 
viktig skole med et fremtidsrettet 
skoleanlegg. Det er godt å oppleve 
at vi har misjonsfolket i ryggen 
og er takknemlig for forbønn for 
skolen, ansatte og elver.

Sjøholt Folkehøgskole begynner å ta form.

Tekst & foto: Lars Johan Klokk
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Et “Ramaskrik” 
Det er ikke få utrykk vi bruker i dagligtale som er 
hentet fra Bibelen. Definisjon på Ramaskrik er: høge 
klagerop, sterk uenighet og misnøye. Det har i Bibelen 
sin bakgrunn fra profeten Jeremias kapittel 31 og vers 
15 der vi leser slik: “Så sier Herren: I Rama høres skrik, 
klagesang og bitter gråt. Rakel gråter over barna sine og 
vil ikke la seg trøste. For barna hennes er ikke mer. ”Går 
vi til Matteus evangeliet møter vi dette igjen i kapittel 
2 og vers 17 og 18 i forbindelse med at kong Herodes 
befaler drap på alle guttebarn i Betlehem fra to år eller 
yngre. Da leser vi slik i vers 17:” 
Da ble det oppfylt som er talt ved 
profeten Jeremia, som sier”- og så 
kommer direkte sitat fra Jeremia 
slik vi ovenfor har sitert. 

De siste dager har vi opplevd 
et “Ramaskrik” i våre ulike 
medier- heldigvis! Dette er 
knytta til rødgrønne parti 
sine landsmøtevedtak som gir 
en historisk liberalisering av 
abortloven. Det blir veldig fort slik 
at når en skriver om dette tema i et 
religiøst blad blir en fort avskrevet 
som en moralist uten evne til å se saken fra en kvinne sitt 
perspektiv. Og jeg tror det er klokt at vi både er saklige 
og troverdige i våre argument når vi skriver eller sier noe 
i dette viktige tema. Uavhengig av religiøse motiv eller 
ikke, der er sterke og mange grunner for å kjempe for 
livet. Noen må våge å være stemme for det ufødte barnet 
som ikke kan la sin røst lyde i den offentlige debatten. 

Vi har de senere år har debatt knytta til 
fostervannsdiagnostikk, med mulighet for å avdekke 

ulike fysiske mangler et foster måtte ha, og nå har 
altså flere politiske parti vedtatt program mot en 
historisk liberalisering av abortloven. Det er nok ikke 
enkelt å være en verdibevisst, en ja til livet politiker 
i den offentlige debatten, knyttet til dette tema. Er det 
etisk rett i en slik situasjon å stemme for 12 uker, for å 
hindre utvidelse til 22? , eller er det eneste rette å kun gi 
anledning til abort i helt spesielle tilfeller som uønska 
graviditet ved incest, voldtekt og der mors liv er i fare? 
Heldigvis er der politikere som på en saklig og sterk 

måte står sterke og klare i denne 
kampen og de trenger vår støtte 
og forbønn! Et Ramaskrik! Eller er 
vi like tause som fosteret som ikke 
har muligheten for å tale sin sak? 
Noen velger løfte faner og gå i tog. 
Andre skriver flammende innlegg 
i magasin, aviser og sosiale medier. 

Min oppfordring til oss alle er at vi 
ikke bare i ord, men og i handling, 
heier på livet. Det gjør vi gjennom 
konkret hjelp til den/de som blir 
uønska gravid og står alene med sin 
store utfordring, eller vet at de får 

barn med et syndrom som vil medføre store belastninger 
over tid. Da blir det hule ord om vi bare heier når vi 
møter de uten å bidra i form av både tid og penger. 

La oss bidra til et Ramaskrik til vern for det ufødte 
barnet i mors liv!
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FOKUS

“Noen må våge å 
være stemme for 
det ufødte barnet 
som ikke kan 
la sin røst lyde 
i den offentlige 
debatten.”

Johan Halsne
Krinsleiar
ImF Sunnmøre 
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Det blir til dels store endrin-
gar i bemanninga rundt om-
kring i dei ulike avdelingane 
som utgjer ImF Sunnmøre. 
Nokre går ut av teneste, og 
nye kjem inn. 

Det gjev grunn til takksemd for 
lang og trufast teneste, og dei som 
sluttar vil verte takka for sin innsats 
i dei rette fora. Samstundes så er det 
alltid både krevjande og spennande 
å finne nye medarbeidarar. Vi er 
svært glade for at mange har sagt 
seg villig å gå inn i ulike oppgåver. 
Så er det nokre stillingar som i 
skrivande stund står ubesett, og 
det er ei stor bøneoppgåve for oss 
alle. Både krinsstyret og dei ulike 
avdelings-styra arbeider med 
vidare rekruttering. Her kjem 
ei oversikt over dei endringane 
som vil skje dei næraste vekene/
månadene.

Begravelsesbyrået Sunnmøre:
Som omtalt i dette nummer av 
Heimemisjonen slutta dagleg leiar 
i byrået Marit Vingen 1. april. 
Kjell Runar Stige gjekk samtidig 
over til stillinga som dagleg leiar. I 
tillegg er Linn Therese Kalvø tilsett 
i 80 % stilling med hovedfokus 
på økonomi- og adminstrasjon. 
Oddrun Malum Bjørdal har 
tidlegare vore tilsett i 60 % men 
gjekk opp til 80 % frå 1. april og 
opp til 100 % frå 1. juli. I tillegg er 
Hilde Clausen Vartdal tilsett i 40 % 
stilling i byrået.

Brusdalsheimen:
Hilde og Arvid Lukkedal har 
vore tilsett som styrarpar på 
Brusdalsheimen i 20 år. Frå 
sommaren av går Arvid over i anne 
arbeid som bussjåfør og sluttar på 
Brusdalsheimen. Hilde vil framleis 
ha ei stilling utover hausten for å 
ta unna ulike arrangement, men 
vil slutte på Brusdalsheimen i 
løpet av hausten. Hilde vil gå inn 
i ei deltidsstilling i barnearbeidet i 
krinsen får hausten.

ImF Ung Sunnmøre:
Randi Fagerhol Lauvås sluttar som 
dagleg leiar i ungdomsavdelinga 
frå sommaren. Her er det 
førebels ikkje tilsett nokon ny, 
men administrasjonen arbeider 
med saka. Barnekonsulent Hilde 
Sofie Blindheim Østrem er for 
tida i permisjon frå stillinga si 
i barnearbeidet. Det vert lyst ut 
ei midlertidig stilling for ung-
avdelinga.

Orreneset:
Sondre Bårnes har nokre år 
vore tilsett som kokk/dagleg 
leiar/vaktmeister på Orreneset. 
Sondre sluttar i denne stillinga til 
sommaren.

Møre Barne- og ungdomsskule 
Hatleholen/Ålesund:
Rektor Signe Reidun Urtegård 

sluttar ved skulen til sommaren 
og går over i arbeid i det offentlege. 
Øysten Engås er tilsett som ny 
rektor frå 1. august.

Møre barne- og ungdomsskule 
Skodje:
Håkon Hovda er tilsett som 
rektor i eit års vikariat ved skulen 
vår i Brusdalen. Han kjem frå 
rektorstillinga ved Vestborg 
vidaregåande skole. 

Emblem bedehusforsamling:
I Emblem bedehusforsamling 
har pastor gjennom 11 år Kai 
Even Bjørdal slutta i si stilling. 
Barne- og familiepaster Oddrun 
Malum Bjørdal sluttar til 
sommaren og går over i full jobb 
i begravelsesbyrået. Ole Andreas 
Høyberg er tilsett i 80 % stilling 
som administrasjonsleiar/song- og 
musikkpastor saman med Nikolai 
Sundklakk som fortsetter i 60 % 
stilling som ungdomspastor. 

Nytt om navn i ImF Sunnmøre

Hilde og Arvid Lukkedal gir seg på Brusdalsheimen etter 20 år som 
styrerpar.

De ansatte i Begravelsesbyrået 
Sunnmøre

NYHENDE
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NYHENDE

Marit takker av

Den 31. mars hadde Marit 
Vingen sin siste arbeidsdag i 
Vikakroken og i Begravelses-
byrået Sunnmøre. Med det 
er en sammenhengende peri-
ode på 44 år som ansatt i in-
dremisjonen over.

Det er i Begravelsesbyrået 
Sunnmøre Marit er ansatt, siden 
2011 som daglig leder. Tidligere var 
firmanavnet SI-senteret og før det 
igjen AS Indremisjonsheimen.

Marit var bare 19 år gammel da hun 
ble ansatt som forretningsfører i AS 
Indremisjonsheimen. Da hadde hun 
noen år hatt både sommerjobb og 
«julejobb» både i Indremisjonskafeen 
og i Indremisjonen sin bokhandel. 
Marit var også med som 
kjøkkenjente på Brusdalsheimen fra 
hun var tenåring den gangen Hilda 
Hansen og Gudrun Skjelten var de 
som styrte det meste på leirstedet i 
Brusdalen.

Fra første stund hadde hun 
ansvar for regnskapsføringen, 
lønnsutbetalingen med mer. I tillegg 
hadde Marit ansvar for regnskap og 
lønn for alle de andre avdelingene 
i Sunnmøre Indremisjon. En av 
de første oppgavene Marit fikk 
fra daværende kretsleder Gunnar 

Kjøde var å gjennomføre den årlige 
indremisjonsbasaren. Dette var en 
stor basar for hele Sunnmøre som 
ble gjennomført i Ålesund bedehus. 
Marit sier i dag at hun mange ganger 
har undret seg over alt det ansvaret 
som ledelsen i misjonen den gangen 
tok sjansen på å gi en ungdom på 19 
år.

Av de ulike arbeidsoppgaver som 
Marit fikk i tillegg til regnskap 
og økonomi var også å ta imot 
personer til samtaler ved dødsfall 
i begravelsesbyrået. Hun tok imot 
påmelding til leirer og til turene i det 
som den gang het SI-reiser.

«Gunnar Kjøde var en utrolig fin 
leder, han forventet mye av oss men 
ga oss også stor tillit og viste oss stor 
omsorg» sier Marit.

Marit forteller om en tid da alle 
avdelingene som hørte til Sunnmøre 
Indremisjon var mer enn samlet 
enhet enn det som er tilfelle i dag. 
Den gangen var det slik at alle var 
med og tok et tak der det trengtes 
og Marit kan fortelle om når hun ble 
sendt til Orreneset for å slipe gulv og 
at hun fikk konkrete oppgaver under 
byggingen av Daggry barnehage på 
Valderøya.
 «Jeg savner noe av det fellesskapet 
og den helhetsopplevelsen dette 

skapte mellom oss som var ansatt i 
misjonen» sier Marit.

Det var en helt annen tid på 
mange måter. Den gang kom alle 
indremisjonen sine predikanter 
innom kontoret på mandagene når 
de hadde fridag. Misjonsfolket var 
oftere innom kontoret enn nå, blant 
annet kom de med kollektene fra de 
ulike møteukene og leverte de. 

«Regnskapet ble ført for hånd i og 
det var et stort fremskritt når vi fikk 
den første elektriske skrivemaskinen 
med kulehode» kan Marit fortelle 
med et smil.

Den lengste av tiden Marit har vært 
ansatt i misjonen var det Skaregata 
2 som var kontorlokaler. Her var 
det bokhandel i første etasje, kafe i 
andre etasje, kontorer og radiostudio 
i tredje og resten av bygget var i bruk 
til leiligheter.  Marit synes flyttingen 
til Vikakroken i Spjelkavika både 
var klok og nyttig, ikke minst når 
både bokhandelen og kafeen ikke 
var i drift lenger. Begravelsesbyrået 
Sunnmøre har forøvrig akkurat 
pusset opp sine lokaler som noe av 
det siste Marit har hatt ansvar for 
som byråets daglige leder.

«Det har vært et svært meningsfullt 
arbeid å få møte mennesker i den 

vanskelige situasjonen de er i ved et 
dødsfall» forteller Marit.

Når Marit nå velger å gå av med 
pensjon er det en institusjon i ImF 
Sunnmøre / Sunnmøre Indremisjon 
som slutter. Marit vil bli savnet 
på kontoret og i personalet i 
Vikakroken.

«Det skal bli godt å slippe å alltid være 
tilgjengelig for begravelsesbyrået og 
få litt roligere dager sammen med 
Ingbjørn» sier hun.

Marit på kontoret sitt en av de siste dagene i mars. Marit på kontoret sitt i Skaregata 2 for noen år siden

Klipp fra Heimemisjonen
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Det har ikkje vore mange 
leiar det har vore mogleg å 
gjennomføre det siste året 
grunna smittevern og alle 
hensyn vi har måtte ta. Difor 
var gleda desto større då vi 
kunne invitere til MINI-leir 
på Brusdalsheimen i mars.

Grunna pandemien var det ikkje 
lov å ha overnatting, så ImF Ung 
bestemte seg for å arrangere 
ein dagsleir laurdag 6. mars. 
Aldersgruppa var frå 2.-5. klasse 
og det var godt og vel 20 barn som 

kom på leir. Nokre av dei som 
hadde meldt seg på måtte halde 
seg heime sidan det berre nokre 
dagar før leira vart bestemt at det 
kun var lov å samle deltakarar frå 
same kommune. Det førte til at 
det kun var barn frå Ålesund som 
kunne komme på leir. 

Det same gjaldt også for leiarane, 
noko som førte til litt ekstra 
utfordringar dei siste dagane før 
leiren då fleire leiarar ikkje fekk 
kome. Men folk var positive og 
stilte opp på kort varsel, slik at 
vi hadde eit flott leiarkorps til å 

ta imot deltakarane. Hilde Sofie 
Blindheim Østrem var leirsjef 
og Arild Ove Halås var med 
som talar. I tillegg deltok Silje 
Osdal, Karianne Steffensen og 
Øystein Runde som leiarar. I 
bibelsamlingane fekk vi høyre 
om Paulus og Tomas som begge 
møtte Jesus og sidan reist langt 
for å fortelje andre om han. Paulus 
kom heilt vest til Spania medan 
Tomas reiste heilt til India med 
evangeliet.

Som alltid på leir var det mykje 
god mat som vart servert av Hilde 

og Arvid Lukkedal. På leirfesta 
var det mange spreke og artige 
innslag frå deltakarane. Eit nokså 
kreativt sporløp vart vunne av 
«Team Ellingsøya».

Vi veit ikkje når vi kan arrangere 
leir igjen, men erfaringane med 
dagsleir var gode. Barna møtte 
opp kl. 1000 og vart hente igjen kl. 
2100. Ein fin og innholdsrik dag 
var over.

Dagsleir på Brusdalsheimen

Tekst & foto:  Arild Ove Halås

Bilde: Det nymalte inngangspartiet 
på Orreneset

Nytt fra 
Orreneset
Det har vore stille frå oss ei 
stund, men vi ligg ikkje på 
latsida her på fjellet. Inn-
gang, tv-stue, toalett og dei 
fleste dørene har fått ei et-
terlengta oppgradering. 

Fine lyse fargar og ny belysning 
i taket gjør verkeleg susen! 

Loftsgangen har også fått seg ei 
mindre oppussing med lyse veggar 
og kvite dører.

No har vi endeleg begynt å få litt 
bestillinger på catering og selskap 
igjen etter eit roleg år. Det skal bli 
godt å få lage mat og å ha gjestar 
igjen.

Vi har ønskt i lengre tid å skifte 
ut rekkverket rundt hovedhuset. 
Dette er i dårlig stand og behovet 
for noko nytt er stort. Vi har fått 
pris på eit glassrekkverk som kjem 
til å koste oss ca. 300 000 kr. Sidan 

vi ikkje har lotteri i år og inntektene 
er lave pga Covid-19 håpar vi at du 
kan bidra med ei gåve.

Du kan vippse til: 119058, eller 
bruke bankoverføring: 4030 
07 05199. Merk betalinga med 
REKKVERK.

På førehand takk! 
Helsing Anbjørg og Sondre på 
Orreneset

Team Ellingsøy vant sporløpet – frå venstre Benjamin Vartdal Espelund, Olai Bjørke og Joakim Haram
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DET SKJER

SOMMERFERIE
I NORGE

SE DAGSPROGRAM OG TURPRISER PÅ

PLUSSREISER .NO

Det er trygt å bestille reise hos oss.
Vi har kostnadsfri avbestilling frem til seks 
uker før avreise på Norgesturer og 75 dager 
før avreise på de fleste utenlandsturer.
Se oppdatert informasjon på hver enkelt turs nettside.

TRYGGHETSGARANTI

B U S S R E I S E R  I  K R I ST E N  R EG I

Helgelandskysten og Lofoten
Ragnar Ringvoll  & Geir Sandvik

30. juni – 10 juli

Bergstaden Røros
Ingeborg Berstad Torp & Klaus Muff

30. juni – 6. juli

Østlandet
Solveig & Svein Granerud

30. juni – 6. juli

Møt sommeren på Flor & Fjære
Rita Aasen, Arild Ove Halås & 
Randi Fagerhol Lauvås

27. - 29. august

A K T I V E  T U R E R  I  N O R G E

Aktiv tur Rogaland
Aud og Johan Halsne

15. - 20. juni

Pilegrimsvandring: Valldal - Bjorli
Jan Løkkeborg & Kjell Harald Otterlei

5. - 9. juli

Sykkeltur på Golsfjellet
Kørner Høie & Geir Sandvik

13. - 18. juli 

Fjellturer på Sunnmøre
Evy-Gunn Knotten & Henrik Peterson

5. - 8. august

Pilegrimsvandring: Hardangervidda   
Erling Rimehaug & Kjell H. Otterlei

9. - 13. august

Pilegrimstur over Dovrefjell til Nidaros
Erhard Hermansen & Kjersti Marken

12. - 20. juli
O P P L E V E L S E ST U R E R

Sommertur til Finnmark
Marit Stokken Berland, Irene Krokeide 
Alnes & Steinar Harila

21. - 29. juni

Trøndelag under Olavsfestdagene
Rolf Gunnar Heitmann & Paul Odland

29. juli - 4. august


