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Julemarknad
for Brusdalsheimen
Det har blitt ein fin årleg
tradisjon på Sunnmøre at
det vert halde julemarknad
for leirstaden Brusdalsheimen. I år gjekk den tiande
marknaden av stabelen.
I utgangspunktet har dette vore eit
utandørs arrangement i Spjelkavik
sentrum, men grunna ver og vind
har marknaden nokre år vore flytta
innandørs til Spjelkavik bedehus,
slik det også var i år. Då flytta ein dei
ferdigsnekra bodene inn i storsalen
på bedehuset, og laga ei koseleg
«handlegate», der utstillarane
bydde fram varene sine og inntekta
gjekk til Brusdalsheimen.

Aud Kindervåg Halsne her nett vore i Oberamargau og besøkt hallen kor pasjonsspelet vert sett opp

Ein komite og styrarparet Hilde

og Arvid Lukkedal, pluss andre
eldsjeler, er drivkreftene bak. Det
grundige forarbeidet med sylting,
safting, baking, strikking, sying
og meir, står utstillarane og andre
frivillege for. Salget i bodene var
godt og varene fekk «bein å gå
på» og «munnar og mette» under
marknaden. Det var også god tid
sosialt samvær med mat og prat
over kaffekoppen inne, medan det
styrtregna ute. Arrangementet
gjekk over to dagar i slutten av
november. Heile 130 000 kr kom
inn til Brusdalsheimen i løpet av
messa og i etterkant er det kome
inn nærare 10 000 kroner. I tillegg
til salgsvarer, var det matsalg og
utlodning med flotte gevinstar.

Kjellaug Ferstad (tv) og Lindbjørg Sunde bak disken i en av de mange salgsbodene.

Ein god tradisjon på opnings-

dagen har det også blitt at Godøy
Brass held minikonsert med
juletonar og anna musikk. Valle
barnekor stod for sang og musikk på
dag nummer to. Bedehussalen var
fylt med folk. Hilde Giske Lukkedal
leia samværa. Ho er takksam og
godt nøgd med årets marknad og
reknar med at denne tradisjonen er
komen for å bli.

TAKK TIL VÅRE SPONSORER
NESBAKK A/S

Tekst & foto: Gudrun Longva
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Johan R. Sunde
A/S

LEDER

«Det skal vi
applaudere og
heie på, fremfor
å være kjøleskap»

“Gå all in!”
Denne høsten har vi fulgt en debatt i den kristne pressa
knytta til tema for ungdomskonferansen The Send
som flere kristne organisasjoner står sammen om å
organisere kommende år i Oslo. Debatten er knytta til
talere som kommer og deres teologiske ståsted. Enda
mer har debatten gått med fokus på tema. Flere har
advart mot det å oppfordre unge til å gå ”all in”, og for
all del, vi tenker at der fins eksempel på personer som
i kristne miljø ikke hadde god og sunn veiledning og
brant lys i begge ender, som følge av at de gikk “all in”.

Johan Halsne
Krinsleiar
ImF Sunnmøre

Der var bare fokus på å yte, og ikke tid for restitusjon. De
opplevde sin verdi knytta til det de kunne bidra med. Når
de ytret ønske om en endring, behov for avlasting ble de
møtt med ord som gjorde at de fikk dårlig samvittighet
på toppen av overbelastningen.
Vi håper og tror at historien har lært oss til å være sunne
og gode veiledere som gir rom for hvile og ladning. Når
det er sagt, så heier vi frem de i våre sammenhenger
som vil gå ”all in” Når ung og voksen synger: ”Jeg vil gi
deg alt, jeg vil gi deg alt ”er der noe sunt og rett i dette.
Det skjer for sjelden at vi møter personer med en slik
overgivelse, nød og brann. Når vi åpner vår Bibel møter
vi mange , i ulike situasjoner som gikk “all in” I det
gamle testamentet møter vi både Moses, Josva og David,
vi møter profeten og vi møter en mester med et budskap
som lød slik: ”Følg meg”, og “de forlot alt “ og fulgte
han! Jo, de gikk “all in” Leser vi vår kirke og bedehushistorie, så finner vi i dag et resultat av de mange unge,
kvinner og menn som gikk “all in”
Uten tvil så ligger det mest til de unge sin entusiasme og
pågangsmot å gå “all in”. Det skal vi applaudere og heie
på, fremfor å være kjøleskap. Forresten, vi nærmer oss
jul, og enda en gang blir vi minnet på Bibelens budskap
om en Gud som gikk ”all in” Romerne 8,32 sier det slik:
“Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss
alle. Hvordan skulle Han kunne annet enn å gi oss alle
ting med ham?.

Vi ønsker dere alle en
velsignet god jul
og alt godt for det nye året!
Oddrun, Hilde, Linn Therese og Kjell Runar

Paulus minner oss og om det samme med litt andre ord
i brevet til Filipperne:” jeg glemmer det som ligger bak,
og strekker meg ut etter det som er foran og jager mot
målet.
Vi i Imf Sunnmøre vil ønske dere alle en velsignet god
jul og godt nytt år.
La oss gå “all in” i de oppgaver vi har eller vil få i året som
ligger foran.
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KonFu
I høst har KonFu startet opp
med et nytt kull med konfirmanter for 2021-22.
KonFu er et konfirmasjonsopplegg
der det samarbeides mellom
ImF-UNG Sunnmøre, Misjonssambandet nordvest, Misjonssalen Ålesund og Emblem
bedehusforsamling.
Konfirmantkullet for 21-22 består
av 28 konfirmanter. De fleste har
meldt seg på enten for å konfirmere
seg
på
Emblem
bedehus,
Misjonssalen Ålesund eller en av
de andre forsamlingene til ImF
Sunnmøre eller Misjonssambandet
Nordvest. Men det er også
noen som er med på andre
konfirmasjonsopplegg og som bare
er med på KonFu som noe ekstra
i tillegg til opplegget der de skal
konfirmere seg.
Til nå har det vært en åpningshelg
der man var på speiderhytten på

Ørskogfjellet fra fredag til søndag.
Så har det vært tre superlørdager
der man er samlet i fire timer med
undervisning, mat og en form for
aktivitet. Den første superlørdagen
var også samtidig som det var
PitStop på Emblem bedehus så da
var den lagt opp slik at man hadde
undervisning og kunne så være
med på PitStop når undervisningen
var over.
I KonFu så er selvfølgelig
undervisningen viktig, men det
settes også stort fokus på det
sosiale og fellesskapet mellom
kristen ungdom fra ulike plasser.
Dette gjøres ved å bruke tid i
grupper, med ulike aktiviteter og
gjennom måltidsfellesskap. Etter
jul gjenstår det to superlørdager
og
en
avslutningshelg
før
konfirmantene skal konfirmere seg
i sine forsamlinger.
Tekst & foto: Mathias Lindgren
Mulelid

Endelig leir!
Etter mange avlyste leirer
grunnet korona, ble det endelig leir igjen! 29.-31. oktober ble Orrenesleikane 2021
arrangert på Orreneset Misjonssenter.
5.-7. klassinger ifra ulike områder
på Sunnmøre og med ulike
bakgrunner deltok. For noen var
det deres første leir og for andre
ikke.
Det var treigt med påmeldinger,
men rett før leiren strømmet de
inn og det ble til slutt en god gjeng
med deltakere.

i Pil og bue, pilkast, hoppetau,
terrengløp og kubbekast. De som
kom på pallen i hver gren, fikk hver
sin medalje.

De livlige deltakerne fartet rundt
på aktivitetsrommet, fotballbanen
og uteområdet til leirplassen.
Kiosken var også meget populær.

Under
kveldsmøtene
og
bibelsamlingene
fulgte
de
godt med og var ivrige med å
stille mange gode spørsmål.
Etter bibelsamlingene var det
grupper der det var rom for
samtale, spørsmål og bønn. På
lørdagskvelden før leggetid fikk

Tradisjon tro på Orrenesleikane
var det selvfølgelig 5-kamp der
deltakerne kjempet mot hverandre

deltakeren delta på bønnevandring
med ulike poster.
Taleren på leiren, Maria Zahl,
hadde laget et hefte til hver
deltaker, som de kunne se på under
bibelsamlingene og fikk ta med seg
hjem.
Vi håper og ber om at frøene som
er sådd i hjertene til deltakeren
kan vokse og at leiren på et slags
vis kan ha ført de nærmere Jesus.

Vi håper også at mange vil komme
tilbake på Wintergames-leirene vi
skal ha i februar og mars for ulike
vinteraktiviteter, kristent felleskap
og å høre om Jesus.
Hovedmålet med leirarbeidet
er å bevare og få med flere på
himmelveien – det er det viktigste!
Tekst & foto: Marie Gudmestad
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DET SKJER

Fredag:

Kl. 19.00 Åpningsmøte
Laurdag:
Kl. 11.00 Bibeltime
Kl. 13.00 Middag
Kl. 16.00 Temasamling
Sang av Valderøykvartetten
Kl. 18.00 Kveldsmat
Kl. 19.00 Festmøte - Sang av Valderøykvartetten
Påmelding for heile helga og enkeltmøte til
Brusdalsheimen 70274553 / brusdalsheimen@imf.no

Tema: Herrens ord for frelse og liv

BIBELKURS ImF SUNNMØRE
Blindheim Bedehus vinteren 2022
Onsdager kl. 1900 – 2100 To bibeltimer med kaffipause hver kveld
26. januar / 2. februar / 9. februar / 16. februar

Johan Halsne – «Hva er det neste ? – fokus på endetiden»
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Arild Ove Halås – «I begynnelsen, kristen skapertro»

JUBILEUMSFEST
FERMATE 10 ÅR
Blindheim bedehus
Søndag 23. jan. kl. 16.00

Desse tek del:
Jan Løkkeborg
Iris Vartdal Clausen
Styret i Fermate
Tale, attersyn, jubileumsgåve
og god servering

Jan Løkkeborg og Iris Vartdal Clausen

Song av koret Elkana

Alle er hjarteleg velkomne!
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JU L EGAVE T IP S
gi en reise i kristen regi

O B E R A M M E R GAU 2 0 2 2

Pasjonsspillet i Oberammergau tiltrekker seg mange hundre tusen besøkende fra hele verden. Vi har satt
opp et stort antall turer til det som er den 42. utgaven av spillet. Det ble første gang satt opp i 1634 og har
blitt vist ca. hvert 10. år. Grunnet coronapandemien ble 2020-utgaven utsatt to år. Alle turer inkluderer en
rekke opplevelser flere steder i Europa. Vi gleder oss veldig og håper du har lyst til å være med på tur.

O P P L E V E L S E ST U R E R

AKTIVE TURER

Pilegrimsvandring med Vårt Land
21. juni 2022
7 dager
Mette & Erling Rimehaug FÅ PLASSER IGJEN

Gardasjøen I
FÅ PLASSER IGJEN
Reidun & Kurt Hjemdal

Seefeld i Tyrol
Kari & Helge Standal

München, Salzburg og Wien FÅ PLASSER 22. mai 2022
8 dager
Rolf Gunnar Heitmann og Benedicte
Heitmann

5. juli 2022
8 dager

B U S ST U R E R

Zell am See og Berlin
Ludvig Bjerkreim, Ingebjørg Berstad Torp
og Svein Bjarne Aase

Salzburg I
Oddvar Søvik & Liv Kaland Fjellstad

8. juni 2022
12 dager

Ring oss på telefon 70 17 90 00
Mandag - Fredag 09:00-15:30

12. mai 2022
8 dager

31. mai 2022
7 dager

Tur med Sjømannskirken
Knut Erik Skarpaas og Vigdis Alte

7. juni 2022

Praha I
Harald Svendsen og Åsmund Steinnes

15. juli 2022

Gardasjøen IV
Ingebjørg Berstad Torp og Arvid Hunemo

19. juli 2022

Salzburg II
Jens Petter Jørgensen og Sissel Stokset

9 dager
7 dager
8 dager

4. august 2022
8 dager

Salzburg III
Mette V. & Roger Sørensen

13. september 2022

Praha II
Ole Fritjof Godtfredsen, Steinar Tverrli
og Geir Sandvik

20. september 2022

8 dager
7 dager

Gledelig jul og godt ny tt år!
Vi jobber nå med neste års turprogram. Følg med på plussreiser.no

