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Med
Guds Ord
til folket

UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Leder

Snakk til og ikke om

S

ier du mye fint til dine
medmennesker, eller er
det letter å snakke om dem til
andre? Uten tvil sier mange mye
fint til hverandre. Å snakke fint
om noen til andre er selvsagt
også bra. De fleste av oss trenger
mye oppmuntring, så det er flott
å si oppmuntrende ord til den
det gjelder.
I en begravelse blir der som regel
sagt mye fint om personen som er
død. Det er fint det, men det er jo
litt seint. Tenkt så mye bedre å få
sagt det mens personen lever, og
selv får høre det.
Hører du en god forkynner, må
du svært gjerne fortelle det til så
mange som mulig. Men husk at
den som har stått fram på talerstolen, ofte kan være usikker på
om det når fram. Si at det var
bra til vedkommende, men bare
dersom du mener det du sier. Det
skal veldig mye til at oppmuntring
kan virke slik at personen blir
opphøyet og ikke takker Gud for at
det ble slik.
Så til en mye vanskeligere sak.
Hva om noe ikke er så bra? Skal vi
da tie stille? I mange tilfeller skal
en nok det. Vi gjør alle feil, og det
er helt unødvendig å påpeke det.

Indremisjonsrøsten
• vil være en røst til vekkelse og
fornyelse
• vil være en formidler av Guds
Levende Ord
• vil gi informasjon om Indremisjonens arbeidet på Sørlandet
Utgis av: Indremisjonsforbundet Sør

2

I de fleste tilfeller er det den som
gjør feilen, som også ser det aller
best at det var feil. Da er det kun
destruktivt å påpeke det. Men om
vi ikke vil si til den det gjelder at vi
mener noe er feil, blir det i alle fall
fullstendig feil å snakke til andre
om det. Bibelen er veldig tydelig
på at baktalelse er en alvorlig synd.
«Alle» sier det er bra å høre
sannheten, men «ingen» ønsker
likevel å høre det. Dette er selvsagt
et problem, men jeg tror likevel
det er mest redelig å si fra. Det
gjelder i alle situasjoner, men ikke
minst om en forkynner skulle si noe
galt. Ting kan bli sagt feil, fordi en
mangler innsikt, eller bare fordi en
er uheldig med måten det blir sagt
på. I begge tilfeller er det viktig at
den som har sagt det, får høre om
det. Spør den som har sagt det
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hva som var meningen med det
som ble sagt. Er det en forkynner
fra kretsen, kan eventuelt kretskontoret kontaktes. Det som blir veldig
feil er å snakke med mange andre
om det denne personen har sagt
feil, uten at det er sjekket ut at vi
har forstått det rett.
Hvis noen lærer feil i følge
bibelen, og står på det, er det
viktig at en advarer andre. Dersom
noen har formulert seg slik at
det oppfattes feil, er det viktig at
det ikke blir spredt «løgner» om
personen pga feil oppfatning. Å
snakke til vitner om tillit, mens
å snakke om i denne sammenhengen kan på mange måter være
ondsinnet.
Ommund Tveit
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Gjestfrihet

Ensom i Guds rike?

J

eg har gjennom flere år,
hørt det mange ganger:
Jeg har ikke så mange venner
på bedehuset, jeg sliter med å
komme inn, føle meg inkludert,
jeg vurderer å finne meg en
annen plass, ingen trenger meg
her. Jeg ser meg rundt i bedehusland, og tenker: Hvordan er
det mulig? Er vi ikke mange her?
Hvordan imøtekommer vi hverandre? Selvsagt trenger vi hverandre. Og selvsagt har vi bruk
for hverandre.
I Bibelen betegnes vi som brødre
og søstre. Brødre og søstre er i
familie. Er det ikke naturlig å invitere
familie hjem til seg noen ganger?
I Apg. står det flere ganger om at
de var samlet i hjemmene. Her var
også ikke-troende til stede. Og de
troende vokste i antall, og ble flere.
«Av dette skal alle kjenne at dere
er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Joh. 13,35.
I Hebr. 13,1-2 står følgende: Hold
søskenkjærligheten levende! Glem
ikke å være gjestfrie, for på den
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måten har noen hatt engler som
gjester, uten å vite det.
Da vi bodde i Bergen var vi
med i en menighet, som en gang i
måneden møttes til sabbatsmåltid.
Alle som hadde lyst til å bli med,
skrev navnet sitt på ei liste, og alle
på listen ble inndelt i grupper. Vi
ble fordelt rundtom i hjemmene
til folk, og her spiste vi måltid og
hadde andakt sammen, og alle aldre
var representert. Det var de som
fordelte oss rundt om i hjemmene,
bevisste på. På den måten, ble vi
kjent på tvers av generasjonene.
Dette var verdifullt og veldig fint
å være med på. Ellers er arbeidet
ofte adskilt mellom generasjonene.
Jødene samles fortsatt i hjemmene
til sabbatsmåltid. Kanskje det kan
være til lærdom for oss?
Når jeg gikk til konfirmasjonsundervisning, var det en enke som
åpnet hjemmet sitt, så vi kunne
ha undervisning der. Dette gjorde
sterkt inntrykk. En «bestemor», som
egentlig ikke gjorde noe utav seg,
annet enn å være tilstede, og som
stilte med mat og husrom. Hvorfor
gjorde hun det? Jeg fikk stor respekt
for henne, og også for at hun ville
være med de unge. Ha rom for dem

i huset sitt. For henne hadde det
visst betydning å få stille hjemmet
til disposisjon, men for meg kanskje
enda større. Hun gav oss følelsen av
verdi. Vi var ønsket der. Jeg undres
om hun ba for oss også, mens hun
satt med foldede hender og hodet
bøyd på kjøkkenet.
Et viktig spørsmål å stille oss selv,
er: vil vi bli flere? Eller er vi oss selv
nok? Gjennom flere år, har jeg gått
mye i åpen barnehage. Her har jeg
truffet mange innvandrere, som er
ensomme. Det er vanskelig å lære
seg norsk, og det er vanskelig å bli
kjent med sørlendingene. Og sikkert
i andre deler av landet også. Jeg har
hørt andre som har flagget sin tro
høyt, si: Det er mye mer tro rundt
om i norske hjem, enn man skulle
tro. Da kan jeg ikke unngå å stille
meg spørsmålet om noen rundt
meg, norsk, eller ikke norsk, venter
på en invitasjon hjem til meg. Gjør
du?
«Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud,
og hver den som elsker, er født av
Gud og kjenner Gud.» 1. Joh. 4,7
«Vær med og hjelp de hellige
som lider nød, og legg vinn på
gjestfrihet.» Rom. 12,13
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Råd fra ImF i kirkesituasjonen
anno 2015/2016.
En krevende situasjon
ImF sender ut denne uttalelsen med tre konkrete råd på bakgrunn av at Den norske kirke (Dnk)
er i ferd med å innføre som sin offisielle lære at Gud velsigner forhold som Bibelen uttrykkelig sier
er synd og årsak til at mennesker ikke vil arve Guds rike (1.Kor.6:9-10). Dette gjør Dnkʼs ledelse
ved å sette enheten mellom kirkens medlemmer over det Gud har åpenbart som sin vilje gjennom
Bibelen. Den konkrete synd er alvorlig nok i seg selv, men den er likevel bare et symptom på det
underforliggende hovedproblemet: Bibelen er avsatt som autoritet for lære og liv. Resultatet er at
en er i ferd med å velsigne det Gud ifølge sitt ord ikke vil velsigne. Den nye tolkningsnøkkelen
synes å være en kjærlighetsforståelse som er løsrevet fra sin bibelske sammenheng, og med
dette tar en bort alvoret om at vi skal stå til regnskap for en hellig Gud. Dette er vrang lære og
kjernen i liberalteologien; en lære som resulterer i forførelse av mennesker fordi det fjerner
behovet for at vi må bli frelst for å arve det evige liv. Derfor er ikke dette en bagatell og noe som
bare gjelder en liten del av befolkningen, da det bryter ned nødvendigheten av at vi alle må bøye
oss for Guds vilje for å finne nåde hos Ham.
ImF har ved ulike anledninger sendt ut vurderinger og råd om hvordan en kan/bør forholde seg i
kirkesituasjonen, men alvoret i dagens kirkesituasjon er såpass skjerpet at noe mer må sies.
Glad og frimodig tillit til Bibelen som Guds ord har alltid preget vårt bedehusarbeid. I en tid hvor
dette synet utfordres, vil vi oppfordre både den enkelte av oss og våre forsamlinger til å holde fast
på Bibelens inspirasjon.
Vi vet at mange ansatte og frivillige i Den norske kirke (Dnk) fortsatt står for en klassisk kristen tro
som er fundamentert i troskap til Bibelen og bekjennelsen, og vi vet også at mange opplever stor
nød i forhold til dagens situasjon. ImF ønsker på ingen måte å legge sten til byrden for disse.
Tvert imot håper vi vårt budskap kan hjelpe til å se en vei videre, samtidig som vi vil minne om
faren ved å kompromisse med sin overbevisning og samvittighet.

Vårt syn på «den kirkelige folkeordning»
ImF står ikke for noen annen forståelse av Den norske kirke i dag enn vi har gjort før. Vi har sett
på Dnk som en «kirkelig folkeordning», og har holdt fram at det formelle medlemskapet ikke
legitimerer vranglære og vranglærere i kirken. Det er forskjell på en folkekirke og en kristen
organisasjon eller annet kirkesamfunn. «Kirken er fellesskapet av alle døpte» stod det på
framsiden på Dnkʼs invitasjon til siste kirkevalg, og det illustrerer hvor vidt en tenker. Selv om en
folkekirke er veldig fjernt fra en bibelsk forståelse av menigheter bygd på det allmenne
prestedømme (1.Pet.2:9), har vårt misjonsfolk likevel levd noenlunde greit med ordningen så
lenge læregrunnlaget stod fast, og så lenge kirken hadde en del tydelige ledere en kunne
identifisere seg med.
Uansett hvilken kristen sammenheng en står i, er likevel kravet til åndelig lederskap det samme,
og ImF mener det er en ny situasjon når Dnk så tydelig endrer sin lære og har gått fra å være «en
kirke for folket» til å bli «en kirke av folket». Denne kirkens folkedemokratiske styringsform har
vært kritisert fra bedehusfolket i over hundre år, men en har på sett og vis akseptert å leve med
en styringsmessig unntakstilstand. Nå har vi imidlertid under siste kirkevalg vært vitne til en
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mobilisering av dette folkedemokratiet for å få gjennomslag for vranglæren, og dette er en ny
situasjon. Vi kan ikke i det uendelige unnskylde og akseptere utviklingen i Dnk bare fordi den gir
oss gode møtepunkt med folk, for mange vil nemlig forstå kirkens aksept av liberalteologien som
noe samvittigheten kan leve godt med.

ImF gir følgende tre råd i kirkesituasjonen

1

Klargjør ditt forhold til Bibelen. Dette er vårt viktigste råd. Som vi har nevnt, er den
aktuelle situasjon oppstått som følge av lang tids forfall i synet på Bibelen som autoritet for
vår tro, lære og liv. Troen på Gud kan ikke løsrives fra det skrift der Han har åpenbart seg
og sin vilje. Dersom vi opphøyer oss selv til å være herre over Skriften, i stedet for at Skriften får
være herre over oss, står vi i fare for å la oss forføre av løgnen.

På våre nettsider finnes heftet «Bibelsyn og Bibelbruk» 1 som gir en lettfattelig innføring i hva vår
organisasjonsledelse har stått for i synet på Bibelen, og vi tror dette vil være en god hjelp for
mange. Vi vil også minne om at vårt bibelsyn ikke er mer verdt enn det vi i praksis viser i vår bruk
av Bibelen, og det misjonsengasjement som den befaler oss å ha.

2

Vær med og bygg den kristne forsamlingen på Bedehuset. Dette har også vært vårt råd
tidligere, og situasjonen bare tilskynder en sterkere satsing på forsamlinger som er bygd på
Bibelen og vår bekjennelses grunn. Vi legger ikke skjul på at det er flere svakheter og
utfordringer med vårt lekmannsarbeid, men noe av styrken er å kunne møte framtiden med full
råderett i eget hus. Håndbok for Bedehuset ligger ute på våre nettsider 2, og er laget for å gi
konkrete råd og ordninger for et selvstendig forsamlingsarbeid (f.eks. dåp, nattverd, vigsel,
begravelse). Også felles ordninger for ImF, NLM og Normisjon er gjort lett tilgjengelig samme
sted. ImF og våre kretser vil med våre ressurser både utruste til og ivareta dette arbeidet.
En kristen forsamling bør samles regelmessig til forkynnelse av Guds ord (m.a. til systematisk
bibelundervisning), til bønn og forbønn, til sang og fellesskap, og for å dele Herrens nattverd.
Dette bør en merke seg i Bedehus der virksomheten stort sett baseres på tilfeldige møter når
organisasjonene tildeler predikanter. For å kunne bygge livskraftige forsamlinger er det også
nødvendig med mer samarbeid på tvers av bedehusenes lokalområder, og ikke minst i
samarbeid med små og store organisasjoner som satser på Bedehuset som basis for sitt virke.
Selv om dette skrives som råd i en vanskelig kirkesituasjon, vil vi understreke viktigheten av at
forsamlinger plantes og utvikles ut fra en klar misjonsstrategisk visjon, ikke som en protest. Vi
kalles til misjon for at mennesker skal bli frelst og arve det evige liv!
I møte med en uforutsigbar framtid, vil ImF oppfordre bibeltro mennesker i Dnk til å tenke hva
som kan skje på sikt. Hvordan vil situasjonen være i lokalområdet/sognet den dagen det nye
kirkestyret får gjennomført sin strategi? Ut fra en langsiktig tenkning vil vi håpe en kan omtale et
selvstendig, helhetlig og fremtidsrettet forsamlingsarbeid i bedehusland som noe positivt, ikke
bare så lenge det er et supplement til Dnkʼs arbeid. Når det nevnes at for eksempel
konfirmantarbeidet i Dnk gir en unik kontaktmulighet til å nå ungdom i en avgjørende alder, vil vi
minne om at erfaringer med kvalitetsmessig godt konfirmantarbeid i bedehusforsamlinger også
har vist seg å være tiltalende for unge som ikke bekjenner kristen tro. Gode erfaringer er også
gjort med dåp, vigsel og begravelse. Alt avhenger av hvilket arbeid som tilføres gode ressurser.

1
2

Heftet ligger under imf.no  ressurser  bøker  Bibelsyn og Bibelbruk
Se imf.no  ressurser  dokumenter  Håndbok for Bedehuset
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Vi registrerer med beklagelse at en del prester heller ser mot Den katolske kirke enn til alternative
løsninger på reformatorisk grunn. Vi har forståelse for at bedehusforsamlingenes lavkirkelige
møteform ikke er like aktuell for alle, og inviterer til samtaler om hvordan noen av våre bedehus
eventuelt kan brukes til å romme menigheter med ulike liturgiske uttrykk.
Vi fraråder sterkt at en går til gudstjenester eller møter der personer som forfekter liberalteologi
skal forkynne eller forrette, og heller ikke bruke deres medvirkning andre steder. Når vi ser på
landet som helhet, erkjenner vi at noen da har vansker med å se alternative bedehus eller andre
forsamlingshus i sitt nærområde. Da må en se tilbake på hvordan lekmannsbevegelsen startet,
nemlig som sammenkomster i hjemmene, der de troende samlet seg til bibellesning, bønn og
deling av vitnesbyrdet om Jesus. Bruk gjerne forkynnelse som vi og andre legger ut på nett og
andre medier.

3

Du må gjøre et bevisst valg angående medlemskap i Dnk. Helt siden 1880-årene har
spørsmålet vært reist om indremisjonen skulle definere seg som egen frikirke. Dels på
grunn av nedkjemping av den liberalteologiske innflytelse i Dnk, og dels på grunn av sterke
advarsler fra bedehus-ledere, har denne tanken ikke vunnet tilstrekkelig gjenklang i vårt
misjonsfolk. I stedet for å gå ut i samlet flokk, er derfor ImF Trossamfunn og NLM Trossamfunn
så langt opprettet i bedehusland som alternativ, og en del har også valgt medlemskap i andre
lutherske frikirker. I våre foreninger og forsamlinger er alle som slutter seg til vår basis like
velkommen til å engasjere seg, uavhengig av hvor en har sitt formelle kirkelige medlemskap.
I spørsmålet om medlemskap må den enkelte altså treffe et valg som samvittigheten – bundet i
Guds ord - kan leve med, men vi anbefaler at du melder deg inn i et trossamfunn dersom du
melder deg ut. Når vi har opprettet ImF Trossamfunn er det fordi det er et seriøst og godt
alternativ for den som ønsker det. Fortsatt vil en del vektlegge at medlemskap i Dnk gir større
muligheter for å påvirke utviklingen der i positiv retning. Andre vil tenke at rollen som støttespiller
og medarbeider i Dnk sitt åndelige arbeide ikke er avhengig av medlemskap. De som ikke står
som medlemmer, kan jo bidra i det åndelige arbeidet dersom det er vilje til det. Uansett hva en
velger, mener vi det er viktig å ha et bevisst forhold til det valget.
Til slutt vil ImF understreke: Ingen må være i tvil om at det er ledelsen i Dnk som har forårsaket
den splittelse som allerede er et faktum, og ingen må derfor tenke at en selv er årsak til
splittelsen om en velger utmeldelse.

En begrunnelse ut fra Bibelen
Som bakgrunn for våre vurderinger og råd, deler vi kortfattet noe fra Jesu undervisning om
«Himlenes rike» i Matteus 13. Vi tror nemlig at det ligger et budskap i disse versene som kan gi
oss en dypere forståelse av det som er tilstanden i dagens situasjon:
Lignelsen om såmannen og såkornet: Jesus forklarer denne lignelse som at Guds ord såes ut,
men den onde (symbolisert med fuglene) plukker bort det som er sådd i hjertet. Også
forfølgelser, bekymringer og rikdommens bedrag hindrer såkornet i å slå rot og bære frukt. Noe
falt likevel i god jord, og det er de mennesker som ikke barer hører Ordet, men som i sitt hjerte
åpner opp for det og forstår det. Slik er dette rike, sier Jesus: Mange hører Ordet, men bare hos
en del fører det til sant og ekte gudsliv.
Lignelsen om hveten og ugresset: Alt Guds ord som Menneskesønnen sår i åkeren
(menneskene i denne verden) er godt, men samtidig sår vår sjelefiende sitt ugress i den samme
åker. Djevelen er løgnens far og den som forfører menneskene (Åp.12:9), og hans ugress er
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også i høyeste grad spiredyktig. Det konkrete ugresset som nevnes i grunnteksten (klinten) er i
utgangspunktet veldig likt hveteakset, og forskjellen blir ikke synlig før etter en tids modning.
Dette gav høstfolket en utfordring, for det er som kjent vanskelig å skille klinten fra hveten.
I våre bedehus og frikirker er det også slik at noen ikke er sanne troende, selv om en gjerne
kaller seg kristen, og derfor må budskapet om omvendelse og levende tro forkynnes både
innenfor og utenfor våre bedehus og kirker.
Det vi skal legge merke til i denne lignelsen, er at høstfolkene ikke fikk lov til å begynne å luke
ugress, fordi de da lett kunne luke vekk hveten også. Det er veldig viktig at vi tar dette inn over
oss. Jesus sa i Johannes 12:47-48: «Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem,
dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som
avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer: Det ordet jeg har talt, skal
dømme ham på den siste dag». Vi har ingen rett til å opptre som dommer om mennesker lever
med Gud eller ikke, for den saken skal Herren ta seg av på den siste dag. Som en av
stridsmennene i kirkestriden på slutten av 1800-tallet uttrykte det: «Det er forkyndelsen, ikke
forkynderne jeg dømmer 3». Vi skal altså ta oppgjør med den forførende lære som sås i vårt folk,
samtidig som vi skal overlate til Herren å dømme om de som formidler forførelsen har Guds Ånd i
sitt hjerte.
Lignelsen om sennepsfrøet: Dette er den første av lignelsene som Jesus ikke gir forklaring til,
og ifølge Markus 4:13 4 skal det som er forklart hjelpe oss videre. Vi bestrider ikke den
tradisjonelle tolkningen om at det her er snakk om kristendommens spede begynnelse i denne
verden, og at den likevel har fått en verdensomfattende utbredelse. Vi takker Gud for kraften i det
lille såkornet, og at det kan utrette så mye!
I sammenheng med de andre lignelsene, mener vi denne likevel er ganske talende for utviklingen
som vi har sett i den bekjennende kristenhet helt siden vår tro ble allment akseptert på 300-tallet.
Sennepsbusken var og er normalt sett en liten plante, men her skildres et tre som er så stort at
fuglene (som Jesus har forklart er den vonde) bygger rede i grenene. Det var det som skjedde da
den forfulgte kirke ble «stueren» og etter hvert statsreligion i mange land. Professor Hugo
Odeberg sa dette om lignelsen 5: «Den utveckling av Gudsriket i världen som Nya testamentet
skildrar är inte den att de kristna visserligen i början skall vara en liten skara och efter hand bli
många och starka». Når Kirken defineres som forsamlingen av de døpte, og kun det, er det
tydelig at alle kristent religiøse mennesker defineres inn som del av denne kristenhet. En gammel
sangstrofe lyder slik: «Av døpte vrimler stad og land, men hvor er troens brann?» Dette leder oss
til den mest talende lignelsen for vår tid, nemlig
Lignelsen om surdeigen: «Himmelriket er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål
mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.» Heller ikke her bestrider vi den mye brukte tolkning
om at den troendes vitnesbyrd og misjonsiver vil ha sin gode virkning på omgivelsene og rikets
utbredelse, men det finnes andre skriftavsnitt som belyser den saken bedre. I Bibelen er nemlig
surdeig brukt som symbol på åndelig urenhet 6. Paulus sier i 1.Kor 5:6ff «Vet dere ikke at litt
surdeig gjennomsyrer hele deigen? Rens ut den gamle surdeigen …» Odeberg kommenterte det

3

Biskop J.C.Heuch i boken «Mod strømmen»
Og han sa til dem: «Når dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan skal dere da forstå noen annen lignelse?
5
Tidsskriftet Erevna, årgang 11, nr 2, 1954 (se danhessellund.dk/erevna.html).
6
Matt.16:11-12, Luk.12:1, 1.Kor.5:6-8, Gal.5:9, 3.Mos.2:11
4
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slik: «Vad det här talas om och varnas för är ondskan, som om den kommer in i församlingen
breder ut sig och växer för att slutligen genomsyra hela degen, om den inte rensas ut i tid».
Dette taler til oss om den virkning som den forførende vranglære har på troens folk: Dersom en
ikke skiller og tar et oppgjør, vil det smitte over og ødelegge den sunne troen som vi har fått
overlevert fra Jesus Kristus og apostlene. Bibelen sier nemlig noe om konsekvensen dersom vi
ikke bryter med åndelig forførelse: «Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke tar del i hennes
synder og ikke rammes av hennes plager» (Åp.18:4). Det samme signalet er også gitt oss i
2.Kor.6:14ff. Dersom vranglæren i vår tid bare rammer ett kirkesamfunn, så var det ille nok, men
denne surdeigen og de påfølgende plager står i fare for å influere alt Guds folk.
Når vi leser i Bibelen får vi jo klare føringer for hvordan den troende skal forholde seg til
mennesker som innfører en lære som strider mot den apostoliske, og som av den grunn splitter
Guds folk:
1. «Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot
den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!» (Rom 16:17).
2. «Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har formant ham
én gang og én gang til.» (Tit 3:10)
3. «Om noen kommer til dere og ikke har denne læren, så ta ikke imot ham i deres hjem, og
ønsk ham ikke velkommen. For den som ønsker ham velkommen, blir medskyldig i det
onde han gjør.» (2.Joh.10-11)
Dette taler om noe helt annet enn å bygge enhet med dem som står for vrang lære. Jesus ber i
Johannes 17 om enhet mellom sitt folk, men i denne bønnen ser vi at den sanne enheten bygges
på Ordets grunn: «De har holdt fast på ditt ord», «jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har
tatt imot dem», «hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet».

Konklusjon, og vegen framover
Vi har understreket betydningen av at vi klargjør Bibelens autoritet for vår egen del, at vårt
misjonsfolk må satse sterkere på å bygge selvstendige kristne forsamlinger utenfor Dnk, og at vi
ikke bygger enhet med mennesker som veileder til å leve i strid med Guds ord. Spørsmålet om
medlemskap er således ikke det viktigste, men vi håper dette dokumentet kan hjelpe til klarhet
også her.
Som ledere i ImF vil vi holde fram med å bygge nettverk med andre organisasjoner og
kirkesamfunn på evangelisk-luthersk grunn, både i Norge og andre land. Dette gjør vi for å
synliggjøre sann enhet på Bibelens og Bekjennelsens grunn, og for å gi ny frimodighet til
medarbeidere som opplever det problematisk å stå i tjenesten på grunn av den teologiske
utviklingen. Vi trenger også å stå sammen for å møte utfordringen med at ledere som står for
liberalteologi i praksis råder grunnen alene i stadig flere områder i landet vårt.
Vi oppmuntrer alle troende til forbønn for den åndelige situasjonen som er i landet. Temaet bør
stå på bønnelisten både i vårt personlige bønneliv, i husandakten og i forsamlingslivet. Aller
viktigst er at den enkelte av oss viser troskap mot Guds ord og det kall som Jesus Kristus har gitt
oss, nemlig at omvendelse og syndenes forlatelse skal forkynnes for vårt folk og for alle
folkeslag.
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Saksliste for
Kretsårsmøtet
23.04.2016
Sak 1:

Valg av møtedirigent

Sak 2:

Valg av to personer
til å føre møteprotokoll

Sak 3:

Valg av to personer
til å skrive under
møteprotokoll

Sak 4:

Årsmelding

Sak 5:

Regnskaper
Indremisjonsforbundet Sør
Audnastrand Leirsted
Kvinatun Leirsted
Gjenbruksbutikken

Sak 6:

Valg av kretsformann
Se forslag fra valgnemnda.

Sak 7:

Valg av representanter
til Kretsstyret
Se forslag fra valgnemnda

Sak 8:

Valg av representanter
til Barne- og
ungdomsrådene
Se forslag fra valgnemnda

Sak 9:

Valg av vararepresentanter til Kretsstyret
Se forslag fra valgnemnda

Sak 10: Valg av vararepresentanter til Barneog ungdomsrådene
Se forslag fra valgnemnda
Sak 11: Valg av valgnemnd
for 2017
Se forslag fra valgnemnda
Sak 12: Tid og sted for
årsmøtet 2017
Sak 13: Samtale om arbeidet
Formannen innleder
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Årsmelding for Indremisjonsforbundet Sør 2015
Orientering om arbeidet
De åndelige spenningene i landet
vårt ser ut for å bli større for hvert
år som går. Bibelens autoritet blir
det satt spørsmål ved i mange
sammenhenger. Mange gir derfor
uttrykk for stor takknemlighet for
at ImF Sør har et så tydelig engasjement for å forkynne Guds Ord.
Alle våre forkynnere er klar på at
vi må forkynne Guds Ord, selv
om det i mange sammenhenger
ikke er «politisk korrekt». Har
derfor ofte hørt folk si at: «ImF
Sør har mange gode forkynnere».
Guds Ord er forkynt i enda flere
møter enn året før.
Likevel er det med sorg vi
ser at gjennomsnittsalderen på
mange bedehus øker år for år.
Arbeidet er ikke mindre viktig
fordi om folk blir eldre, men det
trenges nye engasjerte misjonsvenner, om arbeidet skal videreføres framover.
Det mest gledelige er at
flere bedehus har snudd denne
trenden, og fått med ungdom og
unge familier i arbeidet. Mange
unge er radikale, og ønsker
arbeid som tydelig bygger på
Guds Ord. Dette gir håp for framtidige generasjoner.
Barnehagene
Kretsen eier og driver to barnehager, Remehaugen barnehagen
i Lindesnes kommune og Brøvigs
Minde i Farsund kommune. I
tillegg drives det lokale barnehager på Mosby og i Flekkefjord.
Susanne Rogn er styrer i Brøvigs
Minde. Oddrun Røiseland er
styrer i Remehaugen. Barnehagene er en viktig del av indremi-

sjonens arbeid blant barn, og er
viktig å huske på i bønn.
Leirstedene
Kretsen har to leirsteder, Kvinatun
og Audnastrand. Det har vært
mye aktivitet på begge, både
leir og utleie, men dessverre har
aktiviteten gått noe ned i 2015
i forhold til året før. Kretsstyret
har derfor satt ned en komitè for
å se på framtidig drift av leirstedene. Begge husstyrene har gjort
en stor og god innsats i 2015
og kretsstyret er takknemlig for
det flotte arbeidet som er lagt
ned. Kretsstyret vil også takke
alle frivillige leirledere, kjøkkenhjelp og ellers dugnadsfolk for
innsatsen i 2015.
Barne- og ungdomsarbeidet
Leiroversikt 2015 fra
Audnastrand og Kvinatun:
På Audnastrand er det avviklet
15 leirer med totalt 1041 deltakere
For Audnastrand sin del har
2015 vært et godt år med god
påmelding, men det har vært litt
surr med Checkin. Så også i år
har vi på noen leirer hatt plass til
flere deltagere. Ledersituasjonen
har vært stabil og god.
På Kvinatun er det avviklet 9
leirer med totalt 301 deltakere.
For Kvinatun sin del måttet vi
droppe tenleiren i høst, da det
kun var 2 påmeldte, ellers er det
litt nedgang i antall deltakere på
5-7 klasse leir, men mange gode
leirledere. Det har vært vanskelig
å finne noen som har tid å være
med som leirtaler, men vi har
kommet i havn. Bamseleirene er
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veldig flotte, selv om det ikke var
helt fullt på den ene av de to.
Lag og forening: Totalt var det 31
lag som sendte inn medlemslister,
og det er fire mindre enn året før.
Når det gjelder antall medlemmer
er det en god økning fra 947 i
2014 til 1057 i 2015.
Av de totale 31 lagene, fordeles
de i: 1 ungdomskor, 3 barnekor,
10 barnelag, 12 ungdomslag, 4
leirklubber og 1 åpen barnehage.
For oss er leirarbeidet og lagsarbeidet det viktigste satsningsområdet vårt. Og vi begynner å se en
stadig økende interesse for familiesamlinger/familiemøter på søndagene rundt omkring. Vi opplever
at det er åpent og godt å forkynne
Guds ord til barn og unge. Det er
et viktig såmannsarbeid, siden de
ikke lærer så mye på skolen som
før.
Kretsarrangement: Vi har to
årlige arrangement, og det er
KRUS (kretsungdomstreff) som
arrangeres på Audnastrand i
mars, i år blir det på årsmøtet. Så
ungdomsmøtet blir KRUS. Så har vi
familiedagen som også arrangeres
på Audnastrand på Kristi.himmelfartsdag.
Medlemmer i BUR Øst: Ole
Severin Tveiten, Silje Heimtun,
Arne Christian Osestad, Jonny
Stensland, Øyvind Flaat, vara: 1.
Andre Omland, 2. Kristoffer Foss
BUR-Østre hadde 6 styremøter
og 37 saker.
Medlemmer i BUR Vestre: Leif
Erik Skogestad, Anne Linjord, Aud
Torhild Skregelid, Marian Lindland
Moen, Per Oskar Werdal og vara:1
vara Jon Asle V Thomsen,
BUR-Vest hadde 8 styremøter og
23 saker.
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Kvinneforeninger
Det finnes flere kvinneforeninger
i kretsen, som driver et godt
misjonsarbeid. Flere av disse samler
inn store pengesummer til kretsen,
leirstedene og Finnmarksarbeidet.
Bønnenettverk
Bønnenettverket som ble startet
i 2014,har holdt aktiviteten opp i
året som har gått. Ny bønnefolder
er trykket, og også sendt ut som
innstikk i Røsten. Flere foreninger
har en bønneansvarlig, som møtes
til fellessamlinger på Audnastrand
noen ganer i året.
Gjenbruksbutikk
Hver torsdag og lørdag er gjenbruksbutikken på Vigeland åpen.
Mange frivillige misjonsvenner
stiller opp til forskjellige oppgaver
i den sammenheng. Edvard Foss
har hatt hovedansvar for organiseringen. Butikken har en stor
kontaktflate, og gir også et godt
bidrag til misjonsøkonomien.
Arbeidere
Kretsens ansatte i 2015
Ommund Tveit, kretsleder (60 %)
Britt Stensland,
kontormedarbeider (40 % til febr.)
Martine Nygård (60 % fra febr.)
Ingun Bentsen (60 % fra aug,
vikar for Martine)
Tina Haddeland, leder barn- og
ungdomsavdelingen (77 %)
Anne Rita Nilsen,
barnearbeider (75 %)
Anette Bye Stensland,
leirkonsulent (30 %)
Birgitte Andersen, vikar
leirkonsulent (30 % fra nov)
Åge Nygård, forkynner (100 %)
Jørgen Tønnessen,
forkynner (40 %)
Arne Arnesen, forkynner (25 %)
Ingunn Holm, forkynner (40 %)
Marie Lode, forkynner (50 %)

Thomas Edward Button,
forkynner (20 %)
Edvard Foss, forkynner (100 %)
Ansatte på Kvinatun Leirsted
Thor Einar Skregelid,
daglig leder (40 % til mai)
Hilde Orthe, kokke (40 % fra juni)
Ansatte på Audnastrand leirsted
Marit Sigrun Vegge Eskeland,
husmor (100 %)
Margrethe Handeland,
kokk (50 %)
Karin Haga, kokk (50 %)
Andrè Bryggeså Omland,
vaktmester (20 %, fra okt)
Arbeidsgiver ansvar for
Ingunn Holm, Randesund (60 %)
Thomas Edward Button,
Eiken (55 %)
Vegard Soltveit, Finsland (50 %),
Randesund (50 %)
Jørgen Tønnessen,
Randesund (20 %)
Tina Haddeland,
Flekkefjord (23 %)
Marie Lode, Evje (30 %)
Katrine Tynning, Sira (30 %)
Ellen Margrete Gyland,
Flekkefjord (15% )
Anette Bye Stensland,
Reme (15 %)
Åndelig tilsyn
Består av kretsleder, styreleder og
kretsstyremedlem Arild Fjeldskår.
Magne Havaas og Kjell Hauan ble
valgt av årsmøtet i 2011. Disse var
innkalt til forsamlingskonferansen.
Diverse arrangementer
• Nyttårsfest på Audnastrand den
10. januar. Steinar Harila talte.
• Bibelkurset på Mosby bedehus
13. – 25. januar. Bibeltimeholdere var: Jørgen Tønnessen,
Vegard Soltveit, Gunnar Ferstad
og Aud Karin Kjølvik Ringvoll.
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• Bedehusenes storsamling var
på Flekkefjord bedehus 24.-25.
januar. Per Tjøstheim og Jørgen
Tønnessen talte.
• Vårutlodningen var den 14.
mars i Venneslahallen. Edvard
Foss og Karl Johan Hallaråker var
med som talere. Netto resultat
ble kr. 144 918.
• Årsmøte for ImF Sør var på
KVS-Lyngdal 25.-26. april. Taler
var Aud Karin Kjølvik Ringvoll.
• Kvinatundagen ble arrangert 31
mai. Marie Lode talte.
• 17. mai fest på Audnastrand.
Taler var Åge Nygård
• Loppemarked ble arrangert på
Audnastrand den 22. august.
Marie Lode talte. Resultatet ble
på ca 200 000.
• Vi over 60 leir på Audnastrand
17.-20. august. Ole Abel Sveen
var med som taler.
• Kvinneweekend ble arrangert
på Audnastrand den 18.-20.
september. Rita Aasen var med
som taler.
• Haustmessa i Kvinesdal ble gjennomført den 19. september.
Edvard Foss talte. Netto resultat
ble kr. 55 300.
• Julemessa i Flekkefjord var den
13. og 14. november. Astri
Persson og Katrine Stakkeland
talte Netto resultat ble kr. 183
388.
• Julemesse på Audnastrand ble
arrangert den 28. nov. Aud
Karin Kjølvik Ringvoll, Elin Myra
og Ragnar Ringvoll var med som
talere. Netto resultat ble kr. 350
649.
• Førjulssamvær på Kvinatun den
5. des. Edvard Foss talte, og
Johannes Vatne sang.
Media
Indremisjonsrøsten kom ut med 8
nummer, og hadde et opplag på
ca. 1650.
Når det gjelder nettsider har
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vi fått på plass; imf-sor.no. I
tillegg har vi Audnastrand.no og
Kvinatun.no. Dessverre har vi ved
slutten av året ingen til å vedlikeholde sidene. Det er også facebookside for begge leirplassene og
kretsen.
Økonomien
Samlet resultatregnskap viser et
underskudd på kr 615 882. For
hver avdeling er resultatet slik:
Avd
Resultat
1 ImF-Sør
kr -581 494
2 Audnastrand
kr -113 984
4 Kvinatun
kr -228 386
5 ImF Gjenbruk
kr 307 983
RESULTAT
kr -615 882
Noen kommentarer:
Indremisjonsforbundet Sør
Omsetningen er i 2015 på ca 9,5
mill kr mot i overkant av 9,8 mill kr
i 2014. De totale lønnskostnader
er i underkant av budsjett, men
over kr 800 000,- mer enn året før.
Dette skyldes økte lønninger, noe
stillingsøkning og også overlapping i stillinger som bytter folk.
Inntektene til avd. Kretsen er
omtrent akkurat likt med fjoråret.
I 2014 lå der i regnskapet salg av
bedehus på noe over kr 400 000,-.
Hvis vi trekker fra dette, så har
kretsen en liten økning i inntektene.
Audnastrand har en reduksjon i
inntektene på kr 261 302,-. Dette
skyldes noe mindre aktivitet. I
tillegg er utgiftene økt, så resultatet er dessverre forverret med
kr 442 965,- i forhold til året før.
Lønnsutgiftene i 2014 var uvanlig
lave pga sjukefravær som det ikke
ble tatt inn vikar for. Det måtte
byttes kjølerom i 2015. Det trekker
resultatet ned med noe over kr
100 000,-.
Kvinatun har også en nedgang i
omsetning, så resultatet er dermed
redusert med kr 92 079,-.

Gjenbruksbutikken gir heldigvis
et positivt bidrag med kr 307 983,som er i overkant av resultatet i
2014.
På grunn av godt resultat i
2014, hadde kretsstyret budsjettert med noe underskudd i 2015.
Dessverre er underskuddet blitt ca
kr 500 000,- dårligere enn budsjettert.
Kretsstyret
Kretsstyret har vært samlet 8
ganger, behandlet 79 saker.
Møtet i september var felles med
begge barne- og ungdomsråd og
husstyrene. Ansattrepresentant
Edvard Foss, leder av barne- og
ungdomsavdelingen Tina Haddeland og kretsleder Ommund Tveit
møter fast i kretsstyret.
Kretsstyret vil med dette
rette en stor takk til alle frivillige medarbeidere. Takk for god
innsats og støtte i arbeidet. Takk
til alle ansatte, takk til alle de
frivillige gruppene som er med
på Audnastrand og Kvinatun og
takk til alle fritidsforkynnerne som
hjelper oss med å nå lengre ut.
Takk til alle som så trofast står i det
lokale arbeidet rundt omkring på
bedehusene i kretsen vår. La oss
fortsatt stå sammen i den viktige
tjenesten Gud har gitt oss.
John Fidjeland (formann)
Terje Kvinlog (nestformann)
Wenche Slimestad
Ingunn Holm
Oddbjørg Havaas
Marilyn Sørensen
Arild Fjeldskår
Ragnar Ringvoll (1. vara)
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Balanse – Indremisjonsforbundet Sør (ImF Sør)
periode 0-12
TOMTER, BYGNINGER OG FAST EIENDOM
1100 - Bygning - Audnastrand
1105 - Byggekostnader - Audnastrand
1150 - Tomt - Audnastrand
1160 - Eiendommen Soltun
1170 - Bygning - Kvinatun
Sum TOMTER, BYGNINGER OG FAST EIENDOM

31.12.2015

31.12.2014

7 179 800
0
650 000
509 600
2 100 000
10 439 400

7 368 742
0
650 000
529 200
1 856 910
10 404 852

28 480
28 480

56 960
56 960

900 000
900 000

900 000
900 000

11 367 880

     11361 812

279 565
279 565

286 302
286 302

FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE
1720 - Forskuddsbetalte kostnader
Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE

27 543
27 543

0
0

KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER
1810 - Aksjer Sambåndet Forlag A/S
Sum KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER

0
0

5 000
5 000

KONTANTER BANKINSKUDD O.L.
1900 - Kasse
1901 - Kasse - Gjenbruk
1920 - 3138.25.32573 - Drift Kretsen
1925 - 3138.25.19542 - Drift Audnastrand
1926 - 3138.10.82949 - Kapitalkonto
1929 - 3129.20.16916 - Bedriftskonto
1930 - 8220.02.80233 - Drift Kvinatun
1932 - 3000.24.74553 - Sparekonto Kvinatun
1950 - 3138.51.23682 - Skatt
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.

2 000
1 500
957 832
1 423 445
476 445
1 383
99 857
313 212
193 034
3 468 707

2 000
1 500
1 585 323
1 141 276
464 555
0
91 438
621 790
150 530
4 058 412

Sum OMLØPSMIDLER                         

3 775 815

4 349 714

15 143 695

15 711526

-7 084 240
-3 881 134
-2 416 727
-877 953
-14 260 055

-7 084 240
-3 881 134
-2 416 727
-877 953
-14 260 055

-1396 225

-1 446 415

MASKINER ANLEGG OG INVENTAR
1251 - Inventar - Kvinatun
Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
1320 - Brøvigs Minde Barnehage AS
Sum FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Sum ANLEGGSMIDLER                                                                               
KORTSIKTIGE FORDRINGER
1500 - Samlekonto debitorer
Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER

SUM EIENDELER                   
EGENKAPITAL
2050 - Egenkapital - Kretsen
2055 - Egenkapital - Audnastrand
2060 - Egenkapital - Kvinatun
2180 - Brøvigs Minde Barnehage
Sum EGENKAPITAL
Sum LANGSIKTIG GJELD
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Forts.: Balanse – ImF Sør

31.12.2015

31.12.2014

-13 965
-13 965

-89 881
-89 881

-193 034
-193 034

-150 530
-150 530

6 131
6 131

39 643
39 643

ANNEN KORTSIKTIG GJELD
2770 - Skyldig arb.g.avg.
2771 - Skyldig arb.g.avg.avs.feriep.
2940 - Skyldige feriepenger
Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD

-141 522
-78 948
-559 912
-780 382

-133 629
-67 795
-480 817
-682 241

Sum KORTSIKTIG GJELD

-981 250

-883 009

-15 159 577

-15 711 526

-615 882

0

LEVERANDØRGJELD
2400 - Samlekonto kreditor
Sum LEVERANDØRGJELD
SKATTETREKK OG ANDRE TREKK
2600 - Forskuddtrekk
Sum SKATTETREKK OG ANDRE TREKK
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER
2740 - Oppgjørskonto mva.
Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER

SUM GJELD & EGENKAPITAL
Sum BALANSE
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Resultat – Indremisjonsforbundet Sør (ImF Sør)
Avdeling 1 – Kretsen, periode 0-12
DRIFTSINNTEKTER
SALG AVG.FRITT
3110 - Bokkiosk
3120 - Inntekter ”Røsten”
Sum SALG AVG.FRITT

2015

Budsjett 2015

2014

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

19 340
264 170
283 510

15 000
320 000
335 000

14 929
323 904
338 833

85 129
85 129

0
0

15 253
15 253

117 400
117 400

111 600
111 600

111 600
111 600

3710 - Gaver - Kvinatun
3711 - Vårgaven
3712 - Sommergaven
3713 - Høstgaven
3714 - Julegaven
3715 - Vårutlodning Vennesla
3716 - Høstmesse Kvinesdal
3720 - Foreningsgaver (med prosjekt)
3740 - Fast givertjeneste
3750 - Kollekter
3760 - Julemesse Kretsen
3761 - Julemesse Flekkefjord
3790 - Andre gaver
Sum GAVER

0
54 300
5 950
174 551
189 956
158 400
50 300
1 272 080
645 928
134 524
424 150
210 698
47 330
3 368 166

0
80 000
60 000
110 000
90 000
210 000
50 000
1 400 000
700 000
120 000
370 000
210 000
80 000
3 480 000

18 300
77 600
35 900
105 500
53 575
214 323
53 200
1 341 825
693 640
107 510
347 034
202 165
28 260
3 278 832

REFUSJON
3905 - Områdearbeider - Eiken
3906 - Områdearbeider - Evje
3907 - Områdearbeider - Flekkefjord
3908 - Områdearbeider - Lista
3909 - Områdearbeider - Randesund
3910 - Områdearbeider - Sira
3911 - Områdearbeider - Finsland Bedehus
3912 - Områdearbeider - Reme Bedehus
3913 - Områdearbeider - Bakke Indremisjon
3914 - Lønnsrefusjon - Bildøy Bibelskole
3915 - Refusjon andre
Sum REFUSJON

262 958
102 940
207 816
0
605 304
124 859
203 019
63 872
51 090
140 469
59 500
1 821 827

265 112
214 522
211 280
0
669 684
211 708
181 884
61 886
0
0
15 000
1 831 076

247 156
191 600
227 955
37 758
577 691
78 089
189 155
0
0
0
34 392
1 583 796

374 341
0
50 000
12 217
436 558

250 000
0
0
0
250 000

298 220
18 700
487 375
0
804 295

6 112 590

6 007 676

6 132 610

EGNE ARRANGEMENT M.M.
3200 - Egne arrangement
Sum EGNE ARRANGEMENT M.M.
LEIEINNTEKTER
3611 - Husleie - Soltun
Sum LEIEINNTEKTER
GAVER

ANNEN DRIFTSINNTEKT
3950 - Momsrefusjon
3960 - Testamentariske gaver
3965 - Salg Bedehus
3990 - Andre inntekter
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT
Sum DRIFTSINNTEKTER
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Forts.: Resultat Avdeling 1 – Kretsen

2015

Budsjett 2015

2014

0
0

-10 000
-10 000

0
0

-3 709 603
-453 970
0
-28 994
-546 751
-64 010
-225 525
0
81 470
-81 470
81 470
-11 744
-4 959 127

-3 972 576
0
-15 000
-50 000
-594 611
0
-194 522
-40 000
0
0
0
-12 000
-4 878 709

-3 163 011
-376 107
-17 000
-26 496
-474 620
-53 031
-168 304
-17 853
15 530
-15 530
15 530
-12 008
-4 292 900

-19 600
-19 600

-19 600
-19 600

-19 600
-19 600

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
6540 - Inventar og utstyr
6611 - Vedlikehold Soltun
6612 - Vedlikehold Soltun (1.etg.)
6620 - Vedlikehold utstyr
6700 - Revisjonshonorar
6710 - Regnskapshonorar
6715 - Misjonstilskudd
6800 - Kontorrekvisita
6810 - Datakostnader
6820 - Trykksaker
6830 - Utgifter ”Røsten”
6850 - Annonser
6860 - Kursutgifter
6865 - T2 - arbeider
6871 - Vårutlodning Vennesla
6872 - Julemesse Kretsen
6873 - Julemessa Flekkefjord
6900 - Telefon
6940 - Porto
7100 - Bilgodtgjørelse
7140 - Reiseutgifter
7500 - Forsikringspremie
7790 - Andre adm.kostnader
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD

-20 860
-12 409
0
-623
-26 975
-56 310
-515 328
-17 135
-74 197
-1 813
-260 396
-50 187
-34 200
-27 799
-13 482
-73 501
-27 310
-13 006
-3 457
-328 238
-55 290
0
-78 440
-1 690 956

-20 000
-25 000
-10 000
-2 000
-55 000
-55 000
-515 326
-25 000
-30 000
-10 000
-220 000
-70 000
-50 000
0
0
0
0
-35 000
-20 000
-300 000
-60 000
-5 000
-50 000
-1 557 326

-4 526
-23 912
-8 915
0
-74 625
-50 202
-476 304
-15 686
-31 764
-3 375
-234 218
-47 884
-38 180
0
0
0
0
-27 513
-16 108
-292 518
-58 915
3 648
-124 359
-1 525 357

SUM DRIFTSKOSTNADER

-6 669 683

-6 465 635

-5 837 857

-557 093

-457 959

294 753

VAREKOSTNAD
4110 - Varekjøp bøker mm.
Sum VAREKOSTNAD
LØNNSKOSTNAD
5000 - Lønn til ansatte
5010 - Feriepenger
5020 - Honorar
5250 - Personalforsikringer
5400 - Arbeidsgiveravgift
5410 - Arbeidsgiveravgift avs.feriep.
5420 - Innskuddspensjon
5500 - Andre lønninger
5800 - Ref.sykepenger
5801 - Ref.sykepenger innb,
5802 - Ref.sykepenger innb.
5920 - Yrkesskadeforsikring
Sum LØNNSKOSTNAD
AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER
6000 - Avskrivning bygning
Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER

Sum DRIFTSRESULTAT
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Årsmelding
Forts.: Resultat Avdeling 1 – Kretsen

2015

Budsjett 2015

2014

10 482
7 450
17 932

8 000
0
8 000

36 774
0
36 774

ANNEN RENTEKOSTNAD
8140 - Rentekostnader
8141 - Rentekostnader lån
Sum ANNEN RENTEKOSTNAD

-2 569
-20 529
-23 098

-1 000
-30 000
-31 000

-936
-28 845
-29 781

Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR

-562 259

-480 959

301 746

-19 235
-19 235

0
0

-10 115
-10 115

Sum ORDINÆRT RESULTAT

-581 494

-480 959

291 631

Sum ÅRSRESULTAT

-581 494

-480 959

291 631

581 494
581 494

0
0

-291 631
-291 631

0

-480 959

0

ANNEN RENTEINNTEKT
8040 - Renteinntekter
8060 - Gevinst ved salg aksjer
Sum ANNEN RENTEINNTEKT

SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT
8300 - Betalbar skatt
Sum SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT

OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL
8960 - Overf.annen egenkapital
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL
Sum RESULTAT

ELEKTRO - RØR - VENTILASJON

ERV Teknikk Lyngdal AS - Tlf 480 11 011 - www.erv.no

	
  

KTD.NO as
Kjell T. Dypedal

SPRENGNING GRAVING MASSETRANSPORT
LYKKEDRANG, 4639 KRISTIANSAND

Tlf. 91 71 71 56

Flatebygd, 4735 Evje tlf. 959 44 560
	
  
	
  
Pluss	
  adr.	
  Flatebygd,	
  4735	
  Evje	
  	
  tlf.	
  959	
  44	
  560	
  

KONSMO

	
  

Adr. 4525 Konsmo • Åpningstider: 8-20 (19)
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Årsmelding
Resultat
Avdeling 2 – Audnastrand, periode 0-12

2015

Budsjett 2015

2014

420 118
306 551
191 370
58 421
976 459

620 000
180 000
90 000
55 000
945 000

616 751
161 938
89 936
51 621
920 246

6 245
6 245

0
0

0
0

793 067
793 067

1 150 000
1 150 000

1 080 387
1 080 387

19 400
125 191
226 767
41 000
34 945
98 659
545 962

20 000
85 000
230 000
20 000
0
100 000
455 000

19 400
79 022
233 070
19 050
0
158 935
509 477

0
9 200
9 200
2 330 933

50 000
0
50 000
2 600 000

65 350
16 775
82 125
2 592 235

-31 789
-459 480
-491 269

-50 000
-520 000
-570 000

-45 373
-517 941
-563 315

-732 609
-85 099
-8 313
-100 124
-11 669
-5 200
37 489
-37 489
37 489
-905 524

-905 138
0
0
-127 625
0
0
0
0
0
-1 032 763

-722 755
-86 730
-10 999
-87 776
-12 229
0
111 230
-111 230
111 230
-809 259

-188 942
-188 942

-188 942
-188 942

-188 942
-188 942

DRIFTSINNTEKTER

SALG AVG.PLIKTIG
3010 - Utleie avg.pl.salg (25%)
3011 - Utleie overnatting ( 8%)
3015 - Catering (15%)
3020 - Kiosksalg (15%)
Sum SALG AVG.PLIKTIG

SALG AVG.FRITT
3100 - Avg.fritt salg
Sum SALG AVG.FRITT

EGNE ARRANGEMENT M.M.
3200 - Egne arrangement
Sum EGNE ARRANGEMENT M.M.

GAVER
3740 - Fast givertjeneste
3750 - Kollekter
3762 - Loppemarked
3780 - Gaver til utstyr
3785 - Leirklubben
3790 - Andre gaver
Sum GAVER

ANNEN DRIFTSINNTEKT
3950 - Momsrefusjon
3990 - Andre inntekter
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT
Sum DRIFTSINNTEKTER

VAREKOSTNAD
4010 - Varekjøp 25%
4011 - Varekjøp 15%
Sum VAREKOSTNAD

LØNNSKOSTNAD
5000 - Lønn til ansatte
5010 - Feriepenger
5020 - Honorar
5400 - Arbeidsgiveravgift
5410 - Arbeidsgiveravgift avs.feriep.
5500 - Andre lønninger
5800 - Ref.sykepenger
5801 - Ref.sykepenger innb,
5802 - Ref.sykepenger innb.
Sum LØNNSKOSTNAD

AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER
6000 - Avskrivning bygning
Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER
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Årsmelding
Forts. Resultat Avd. 2 – Audnastrand

2015

Budsjett 2015

2014

-36 768
-132 197
-54 647
-6 391
-181 289
0
-218 935
-43 743
-3 691
-8 048
-31 676
0
-40 915
-24 377
-60
0
-8 153
0
-52 178
-28 329
-871 396

-40 000
-150 000
-35 000
-5 000
-70 000
-5 000
-200 000
-40 000
0
0
-20 000
-10 000
0
0
0
-5 000
-10 000
-2 000
-55 000
-35 000
-682 000

-28 185
-138 986
-24 063
-3 649
-71 266
0
-226 116
-61 061
0
-3 600
-23 230
-5 000
0
-17 549
0
0
-9 819
-1 312
-48 883
-53 384
-716 103

-2 457 132

-2 473 705

-2 277 618

-126 198

126 295

314 616

8040 - Renteinntekter

12 214

8 000

14 365

Sum ANNEN RENTEINNTEKT

12 214

8 000

14 365

Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR

-113 984

134 295

328 981

Sum ORDINÆRT RESULTAT

-113 984

134 295

328 981

Sum ÅRSRESULTAT

-113 984

134 295

328 981

113 984
113 984

0
0

-328 981
-328 981

0

134 295

0

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
6320 - Kommunale avgifter
6340 - Lys og varme
6360 - Renhold
6425 - Betalingsterminal
6540 - Inventar og utstyr
6570 - Arbeidsklær
6600 - Vedlikehold bygninger
6620 - Vedlikehold utstyr
6800 - Kontorrekvisita
6820 - Trykksaker
6850 - Annonser
6860 - Kursutgifter
6885 - Leirklubben
6900 - Telefon
6940 - Porto
7100 - Bilgodtgjørelse
7140 - Reiseutgifter
7410 - Kontingenter
7500 - Forsikringspremie
7790 - Andre adm.kostnader
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD
SUM DRIFTSKOSTNADER
Sum DRIFTSRESULTAT

ANNEN RENTEINNTEKT

OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL
8960 - Overf.annen egenkapital
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL
Sum RESULTAT

Telefon 909 76 945
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Årsmelding
Resultat
Avdeling 4 – Kvinatun Ungdomssenter, periode 0-12
DRIFTSINNTEKTER

2015

Budsjett 2015

2014

17 515
159 505
0
21 958
198 977

75 000
220 000
0
25 000
320 000

62 852
131 970
5 709
22 359
222 890

0
0

0
0

23 100
23 100

121 805
121 805

190 000
190 000

148 397
148 397

15 000
5 000
70 514
0
15 500
56 029
40 000
23 426
5 090
230 559

5 000
0
60 000
0
12 000
60 000
0
0
40 000
177 000

5 200
0
0
57 232
16 000
61 204
5 000
691
45 457
190 784

0
2 800
2 800
554 141

20 000
0
20 000
707 000

21 248
23 100
44 348
629 519

-13 950
-112 005
-5 894
0
-131 849

-15 000
-90 000
-12 000
0
-117 000

-17 685
-101 854
-4 326
-54 981
-178 845

-195 548
-20 843
-3 547
-28 131
-3 269
0
0
0
-251 338

-241 280
0
0
-34 020
0
0
0
0
-275 300

-149 832
-17 980
-2 182
-21 268
-2 535
1 692
-1 692
1 692
-192 106

SALG AVG.PLIKTIG
3010 - Utleie avg.pl.salg (25%)
3011 - Utleie overnatting ( 8%)
3015 - Catering (15%)
3020 - Kiosksalg (15%)
Sum SALG AVG.PLIKTIG

SALG AVG.FRITT
3100 - Avg.fritt salg
Sum SALG AVG.FRITT

EGNE ARRANGEMENT M.M.
3200 - Egne arrangement
Sum EGNE ARRANGEMENT M.M.

GAVER
3710 - Gaver - Kvinatun
3716 - Høstmesse Kvinesdal
3720 - Foreningsgaver (med prosjekt)
3721 - Foreningsgaver - Kvinatun
3740 - Fast givertjeneste
3750 - Kollekter
3780 - Gaver til utstyr
3785 - Leirklubben
3790 - Andre gaver
Sum GAVER

ANNEN DRIFTSINNTEKT
3950 - Momsrefusjon
3990 - Andre inntekter
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT
Sum DRIFTSINNTEKTER

VAREKOSTNAD
4010 - Varekjøp 25%
4011 - Varekjøp 15%
4020 - Varekjøp kiosk
4110 - Varekjøp bøker mm.
Sum VAREKOSTNAD

LØNNSKOSTNAD
5000 - Lønn til ansatte
5010 - Feriepenger
5020 - Honorar
5400 - Arbeidsgiveravgift
5410 - Arbeidsgiveravgift avs.feriep.
5800 - Ref.sykepenger
5801 - Ref.sykepenger innb,
5802 - Ref.sykepenger innb.
Sum LØNNSKOSTNAD
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Årsmelding
Forts.: Resultat Avd. 4 – Kvinatun Ungdomssenter

2015

Budsjett 2015

2014

-66 985
-28 480
-95 465

-70 900
-28 480
-99 380

-50 300
-28 480
-78 780

6320 - Kommunale avgifter
6340 - Lys og varme
6360 - Renhold
6540 - Inventar og utstyr
6600 - Vedlikehold bygninger
6620 - Vedlikehold utstyr
6725 - Kjøp av tjenester
6800 - Kontorrekvisita
6850 - Annonser
6860 - Kursutgifter
6885 - Leirklubben
6900 - Telefon
6940 - Porto
7100 - Bilgodtgjørelse
7140 - Reiseutgifter
7500 - Forsikringspremie
7790 - Andre adm.kostnader
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD

-7 789
-55 688
-11 385
-61 594
-41 845
-45 400
-2 157
-5 328
-5 818
0
-23 596
-12 578
0
0
0
-25 909
-11 884
-310 971

-15 000
-90 000
-30 000
-40 000
-30 000
-25 000
0
-12 000
-8 000
-3 000
0
-10 000
-1 000
-5 000
-5 000
-28 000
-10 000
-312 000

-13 984
-76 409
-21 967
-73 827
-45 178
-41 724
-3 000
-16 924
-4 324
0
-469
-9 699
0
0
0
-26 034
-7 346
-340 885

SUM DRIFTSKOSTNADER

-789 624

-803 680

-790 616

Sum DRIFTSRESULTAT

-235 482

-96 680

-161 098

7 099
7 099

12 000
12 000

24 807
24 807

-3
-3

0
0

-17
-17

Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR

-228 386

-84 680

-136 307

Sum ORDINÆRT RESULTAT

-228 386

-84 680

-136 307

Sum ÅRSRESULTAT

-228 386

-84 680

-136 307

228 386
228 386

0
0

136 307
136 307

0

-84 680

0

AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER
6000 - Avskrivning bygning
6010 - Avskr. inventar og utstyr
Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

ANNEN RENTEINNTEKT
8040 - Renteinntekter
Sum ANNEN RENTEINNTEKT

ANNEN RENTEKOSTNAD
8140 - Rentekostnader
Sum ANNEN RENTEKOSTNAD

OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL
8960 - Overf.annen egenkapital
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL
Sum RESULTAT
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Årsmelding
Resultat
Avdeling 5 - Gjenbruksbutikk, periode 0-12

2015

Budsjett 2015

2014

3130 - Salg Gjenbruksbutikken
Sum SALG AVG.FRITT

492 710
492 710

520 000
520 000

486 963
486 963

Sum DRIFTSINNTEKTER

492 710

520 000

486 963

6300 - Leie lokaler
6340 - Lys og varme
6425 - Betalingsterminal
6540 - Inventar og utstyr
6620 - Vedlikehold utstyr
6800 - Kontorrekvisita
6850 - Annonser
6900 - Telefon
7790 - Andre adm.kostnader
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD

-153 106
-16 271
-899
0
0
0
0
0
-14 451
-184 728

-153 108
-15 000
-8 000
-10 000
0
0
0
0
-15 000
-201 108

-157 000
0
-8 663
0
-2 755
-6 784
-2 899
-3 715
-11 044
-192 862

SUM DRIFTSKOSTNADER

-184 728

-201 108

-192 862

Sum DRIFTSRESULTAT

307 983

318 892

294 101

Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR

307 983

318 892

294 101

Sum ORDINÆRT RESULTAT

307 983

318 892

294 101

Sum ÅRSRESULTAT

307 983

318 892

294 101

-307 983
-307 983

0
0

-294 101
-294 101

DRIFTSINNTEKTER

SALG AVG.FRITT

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL
8960 - Overf.annen egenkapital
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL

ALT INNEN TRANSPORT
Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
Truckutleie

ALT INNEN TRANSPORT
Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
Truckutleie

TLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

TLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL
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Årsmelding
Indremisjons
forbundet Sør
Motto:
Med Guds Ord
til folket
Postadresse: Pb.166, 4524 Lindesnes
Besøksadresse: Snik, 4520 Lindesnes
Telefon: 38 25 83 80 - Fax: 38 25 83 81
Giro nr.: 3138.25.32573
E-post: sorlandet@imf.no
Formann: John Fidjeland (Eiken)
Kretsstyre: Terje Kvinlog (Kvinlog), Ingunn
Holm (Kristiansand), Oddbjørg Havaas (Lista),
Wenche Slimestad, Marilyn Sørensen,
Arild Fjellskår og Ragnar ringvoll (1. vara)
Kretsleder:
Ommund Tveit
Administrasjon:
Ingun Bentsen

Barnearbeider:
Ann Rita Nilsen
Birgitte Andersen
Torgeir Nygård

Formann kretsstyret:

Nåværende BUR Vest

John Fidjeland, Eiken

Ikke på valg:

På valg:
John Fidjeland, Eiken

Aud Torhild Skregelid, Sira
Mariann Lindland Moen,
Gyland
Per Oskar Werdal, Eiken

Forslag:
John Fidjeland

På valg:

Kretsstyret

Leif E. Skogestad, Sira
Anne Linjord, Eiken

Ikke på valg:
Ingunn Holm, Randesund
Terje Kvinlog, Kvinlog
Arild Fjellskår, Svennevik

Forslag:
Jon A Vårvik Thomsen, Sira
Anne Linjord, Eiken

På valg:

Nåværende valgkomite:

tlf. 91 79 54 84

Oddbjørg Havaas, Lista

Ikke på valg:

ib.bentsen@imf.no

Forslag:

Trond Osestad, Svennevik
Odd Gunnar Tveit, Grovane

Barne- og ungdomsleder:
Tina Haddeland
tlf. 911 93 306
Forkynnere:
Åge Nygård
Arne Arnesen
Jørgen Tønnessen
Ingunn Holm
Marie Lode

Valg 2016

tlf. 416 75 610
tlf. 911 19 094
tlf. 916 20 774
tlf. 41 47 46 76
tlf. 970 36 215
tlf. 911 10 996

Audnastrand leirsted

Adresse: Snik, 4520 Sør-Audnedal
Telefon: 38 25 83 80
Giro nr.: 3138.25.32573
Husmor: Marit Sigrunn V. Eskeland,
tlf.: 94 85 32 92

Folkehøgskolen Sørlandet
Adresse: 4760 Birkeland
Telefon: 37 28 11 00
Rektor: Gunnar Birkeland

Kvinatun Leirsted

Adresse: Kvinlog, 4473 Kvinlog
www.kvinatun.no
Bankkonto: 3138.25.32573

Marilyn Sørensen, Flekkerøy
Wenche Slimestad, Lyngdal
Tommy Greibesland,
Byglandsfjord
Ragnar Ringvoll, Vågsbygd

På valg:
Jorunn Andersen, Lyngdal
Gunnlaug Engedal, Kvinlog
Forslag:

Nåværende BUR Øst:

Gunnlaug Engedal, Kvinlog
Astrid Persson, Konsmo

Ikke på valg:
Arne Christian Osestad, Svennevik
Øyvind Flaat, Lindesnes
Johnny Stensland, Svennevik
På valg:
Ole Severin Tveiten, Mandal
Silje Heimtun, Kristiansand
Forslag:
Ole Severin Tveiten
Andrè Omland, Lyngdal
Kristoffer Foss, Holum

Tilsluttet:
Indremisjonsforbundet
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Årsmelding

Info om kandidater til valg på
årsmøte i ImF Sør 2016
Kretsformann
Navn: John Fidjeland
Alder: 70
Bosted: Eikåsen, Eiken
Yrke: Pensjonist
Tilknyttet forening/
forsamling: Eiken Indremisjon
Litt om misjonsengasjement:
Formann Eiken Indremisjon.
Medlem i Eiken Felleskor.
Er nå også formann i Imf
Sør. Faste dugnadsdager på
Gjenbruksbutikken.
Kretsstyret
Navn: Wenche
Slimestad
Alder: 45
Bosted: Lyngdal
Yrke: Sosiallærer
KVS-Lyngdal
Tilknyttet forening/forsamling:
Lyngdal Indremisjonsforsamling
Litt om misjonsengasjement:
Medlem av kretsstyret de to siste
år. Leder av Alèen Bedehus.
Navn: Ragnar Ringvoll
Alder: 62
Bosted: Vågsbygd
Yrke: Pensjonist
Tilknyttet forening/
forsamling: Mosby Indremisjon
Litt om misjonsengasjement:
Formann Mosby indremisjon,
leder av Mosby familiekor, med i
Flekkerøyguttene. Kretssekretær
i kretsen, 1990 - 1993, med i
kretsstyret flere år på 80- og
90-tallet, hvorav et år som
formann. Vært medlem av barneog ungdomsnemnda i kretsen i
flere år - tidlig 80 tall. 1. vara i
kretsstyret siste år.

Indremisjonsrøsten April 2016

Navn: Marilyn Sørensen
Alder: 50
Bosted: Flekkerøy
Yrke: Hjelpepleier
Tilknyttet forening/
forsamling: Flekkerøy
Bedehusforsamling
Litt om misjonsengasjement:
Nestformann i Flekkerøy
Bedehusforsamling. Er med i
møtegruppe og bibelgruppe.
Medlem av kretsstyret de to siste år
Navn: Tommy
Greibesland
Alder: 25
Bosted: Byglandsfjord
Yrke: Selger Maskinsalg
Tilknyttet forening/forsamling:
Evje og omegn bedehusforsamling
Litt om misjonsengasjement:
Med i eldsterådet i
bedehusforsamlingen
BUR Øst
Navn: Kristoffer Foss
Alder: 29
Bosted: Holum
Tilknyttet forening/
forsamling: Holum
Bedehus
Litt om misjonsengasjement:
Aktiv på bedehuset, 2. vara BUR
Øst og er med i Leirarbeid og
plenklipping på Audnastrand.

Navn: Andrè Bryggeså
Omland
Alder: 24
Bosted: Lyngdal
Yrke: Vaktmester
Audnastrand
Tilknyttet forening/forsamling:
Imf Sør?
Litt om misjonsengasjement:
1.vara i BUR Øst, og Yngresleder
Lyngdal Yngreslag
BUR Vest
Navn: Anne Linjord
Alder: 17
Bosted: Eiken/Nærbø
Yrke: Skoleelev ved
Tryggheim vgs
Tilknyttet forening/forsamling:
Eiken Bedehus
Litt om misjonsengasjement:
Aktiv på bedehuset. Dirigent Eiken
ungdomskor. Leirleder Kvinatun.
Med i BUR Vest
Navn: Jon Asle Vårvik
Thomsen
Alder: 19
Bosted: Sira, Flekkefjord
Tilknyttet forening/
forsamling: Sira bedehus
Litt om misjonsengasjement:
Styret på In*puls på Sira, leirleder
Kvinatun og 1. vara i BUR Vest

Navn: Ole Severin
Tveiten
Alder: 39
Bosted: Mandal
Yrke: Snekker
Litt om misjonsengasjement:
Med i BUR Øst, med på leir
og andre arrangement på
Audnastrand.
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Gaver
Foreningsgaver jan. 2016
Kretsen
Audnastrand
Kvinatun Ungdomssenter

Alle kan BE:
Bønn er en av de viktigste tjenestene i arbeidet.
«Be om at det må åpnes en dør for Ordet, så vi
kan forkynne Kristi hemmelighet». Kol. 4,3.
Mange kan GI:
Frivillige Gaver gjør at vi kan sende ut forkynnere med Guds Ord. «Enhver må gi slik som
han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst
eller tvang for Gud elsker en glad giver».
2. Kor. 9,7.
Noen kan GÅ:
Guds Ord har hast. Vi trenger stridsmenn som
er tent av Den Hellige Ånd. «Hvor fagre er
deres føtter som bringer fred som bringer et
godt budskap». Rom 10,15.

Bankkonto 3138 25 32573
Bankkonto 3138 25 19542
Bankkonto 8220 02 80233

Farsund Indremisjonsforening
2800,Engesland Misjonsforening
7123,Farsund Indremisjonsforening
5000,Reme
2500,Randesund Indremisjon
5000,Omlid Kvinneforening
1100,Bakke Indremisjon
1500,Flekkefjord Indremisjon
2000,Liknes
4000,		
ImF Sør
59 371,98
Audnastrand
1 750,Kvinatun
800,Kampanje
800,-

Jeg/vi tegner:

q Fast givertjeneste
Jeg/vi vil bidra med kr. …………… i

q I mnd. q Kvartalet q Halvåret q Året

Minneord

q Å betale ved automatisk trekk (autogiro)
q Å få tilsendt giroblanketter

Asbjørg Villanger, kona til tidligere kretssekretær i Sørlandets
Indremisjon døde 7. mars. I alle år sto hun sammen med sin
mann i tjenesten. Vi lyser fred over hennes minne!

Jeg/vi ønsker:

Jeg/vi ønsker å gi:

q Testamentarisk gave,
send informasjon

Jeg/vi ønsker å abonnere på:

q Indremisjonsrøsten, for kr. 200,-

pr. år + evt. gave. Abonnement opphører ikke
før vi mottar skriftlig henvendelse. Send egen
liste dersom du har familie eller venner som du
ønsker skal få tilsendt bladet gratis ut året.

70 år
Kretsformann John Fidjeland fylte 70 år 25. februar.
Vi vil i ettertid gratulere med den store dagen!

Navn:................................................................................................
Adresse:...........................................................................................
Postnr: .................... Sted: .........................................................
Klipp ut kupongen og returner den til:
Indremisjonsforbundet Sør
Pb 166, 4508 Lindesnes
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Barnekroken

Jesus er vår redningsmann

N

å skal du få høre om ei
lita jente som en dag ba
om noe spesielt…
Ingrid skyndte seg inn til pappa.
Nå hadde hun det travelt, det
var lett å se!
«Du, pappa, kan ikke jeg få en
kladdebok av deg, en sånn som
jeg kan skrive i?» Pappa lo litt av
iveren hennes, men fant fram ei
fin, rød kladdebok til henne. Han
var litt nysgjerrig: «Hva skal du
bruke den til, da, Ingrid, er det
noe veldig viktig?»
Ingrid ville ikke svare med
det samme, men så kom det:
«Mmm… du kan forresten godt
få vite det. Jeg tenkte at jeg
skulle lage en sånn bok som
Gud har, vet du. En sånn som
de snakket om på søndagsskolen
forrige gang, der Gud skriver
opp alt det gale vi gjør. Nå
tenkte jeg at jeg skulle skrive opp
alt det dumme Per Erik og Terje
gjør mot meg, for da kommer
jeg aldri til å glemme det! Og da
kan de ha det så godt, da!»
Pappa så på Ingrid. «Er du
sikker på at du kommer til å få så
mange ting i boka di … tenk om
de ber om forlatelse?»
Det hadde Ingrid ikke tenkt
på!

Pappa tok Ingrid på fanget.
«Hør her, Ingrid, nå skal jeg
fortelle deg noe om den boken
til Gud. Da Jesus kom til jorden
og døde på korset, tok han med
seg alt det gale vi har gjort,
og skrev «BETALT»
over det. I Bibelen
står det at
han tok bort
gjeldsbrevet
som gikk
imot oss. Et
gjeldsbrev
er et papir
hvor det vi
skylder noen,
står skrevet.
Hvis vi tror på
Jesus, finns der ikke
lenger noe gjeldsbrev
hos Gud! Jesus har slettet ut
alt sammen!»
Ingrid satt og tenkte. Kanskje
det var dumt med en sånn kladdebok? Kanskje det var bedre å
tilgi og glemme alt det vonde
etter hvert? Hun klatret ned fra
pappas fang og smilte lurt. «Jeg
tror jeg tar med meg boken
likevel, jeg. Det blir så flott å se
i den og huske at Guds bok er
akkurat like tom!»
Det du har fått nå, handler
om verdens største og viktigste

Kvinatundagen
Søndag 22. mai • Møte kl. 11.00 og kl. 14.00
Taler: Torgeir Nygård • Sang: 3.17 fra Lyngdal

redningsaksjon. DU er regnet
med der!
Det er snakk om å bli reddet
for himmelen, og ikke gå
fortapt!
Vi klarer det aldri selv! Vi
må ha hjelp!
Og de
hjelpende
hendene
med
merkene
av nagler,
står klare
og åpne
for å ta
imot deg.
Da er det
bare å kaste
seg i Jesu armer,
og vite at Jesus tilgir
og glemmer alt det vonde
du har gjort og kommer til å
gjøre!
«Han har kastet alle mine
synder bak sin rygg! Han ser
dem aldri mer!»
Anne Rita Nilsen

Loppemarked
Kvinatun
16. april kl 15.00

Opplegg for barna • Bevertning
Indremisjonsrøsten April 2016
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B-BLAD
RETURADRESSE:
Indremisjonsforbundet Sør
Postboks 166
4524 Lindesnes

Årsmøte ImF Sør
23. - 24. april på KVS Lyngdal

LØRDAG 23. april
Barnas årsmøte 11:30
Sammen med Friksi

11:00 Bibeltime

Tale av Gunnar Ferstad
Sang av Friksi

Middag 12:30 12:30 Middag
Aktiviteter 13:30 13:30 Forhandlingsmøte

Hoppeslott, ridning, tegning,
ansiktsmaling, leker, fotball,
klatring (ta med sykkelhjelm)

Kveldsmat 17:30 17:30 Kveldsmat
19:00 Storsamling

Tale av Gunnar Ferstad
Sang av Frikstad Ungdomskor

Påmeldingsinfo
Chechin.no og søk på Årsmøte eller
Epost: sorlandet@imf.no eller
Tlf: 38 25 83 80
Påmeldingsfrist utsendinger
til årsmøte: 11. april
Husk å oppgi om du skal ha middag
og/eller kveldsmat.
Barnas Årsmøte: Ta med innesko og
sykkehjelm til ridning.

21:00 KRUS
(kretsungdomsstevne)

Tale av Gunnar Ferstad
Sang av Frikstad Ungdomskor

SØNDAG 24. april
11:00 Avslutningsmøte i
Alleen bedehus
Tale av Gunnar Ferstad

