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Leder

Bygland

Hva har vel du som du ikke har fått?

P

aulus stiller dette spørsmålet
i Korinterbrevet. Det samme
kan stilles til oss i dag. Vi lever
i en materiell velstand over
alle grenser. Om vi sammenligner med resten av verden, og
gjennom historien, må vi nok
ned på promillenivå for å finne
ut hvor mange det gjelder.
Selvsagt har mange brukt mye tid
og krefter på å få den rikdommen
vi har. Mange andre har slitt mye
mer enn de aller fleste av oss, men
har likevel så vidt nok til å overleve. Det er ikke alt som er rettferdig i vår forstand.
Hvordan forholder vi oss til
den rikdommen vi har? Den er
vår, men vi har fått den av Gud.
Bibelen er ganske tydelig på

hvordan noe av det skal forvaltes.
Det er et velkjent begrep at vi skal
gi tienden av vår inntekt. Profeten
Malaki sier i kap 3, ikke at vi bør
gi tienden, men at vi raner fra
Gud dersom vi ikke gjør det. Vi er
nok alle klare på at tyveri ikke må
forekomme, men kan vi likevel
leve med å rane fra Gud, som har
gitt oss alt? Så sier profeten i vers
10, at når vi gjør som han sier og
bringer tienden inn i Hans hus, vil
han åpne himmelens sluser, og
utøve velsignelse over oss, så stort
at vi ikke kan ta imot alt. Prøv Gud
på det som Malaki sier.
Lukas 11 taler om at rettferd
og kjærlighet er viktigere enn å
gi tienden. Men det betyr likevel
ikke at vi selv kan beholde tienden.
Det skal gis, og så skal vi vise rettferdighet og kjærlighet.
Hva er tienden? Her ser vi noe
ulikt, og jeg tror at alle som gir

tiende har kommet langt i det å
gjøre det rette. Selv mener jeg at
det er naturlig å gi Gud hva Guds
er, altså 10 % av inntekten, før vi
gir «keiseren» det han skal ha. I
vårt tilfelle er keiseren, skatten vår.
Noe av det som da er til overs kan
med fordel ofres til misjon, mens vi
med god samvittighet kan disponere resten av midlene selv.
ImF Sør er nå i en situasjon der
vi har mange arbeidere og stort
arbeid med mange muligheter.
For øyeblikket går ikke regnestykket helt opp. Hvis dere som
har tro på dette arbeidet kunne
hjelpe, vil vi kunne fortsett uten
å redusere aktiviteten. Ta Gud på
ordet og bring hele tienden inn i
Hans hus.
		
Ommund Tveit

Bygland Bibel- og naturcamp 2016
- med blikk på den profetiske himmel

Anne Bø Nilsen

Bjarne Bjorvatn

Charlie Blackwater

Ingebrigt Sørfonn

Kjell Furnes

Kristine Olsson

Regine Austegard

Vera Henriksen

B

ibel- og naturcamp’en 2016 på KVS Bygland gjeng i år av stabelen frå sundag 3.juli til sundag
10.juli.Ingebrigt Sørfonn tala på kveldsmøta i fjor, og han likte seg så godt at han ikkje var
vanskeleg å be igjen. Han talar difor på kveldsmøta heile veka.
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I år får Ingebrigt Sørfonn selskap
av ein annan tidlegare Stortingsrepresentant, nemleg Kjell Furnes.
Han skal halda bibeltimane med
temaet: ”Med blikk på den profetiske himmel”.
Det trur me vert både interessant
og svært aktuelt inn i vår tid!
I fjor arrangerte komiteen ganske
spontant eit eige misjonsløp til
inntekt for oppussing av internata
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på skulen. Og det har kome godt
med, for no står det midterste
internatet ferdig renovert til glede
for både elevar og gjester.
Me gjentek suksessen frå i fjor, og
arrangerer nytt misjonsløp onsdag
6.juli. Så hugs å ta med godt
fottøy og høveleg antrekk til litt
fysisk utfolding!
Det trengs i alle høve, for kvar
dag vert det turar og utflukter –
fyrst og framst til dei fine hyttene
skulen disponerer inne på fjellet, og

der årets fiskekonkurranse sjølvsagt
er eitt av høgdepunkta for store og
små.
Nytt av året er ein tur til Elgtun
på Grendi, sjå www.elgtun.no.
Dette vil gjera spesielt inntrykk på
trufaste Vestlendingar som vitjar
camp’en år etter år, og som ikkje er
så vant til å treffa skogens konge i
levande live. Her er me garantert å
treffa på både elgkalvar og vaksne
dyr, og kan hende vert det høve til
både å fora og klappa dei!
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Bygland
Rett over tunet for Elgtun ligg
Landeskogen Fredssenter, sjå www.
landeskogen.no
Eit spanande anlegg i gamle
erværdige bygningar som gjer
inntrykk på alle som kjem på
vitjing!
Fredagskvelden vert det kulturkveld med professor Bjarne Bjorvatn som kåserer om ”Emissær
Severin Tobiassen og folk og fe i ei
gamal Sørlandsbygd”. Bjarne Bjorvatn, opphaveleg frå Birkenes, har
vore på vitjing før, og hausta stor
åtgaum for ei levande, interessant
og morosam skildring av denne
originale Kinamisjonsemissæren
som og vart kalla ”Setesdalens
apostel”.
Laurdag 9.juli er det den årvisse
Matmarknaden på Ose, sjå www.
osematmarknad.no
Der vert det og høve til ein
rundtur med DS Bjoren, sjå bjoren.
no
Dette er eit svært populært
innslag, for turar med den gamle
vedfyrte dampbåten på dei store
fjordane i dette området er i stor
oppleving i seg sjølv.
Kl.18.00 same dag er det konsert
med Vera Henriksen og ”Rolf å di” i
fagre Bygland kyrkje. ”Rolf å di” er
ei contrygospel-gruppe som spelar
på ei rekke instrument, og der
munnspelaren Charlie Blackwater
er eit sentralt innslag. Mange tidlegare deltakarar på bibel-og naturcampen har vorte trollbundne av
denne munnspelaren i verdsformat,
som i år har med seg ei heil gruppe
med topp musikarar.
Vera Henriksen, som store delar
av året er busett i Sør-Spania, er ein
mykje brukt songar på Sjømannskyrkja der nede. Ho syng dei gode
gamle bedehus- og vekkelsessongane med sjel og innleving, og
har vore til stor velsigning for den
norske kyrkjelyden i Sør-Spania.
Dette året vitjar ho KVS Bygland,
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Hekkfjell

Festdag på Hekkfjell!

S
og vert med oss heile veka.
I fjor var me ekstra heldige med
været. Medan det store delar av
sumaren elles var kulde og regn,
varta veka på Bygland opp med
reinaste tropevarmen! Då er det
godt å kjøla seg ned i Byglandsfjorden, som i dette området er
omkransa av lange flott sandstrender!
Me kan ikkje garantera same
veret i 2016, men då er det godt
å ha gode barnearbeidarar med
seg som byd både på barnemøter
parallelt med bibeltimane, og ulike
aktivitetar for born og unge på
ettermiddags- og kveldstid.
Det er Regine Austegard, Kristine
Olsson og Anne Bø Nilsen som tek
seg av dette, medan Edvard Foss
samstundes har eigne bibelsamlingar for ungdomane.
I fjor hadde me ny deltakar-re-

kord, og allereie no har fleire meldt
seg på årets Bibel- og naturcamp.
Det sosiale og andelege innhaldet
går hand i hand på KVS Bygland,
der flotte internat, store uteområde, nytt kjøkken og matsal, flotte
møterom, god plass, hyggeleg
vertskap og dugande talar- og
songkrefter gjev deltakarane alt dei
treng for både lekam og sjel.
KVS Bygland ligg i svært naturfagre omgjevnader, midt i hjartet
av Setesdal, og med storslått utsyn
mot fjell og fjord!
Vil du vete meir, gå inn på
heimesida www.bibelognaturcamp.
no, sjå våre Facebooksider, mail
oss på kbnilsen@hotmail.com, eller
ring på telefon 982 99711 for meir
informasjon og påmelding!
Velkomen til Bygland Bibel- og
naturcamp 2016!
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å ble det endelig min tur til
å få være med som taler på
denne tradisjonelle påskefesten,
skjærtorsdag på Hekkfjell. Selv
om været ikke ble det helt store,
ble det i alle fall for meg en stor
og mektig opplevelse.
Etter avtale, møtte jeg Arnhild og
Jon Fidjeland på Eiken bedehus
for videre skyss og transport. Ved
snøgrensen ble vi så fraktet inn i
fjellheimen på snøscooter. Pensjonisten, sauebonden og kretsformannen, sørget for at vi kom trygt
fram til målet for turen, Hytta til nå
avdøde Olav Handeland, ved Sandvatn på Hekkfjell. Enken etter Olav,
Gladys og familien ønsker at denne
rike tradisjonen skal videreføres også
etter Olavs død.
Etter en liten omvisning inne i
den varme og lune hytten, begynte
lyden av snøscooterne og gjøre
seg gjeldende. Jon regnet ut at det
var sånn cirka 75 snøscootere som
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meldte sin ankomst. Og ut i fra det
regnet han med at i overkant av
250 mennesker med stort og smått
hadde tatt turen denne litt gråe
skjærtorsdagen på Hekkfjell.
Så kom tiden for sang, andakt og
trompetsolo. Sjelden eller aldri får
vi sånne anledninger til å forkynne
påskens budskap til en slik stor og
flott tilhørerskare. Sånne dager,
opplevelser tar en forkynner med
seg som gode og sterke minner.
Møtelokalet var Guds storslåtte
natur, og den enkelte tilhører, store
og små, var mennesker som Jesus

har gitt sitt liv for. Påskebudskapet
om Jesu død og oppstandelse er
jo selve grunnlaget får vårt kristne
arbeid. 1 Kor.3,11: For ingen kan
legge en annen grunnvoll enn den
som er lagt, det er JESUS KRISTUS.
Etter møtet var tiden inne for
kaffi, grillkos m.m. Og for en tilreisende predikant som er på møte i
Eiken, på bedehuset eller ute i Guds
storslåtte natur, visste vi hva som da
ventet!!!!!
For en dag! Tusen takk for en
kjempeflott opplevelse.
Åge N.

Sommerstevne Hekkfjell
SØNDAG 10.JULI: Sommerstevne i Bryggesåhommen

TALER: Kjell Furnes
SANG OG MUSIKK: Olaf Thormodsæter og Gullbjørg Vatland
Informasjon om «Stølslivet på Hekkfjell i gamle dager»
Ta med mat - mulighet for grilling.
Gave til misjonen.
Avreise fra Eiken bedehus kl. 11.00. (Bompenger)
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Barnekroken

Liknes

TAKK JESUS!

Basar Liknes Indremisjons kvinneforening

P

F

oreningen hadde sin årlige
basar fredag 26. februar.
Åge Nygård holdt andakt og
han minna om at Jesus tek seg
av den enkelte. Slik som kvinna
ved Sykars brønn og Sakkeus i
morbærtreet.

å søndagsskolen spurte læreren guttene og
jentene en gang: «Hva tror dere er lettest:
enten å be når en har det vondt og vanskelig,
eller å takke for alt det gode Gud gir oss?»
Det varte noen minutter før han fikk svar.
Plutselig kom det ei hånd i været! Det var Astri.
«Nå, Astri? Hva mener du?»
«Jeg tror det er lettere å be når en har det vondt.»
«Hvorfor tror du det?»
«Jo, alle de ti spedalske kom til Jesus og ba om å bli
helbredet. Men, bare en av dem takket han etterpå.»
Det var et glupt svar!
Dette er en flott liten fortelling som vi skal få lov til å
tenke veldig nøye over.
Jesus sier: «Den som kommer til meg, vil jeg slett
ikke støte ut.! « (Joh.6.37).
Det står også i Bibelen: «Vær ikke bekymret (redd)
for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme
fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.» (Fil.4.6).
Alt kan du komme til Jesus med! Ingenting er for lite,
dumt eller rart! Jesus sier også: «Be, så skal dere få….
For hver den som ber, han får….» (Matt.7.7-8).
Hvis vi tenker over dette, finner vi også fort ut at vi
virkelig har mye å takke for!
Her har du noen eksempler:
Takk, Jesus, for at jeg bor i et hus, får mat og drikke
flere ganger om dagen, har foreldre som tar seg av
meg, får gå i barnehage og på skole, har gode venner.
Takk for at jeg får høre om Jesus på barnelag, yngres,
kan gå på leir… Takk for at du, Jesus ville død for alt
det gale jeg har gjort! Takk for at du stod opp igjen,
og vant over døden, djevelen og alt det vonde! Takk
for at jeg skal slippe å gå fortapt! Takk for at du vil
redde meg for himmelen!
Takk for at du tar imot meg akkurat slik som jeg er,
og at du er med meg alle slags dager. Takk……….
Det går ikke an å stoppe!
Nå kan du fortsette. Jeg er helt sikker på at du
finner masse å takke Jesus for! Han er virkelig verd alle
takkene våre, - ikke minst fordi vi alle er så verdifulle
for Han!
Du er helt umistelig for Jesus! Du er hans favoritt!
Anne Rita Nilsen
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Etterpå startet en med loddsalget,
og mange gevinster vart loddet
ut. Om det ikke er så mange
medlemmer som kan være med
lenger, var det mye fint håndarbeide
både på loddbøkene og åresalget.
På tross av at det var midt på
vinteren, var en heldig med været,

og veiene var fri for snø. Det er
gledelig å sjå at så mange støtter
opp om basaren. Noen kom helt i
fra Finsland og Øvrebø for å være
med på «mor sin basar». Ellers var
bygdefolket gode til å møte opp,
så salen vart full og loddsalget gikk
strykende. I pausen var det servering, og alle koste seg med mye god
mat og en hyggelig prat. Etterpå
vart det trekning på loddbøkene
og flere fikk fine gevinster med seg
hjem. Resultatet på basaren ble kr
51.700,Beløpet ble fordelt slik: Kr
41.700,- til ImF Sør og resten ble
sendt til Kvinatun og Bibelskolen
Bildøy.
Liknes Im. Kvinneforening er 92

år. Den ble startet 1. april 1924 og
fikk navnet Arbeidsforeningen. Da
var både menn og kvinner med.
Senere ble det bare kvinnene som
arbeidet for basaren.
Som mange andre foreninger
er det høy alder, og de fleste er
over 80 år. De som er med møter
trofast opp annenhver mandag fra
september til påske. En dame har
vært med i samme foreningen i
snart 70 år.
En stor takk til Gud for at vi ennå
et år kan være med i hans tjeneste.
Jenny Hetland

Årsmøte

John Fidjeland gjenvalgt som formann i ImF Sør
23. april var omtrent 100 utsendinger samlet til årsmøte i ImF
Sør på KVS-Lyngdal. Skolen er og
lager en god ramme rundt arrangementet. Det er lagt stor vekt på
at barna skal trives denne dagen.
Barnemøte, hoppeslott, hesteridning er noen av høydepunktene på
dagen. En stor takk til alle som var
med å bidra for å få dagen vellykket.
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Rektor på bibelskolen Bildøy,
Gunnar Ferstad var taler under hele
årsmøtehelga. Frikstad ungdomskor
og Friksi var med og sang. Flott å
komme sammen til åndelig felleskap
i hele kretsen, med mye god sang
og formidling av Guds ord til oss.
John Fidjeland ble valgt til
formann. Marilyn Sørensen og
Wenche Slimestad ble gjenvalgt til

kretsstyret, mens Tommy Greibesland fra Byglandsfjord kom ny inn i
kretsstyret.
I BUR Øst ble Ole Severin Tveiten
og Kristoffer Foss valg inn. Anne
Linjord ble gjenvalgt i BUR Vest.
Vær gjerne med å be for de som
stiller seg villig til styrearbeid i
kretsen.
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Reiserute
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),
Tommy Greibesland (Byglandsfjord),
Wenche Slimestad, Marilyn Sørensen,
Arild Fjellskår og Ragnar ringvoll (1. vara)
Konfirmasjon:
Ingunn Holm

Kretsleder:
Ommund Tveit

tlf. 91 79 54 84

Administrasjon:
Ingun Bentsen

ib.bentsen@imf.no

Barne- og ungdomsleder:
Tina Haddeland
tlf. 911 93 306

Barnearbeider:
Ann Rita Nilsen
Birgitte Andersen
Torgeir Nygård

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

Tilsluttet:
Indremisjonsforbundet
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Reiserute for juni og juli
Gyland Øyvind
07.06
Åseral, 19.00
Vesetvik Bjarte
10.-12.06 Taler 5-6 kl
leir Audnastrand
Ringvoll, Aud Karin K.
09.06
Farsund,
sommerfest
Stokken, Marit
31.05-05.06 Åseral
Aksel Skretting
17.07
Flekkefjord, 19.30

Loppemarked på Kvinatun

Marie Hornnes
03.06
Åseral,
ungdomskveld
08.06
Reme,
12.06
Bakke, 11.00 stors
03.-10.07 Bibelcamp Bygland
Tina Haddeland
01.06 Remehaugen Barnehage
11.06 Kvås kr. ungdomslag
25.-29.07 GF
- generalforsamling
Torgeir Nygård
03.-05.06 4-5 klasse leir
Audnastrand

414 74 676

Dåp, vielse og begravelse:
Jørgen Tønnessen
916 20 744
Frank Rott
412 26 036
Ommund Tveit
917 95 484

Forkynnere:
Åge Nygård
Arne Arnesen
Jørgen Tønnessen
Ingunn Holm
Marie Lode

Kvinatun

Anne Rita Nilsen
10.-12.06 5-6 klasse
leir Audnastrand
14.06
Remehaugen
Barnehage
17.-19.06 6-7 klasseleir
Audnastrand
03.07
Familieleir
Foss, Edvard
04.06
8 up
07.06
Ålefjær
12.06
Eiken, 11.00
familiemøte
14.06
Flekkefjord, 19.30
23.06
Kvinlog
03.-10.07 KVS-Bygland,
bibelcamp

Tveit Ommund
03.-10.07 KVS-Bygland,
bibelcamp

Lørdag 16 april var det duket for loppemarked og
basar på Kvinatun for første gang i historien.
Da dørene åpnet kl. 15.00 kom det strømmende inn
folk. De kjøpte lopper inne og ute kunne de kjøpe seg
kaker, lapper, kaffe, grillet pølser og karbonader.
Klokken 17 var det igang med basar med mange fine
gevinster. Kvinlog barnekor sang og Edvard Foss holdt
andakt.
Resultatet av loppemarkedet og basaren ble godt
52000 kroner.
Så takk til alle som kom og handlet og kjøpte lodd.
Vi vil også takke alle som kom med både lopper og
gevinster. Uten dere hadde det ikke blitt noe loppemarked.
Hilsen Kvinatunstyret

Åge Nygård
01.06
Audnastrand,
formiddagstreff
07.06
KVS-Bygland
26.06
Frigstad, 11.00
28.06
Dugnad
Audnastrand
04.-08.07 Familieleir

Ingunn Holm
05.06
Flekkefjord, 19.30
05.06
Lyngdal, 11.00
12.06
Mosby, 11.00
23.06
Eiken, 18.00
jonsokfeiring
03.07
Flekkerøy, 11.00
Kjell Hauan
26.06
Flekkefjord, 19.30

Indremisjonsrøsten Mai 2016
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Gaver

Annonser
Foreningsgaver
Kretsen
Audnastrand
Kvinatun Ungdomssenter

ELEKTRO - RØR - VENTILASJON

Bankkonto 3138 25 32573
Bankkonto 3138 25 19542
Bankkonto 8220 02 80233
ERV Teknikk Lyngdal AS - Tlf 480 11 011 - www.erv.no

FEBRUAR OG MARS
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.
Jeg/vi tegner:

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

q I mnd. q Kvartalet q Halvåret q Året
Jeg/vi ønsker:

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

Navn:................................................................................................
Adresse:...........................................................................................
Postnr: .................... Sted: .........................................................
Klipp ut kupongen og returner den til:
Indremisjonsforbundet Sør
Pb 166, 4508 Lindesnes
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Birkenes Misjonslag
Byglandsfjord
Nøkland Kvinneforening

16000
2500
21800

KTD.NO as

Eiken Indremisjon
Evje Indremisjon
Engesland Misjonsforeni
Farsund Indremisjon
Reme Bedehus
Holum Misjonsforening
Kvås Indremisjon
Melhus Bedehus
Mosby Indremisjon
Randesund Indremisjon
Røyknes Indremisjon
Spind Indremisjon
Vikeland Bedehus
Åseral Indremisjon
Hornnes Bedehus
Snik Bedehus
Flekkerøy Indremisjon
Rosseland Kr.Forening
Bryggeså Kvinneforenin
Hornes Kr. Ungdomsfore
Omlid Kvinneforening
Bakke Indremisjon
Fjotland Indremisjon
Liknes Indremisjon

50000
30000
7123
7800
5000
1000
2000
750
2860
27500
5430
1150
18000
5875
8786
4215
29000
3220
31755
22000
2300
1500
11225
41700

SPRENGNING GRAVING MASSETRANSPORT

89-Eie Bedehus
Øye Bedehus
90-Hidra Indremisjon
91-Sirdal Indremisjon
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45 år med livsglede

L

ørdag 9.april var det flott
jubileumsfeiring på Sirdalsheimen på Tonstad. Bakgrunnen
for det hele var Tonstad
Musikklags markering av at det
var 45 år siden de begynte med
fast månedlige andaktsamlinger
på heimen.

Disse samlingene startet i 1971
da Sirdalsheimen var ny, og
musikklaget ble invitert til å besøke
heimen med sang og musikk. Siden
har de holdt på med faste samlinger
en gang i måneden, i 45 år, med
unntak av sommerferien.
Arnold Gyland som hadde vært
med fra starten av, gav et enkelt
historisk tilbakeblikk og trakk
spesielt fram et bibelord som
en av de gamle i sin tid var blitt
minnet om å «gi» koret: «Gi akt

på den tjenesten dere har mottatt
av Herren, at dere fullfører den»
Kol.4,17. «Dette er nok en av grunnene til at vi har holdt på i disse 45
årene» sa han blant annet og fortsatt: «Vi opplever det som et kall fra
Herren».

Dugnad på leirstedene
Kvinatun og Audnastrand
Et leirsted har mange oppgaver, og for å få økonomien i balanse er
vi avhengig av at noen hjelper på dugnad. Har du noe ledig tid, og
ønsker å være med å hjelpe slik at barn kan komme på leir på et flott
leirsted?
Vi har behov for hjelp til praktisk utearbeid, hagearbeid, maling og
div. I tillegg trenger vi folk som kan hjelpe til på kjøkkenet. Det kan
også være servering i bryllup. Hvis noen kunne tenke seg en fast
dugnadsdag, kan vi bli enig om en fast dag der flere kommer. Kaffe og
kake settes da fram. Dersom du har mulighet for å være med på noe
av dette, vil vi sette pris på om du kontakter oss på følgende nr:
Audnastrand: Marit Sigrun 38 25 83 80
Kvinatun:
Hilde 915 14 663

Personalt på heimen stilte med
bløtkaker og kaffe til de frammøtte både fra heimen og bygda,
og markerte på den måten sin
takknemlighet for korets trofaste
tjeneste gjennom 450 onsdag.

85 år

Vår alles kjære Audnastrandsvenn Magnus Tørressen fylte
85 år søndag 24 april.
Magnus har gjennom mange
år hatt et brennende hjerte for
arbeidet på Audnastrand.
Alltid positiv og hjelpsom når
det gjelder praktiske oppgaver,
og med sitt gode og lune
humør er det en fryd å være
sammen med han.

Vi vil i ettertid gratulere
deg med den store dagen.

