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«Lær meg å gjøre din vilje,
for du er min Gud!
La din gode Ånd lede
meg på jevn grunn.»
Salme 143,10
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Stor brannfare?
Advarselen har møtt oss på
mange måter i flere dager.
Langvarig tørke har ført til
forbud mot å tenne opp ild
utendørs. Det har ført min
tanke inn til min hverdag
som kristen: Er det stor
«brannfare» når jeg ferdes
ute blant mennesker?

ter oss i bevegelse slik at vi når dem som
ikke har sett.

AV: RAGNAR RINGVOLL

Mens brannfaren i naturen oppstår etter
tørke, oppstår «brannen» i hjertet av helt
motsatt årsak:

Da Jesus hadde stått opp fra de døde,
møtte han Emmausvandrerne. Du
finner beretningen i Luk. 24, 13 – 37.
De to var forvirret over påskens hendelser og gav uttrykk for det til den
ukjente de møtte på vegen. Da holdt
den ukjente tidenes Bibeltime for to
som var på leit etter hvem Jesus var.
Og da vedkommende velsignet og
brøt brødet og gav dem, så de hvem
den ukjente var: Det var jo Jesus!
De to mennenes konklusjon var enkel: «Brant ikke vårt hjerte i oss da
han talte til oss på veien og åpnet
Skriftene for oss.» (v. 32) Da kunne
de to ikke slå seg til ro, men hastet tilbake til Jerusalem samme kveld med
et klart budskap: «Herren er virkelig
oppstått og er blitt sett av Simon.»
I hverdagen trenger vi «brennende»
hjerter. Hjerter som har sett, slik som
Simon. Det er slike hjerter som set-

Hvordan ble Jesus «synlig» for de to
langs veien? Jo Skriftene ble lagt ut for
dem på en slik måte at de så hvem han
var da Han brøt brødet.
Bibelen forteller at Ordet ble kjød og tok
bolig blant oss. Ordet er helt avgjørende
for å få «brennende» hjerter.

«Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine
Ord var til fryd for meg og til glede for
mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn,
Herre, hærskarenes Gud.» (Jer. 15,16.)
Jeg var nylig på samling i Bergen hvor vi
fikk høre et flott foredrag over temaet:
Klokt lederskap.
Der ble vi stilt et spørsmål. Oppnår vi vår
målsetting: Med Guds ord til folket? I hovedsak må vi kunne si at ImF er en forkynnerbevegelse og at Ordet om korset
forkynnes klart og tydelig. Det er viktig å
gi mat til Guds barn.
Det påfølgende spørsmålet ble likevel
ubehagelig. I ei bygd bor det 3000 mennesker. 40 av dem møtes på bedehuset
der Ordet forkynnes. Det betyr at 2960
av bygdas innbyggere ikke er til stede.
Når vi da vårt mål: Med Guds Ord til folket?
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Aktiviteter «

Tur til Hekkfjell
I likhet med Emmausvandrerne er alle
mennesker avhengig av en guddommelig åpenbaring av Ordet, slik at vi får
se: «Tenk at det var for meg, at Kristus
på krossen hang.»

hjerte. Når du da møter en Emmausvandrer på din vei, kan du legge ut Ordet
på en slik måte at vedkommende får se
at Jesus er mer enn en vegfarende: Han
er frelser min!

Hvordan skal hjertebrannen få spre
seg? Jo ved å leve nær Jesus i Ordet,
slik at det blir til fryd og glede for mitt

Er det stor «brannfare» der
du og jeg ferdes?

Stevne i Bryggesåhommen søndag 8. juli
Avreise fra Eiken bedehus kl. 11.00
Andakt, sang, kollekt, historisk
tilbakeblikk
Ta med mat og kaffe. Fordel med
godt fottøy da det er litt å gå,
eller man kan ta båt. Bomavgift.
Ved dårlig vær blir møtet på
Eiken bedehus.

Hva skjer i sommer?
Juli
1.-8.
2.-29.
8.

Bibel- og naturcamp, Bygland
Bibelcamp på KVS Lyngdal
Tur til Hekkfjell

Loppemarked
Audnastrand
Lørdag 25. august
Kl. 10.00: Salget starter

August

Kl. 12.00: Andakt med
påfølgende auksjon

20.-23. «Vi over 60» leir, Audnastrand
25.
Loppemarked

Matsalg

Be for…
Hoppepute

Be for…

Noe til overs??

Vi ønsker hoppepute på
Audnastrand, og samler
inn penger til den.
Vil du være med å gi til
hoppeputa?

- de ansatte i kretsen og
familiene deres

Vi trenger lopper og
gode gjenstander til auksjonen på loppemarkedet
lørdag 25. august.

Kontonr: 3000.34.90102
Vipps: 504970

- økonomien i kretsen
- ungdomsarbeidet og
høstleirene

Kontakt oss for henting eller
levering. Tlf. 38 25 83 80 eller
mail: sor@imf.no
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» KVS Lyngdal

Årsmøte i ImF Sør
Lørdag 21. april ble årsmøtet
avholdt på KVS Lyngdal. Ca
120 personer samlet seg til
forhandlingsmøtet, hvorav 103
utsendinger.

åpenbart urolig for gjenmøtet med Filemon. Ta imot han, sa Paulus.

AV: RAGNAR RINGVOLL

Hvor hadde Paulus lært å snakke slik:
Hos Jesus. Uten Jesus ingen nåde. Historien om Filemon og Onesimus er historien om deg og meg i møte med Jesus.
Barnekåret i Jesus overstiger alt.

Dagen startet med Bibeltime av Kjell
Dahlene og sang av 3,17 fra Lyngdal.
Evangeliet ble båret nydelig og tydelig
fram både av taler og sangkrefter.

Det jeg vant ved frelsen i Jesus Kristus,
er mye større enn det jeg tapte i fallet.
Onesimus måtte ha det skriftlig. Det må
vi også. Vi har det i Ordet.

Dahlene tok utgangspunkt i Paulus brev
til Filemon, 18-19 der Filemon oppfordres
til å ta i mot Onesimus.

Årsmøteforhandlingen

Onesimus betyr den nyttige – Filemon
betyr kjærlighetsfull. Onesimus er et
speilbilde av alle mennesker. Vi skulle
være nyttige – Gud til ære. Vi ble det
stikk motsatte av ønsket: - før var vi unyttig for deg. Onesimus rømte fra Filemon,
møtte Paulus og ble frelst. Onesimus er

Årsmøteforhandlingen ble gjennomført
og ledet på en god måte av avtroppende
formann Tommy Greibesland.
Årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent uten merknader. Wenche Slimestad redegjorde for valgkomiteens arbeid. Det hadde vært krevende
arbeid og hun uttrykte seg nokså presist:

Kjell Dahlene

Kjell Hauan

«Dykk kan få den jobben kven som vi’»
Det nye kretsstyret: Wenche Slimestad,
Marilyn Sørensen, Andre Heradstveit. 1.
varamedlem: Anne Ma Timenes. I styret
sitter fra før: Arne Arnesen, Arild Fjeldsgård, Jonny Stensland og Øystein Persson. Styret konstituerer seg selv.
De øvrige valg ble i tråd med valgkomiteens innstilling.
BUR øst: Ole Severin Tveiten, Kristoffer
Foss, Thomas Arnesen, Maria OsestadRøvik.
BUR vest: Jon A Vårvik Thomsen, Katrine
Marie Edvardsen.
Åndelig tilsyn: Arne Arnesen, Kjell Hauan, Tommy Greibesland og kretsleder.
Terje Greibesland orienterte om arbeidet
i ImF sentralt, og ledet oppmerksomheten særlig hen på lederkonferansen som
gjennomføres i Bergen 9.-11. november
2018
Den virkelig gode delen av årsmøtet, ble
samtalen om arbeidet. I Alt 26 personer
hadde ordet. Dersom man skal foreta en
oppsummering av det viktigste, vil det
være utfordringen som er gitt kretsstyre
og administrasjon: Være med å legge
til rette for dåp, konfirmasjon, vigsel og
begravelse, samt legge til rette for etablering av flere forsamlinger der det er
naturlig.

Andre tanker som kom fram
Kretsen må hjelpe lokalforeningen å tenke nytt i måten å nå ufrelste på.
Lokalforeningene må være åpne for å ta
imot forkynnere i større deler av året.
4
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Flere representanter framhevet
betydningen av å få egne søndags
formiddagsmøter.
Takknemlighet for mannsmøtet på
Kvinatun i begynnelsen av januar.
Det var sterkt da rektor Ståle Andersen fortalte om den siste tids
utvikling på KVS Lyngdal. Opp til
130 elever på møtene, hvor mange
søker forbønn og frelse.
Skolemøtene er innmeldt i ImF Sør,
og det gleder oss stort at innhøstingsarbeidet er inne i en god periode. Jeg oppfordrer misjonsfolket
til forbønn for skolene våre – elever
og ansatte. For ei såmark!

Kveldsmøte
Årsmøtet ble avsluttet med kveldsmøte der Kjell Hauan talte, og Logos fra Randesund sang.
Kjell tok utgangspunkt Markus 5,
der en mann var besatt av en uren
ånd. Da mannen var satt fri, vakte
det stor begeistring både hos han
og alle som så hva som skjedde.
Da Jesus forlot stedet, ba den utfridde om å få bli med Jesus. Det
står videre i v.19: Han lot ham ikke
få lov til det, men sa til ham: Gå
hjem til dine egne og fortell alt det
Herren har gjort for deg, og at han
har vist barmhjertighet mot deg.
Misjonstjenesten begynner i hjemmet. Når du har møtt Jesus, opplevd hans barmhjertighet må du
fortelle det til andre. Denne vitnetjenesten starter i hjemmet.
Sammen med ektefelle og barn
skal Bibelen få lov å være maten
for det åndelige livet, og livet med
Jesus i hjemmet, skal gi oss tryggheten når vi går ut i verden for å
fortelle om hva Han har gjort for
meg. Takk til Logos og Kjell Hauan
for en flott kveld.
Vi takker misjonsfolket for et godt
årsmøte. I kollekter kom det inn ca.
kr. 17000,-.

Dugnadshelg
og Kvinatundagen 2018
Helga 25.-27. mai var det
stor arbeidsdugnadsleir på
Kvinatun. Der hjalp store
og små til med maling ut
vendig (3 strøk), vasking av
rom, vinduer, rydding av
busker og ugress.
Vi stod på fra fredag (ikke så mange).
Lørdag fra 9-22. Den siste som ikke ville
gi seg (selv om knotten var intenst irriterende) var en sprek 60-åring. Den yngste
var en 3.-klassing som hjalp til helt fra
fredag og jobbet til det var leggetid!! Han
måtte bare vise hvor god han var med å
stå i stigen. Han malte og ryddet skog og
jobbet hardt!! Roald Evensen var med å
jobbe hele helgen, og gav oss noen god
åndelig mat!! Til belønning ble det også
god mat og koselig fellesskap.
Vi hadde det så travelt at det ble liten tid
til å ta bilder. Tusen takk til alle dere som
kom og jobbet for Kvinatun.
På søndag var vi samlet til Kvinatundagen! Kl. 11.00 Holdt Roald Evensen en
god tale og ekteparet Reidun Irene og
Olav Fossdal sang. Barna og bamsene
hadde eget opplegg med andakt og
selvfølgelig måtte vi jo ha hoppeslottet.
Vi fikk servert god heimelaga lapskaus!
Takk til dere på kjøkkenet. Så var det
kaker og Is til barna. Jarle Stakkeland,
formann i husstyret hadde bursdag,
så han fikk også is og bursdagssang.
Kl. 14.00 holdt Roald Evensen enda en
god andakt om at Gud kan bruke deg!
Fyrlyset kom og sang så flott for oss.

Velkommen tilbake til neste
år, alle sammen!

Indremisjonsrøsten 3 2018
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» Randesund

Festdag i Randesund
Lørdag 14. april møtte jeg
mange glade misjonsvenner
i Randesund. Ombyggingen
og utbyggingen av Frikstad
bedehus var ferdig, og det ble
markert med en storslått inn
vielsesfest samme dag.
AV: RAGNAR RINGVOLL

Det gamle bedehuset er totalrenovert,
og endret i innhold. Tilbygget har gitt
større hovedsal samt muligheter for ulike
aktiviteter.
Jeg blir unektelig imponert der jeg går
gjennom de ulike rom – ser endringene
og ikke minst begeistringen i ansiktene
på et misjonsfolk som er synlig stolt over
resultatet. Det skulle da også bare mangle!
Byggeprosjektet ble vedtatt gjennomført på årsmøtet i 2015, og man skulle
ikke igangsette bygging før man hadde
5 millioner på bok. I januar 2017 startet grave- og sprengningsarbeidene på
tomta, og bygget var under tak sommeren samme år.
6
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På innvielsesdagen viste det seg at sluttsummen på prosjektet er rundt 18 millioner kroner. Av dette er 10 millioner samlet inn, hvilket innebærer at restgjelden
er på rundt 8 millioner.
Det er registrert 6650 dugnadstimer. Innsatsen har vært enorm. Samtlige dugnader møtte folket godt opp, og kan hende
skyldes det at ikke en dugnad ble gjennomført uten at maten kom på bordet.
Den nye storsalen kan i dag ta 390 sitte
plasser – mer enn en fordobling av tidligere kapasitet. 1400 kvadratmeter har
bedehusarbeidet til rådighet. Innvielsen
ble foretatt av lære- og hyrderådet.
Det skjedde med håndspåleggelse på
en Bibel fra 1867 – en Bibel eldre enn det
første bedehuset på Frikstad, oppført i
1868.

gratulerte med nybygget, og sa i sin
hilsningstale at forsamlingen på Frikstad
fremstår som pionerer i arbeidet. Dere
var tidlig ute med dåp og konfirmasjon,
og er på mange måter veiviseren for de
andre lag og foreninger i kretsen. Det
mest betryggende med arbeidet, er dog
at dere vektlegger et arbeid som er bygd
på en hel og ufeilbarlig Bibel. Det er betryggende avsluttet Greibesland.
Som gave fikk forsamlingen en Bibel fra
ImF Sør.

Festen var todelt. Første del var viet
innvielsen. Andre del var festmøte hvor
bedehusets eget kor – Logos sang og
kretsleder i Imf Sør talte.

Hva gjør mest inntrykk på en
dag som denne…

Det var flere hilsener denne dagen. Formannen i ImF Sør, Tommy Greibesland,

Begeistringen og gleden. Se at misjonsvenner fra flere kanter deltok på arran-

Andakt «
gementet og gledet seg sammen med
forsamlingen.
Awana. Det nye opplegget i barnearbeidet ble presentert og igangsatt
samtidig med innvielsen. Tårene renner lett når man ser alle barna og
deres flotte, begeistrede ledere stige
fram og synge sangen om Jesus. Særlig takk til dere ledere – også andre
steder – som engasjerer dere i dette
viktige arbeidet.
Unge Sara Andersen, sang seg rett inn
i våre hjerter, akkompagnert av pappa
Aslak.
Koldtbordet for kvelden. Jeg er overbevist om at det ikke er egg, høner eller gris igjen i Randesund etter denne
kvelden. De ble på sin måte med på
feiringen gjennom et ualminnelig flott
koldtbord. Et av bildene prøver å gjenskape noe av det som ble servert, men
gir ikke et rett bilde av bordet.
Vi gratulerer forsamlingen vår i Randesund med nytt bedehus. Vi ber om
Guds rike velsignelse over arbeidet.
Som det ble understreket av alle som
hadde ordet, er bygget reist i tro. Tro
på at Jesus er med, velsigner og gir
vekst. Nå står bygget der.
Må Jesus velsigne innholdet.

Guds lam
«Dagen etter ser han Jesus
komme til seg og sier: Se
der, Guds lam som bærer
verdens synd!» (Joh. 1,29)
AV: RAGNAR RINGVOLL

Da døperen Johannes stod ved Jordan og pekte på Jesus, trengte han
ikke komme med en lang og utfyllende kommentar. De som hørte budskapet, visste hvilken verdi offerlammet hadde i Israels religiøse liv.
Det var ved lammets blod folket ble
utfridd fra trellekårene i Egypt. Blodet på dørstolpene og dørbjelken var
Gud og folket sitt merke.
«Blodet på de hus hvor dere er, skal
være et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår
landet Egypt.» (2. Mos. 12,13)
Blodet vitnet om død til soning for
synd, og det tok bort Guds vrede og
dom. Det var paktstegnet mellom
Gud og folket. Der Gud så blodet,
gikk Han forbi med sin dom. De som
var under blodets merke, var trygge!
Følelser og stemning hadde ingen
betydning. Det avgjørende var pakten og paktstegnet.
Alt dette kjente Israel til – også på
Jesu tid. For budet de fikk på Moses
tid var gått fra ætt til ætt:
«Adlyd nå dette påbud! Det skal være

en forskrift for deg og dine barn til
evig tid. Når dere kommer inn i det
land som Herren skal gi dere, slik som
Han har sagt, da skal dere ta vare på
denne tjenesten. Og når deres barn
sier til dere: Hva er meningen med
denne skikken? – da skal dere si: Det
er påskeoffer til Herren, som gikk forbi Israels barns hus da han slo egypterne. Og folket bøyde seg og tilbad.
(2. Mos. 12,24-27)
Og de kjente inderlig vel til syndebukken som fikk folket sine synder
lagt på seg – for å bære de bort. (3.
Mos. 16,21)
Det er nok det Jesus har i tankene når
han sier: «Guds lam som bærer verdens synd.» Da synliggjøres Han som
bøyde seg ned og tok på seg synda
for å bære den bort.
Jesus bøyde seg ned for å ta på seg,
og bære bort våre synder, ved at «
straffen ble lagt på Han for at vi skulle
ha fred.»
Dette er evangeliet. Jesus bar våre
synder for at vi skal slippe å bære
dem. Han tok vår dom så vi ved evangeliet skal være fri hjertedommen
(For om vårt hjerte fordømmer oss,
så er Gud større enn vårt hjerte og
kjenner alle ting. (1. Joh. 3,20)
Gled deg over frelsen kjære venn og
kjenn på tryggheten ved å eie barnekårets frie og glade ånd.
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» Barnekroken

Bli kjent med Jesus!
Alle trenger han!
Berit, Daniel og pappa var
på tur ute i den flotte naturen. De gikk og koste seg.
Men, for Daniel, som var
yngst, gikk det litt saktere.
Han ropte, og ba dem gå litt
saktere. Det gjorde de ikke!
Veldig dumt, altså! Daniel
ble skikkelig lei, trøtt og sulten. Til slutt tok han av seg
sekken, og bumset rett ned i
lyngen. Og der ble han. De
andre gikk bare videre, og
trodde at han kom etter.
AV: ANNE RITA NILSEN

Etter hvert oppdaget Berit og pappa
at Daniel ikke gikk sammen med dem!
Hvor var Daniel blitt av? Pappa og Berit ble redde. De begynte å rope og
lete, - lenge. De gikk fram og tilbake
på stien de hadde gått, og lette langs
bekken. Tenk om han hadde druknet,
eller falt utfor fjellhylla?! Pappa tenkte
de verste tankene. Bare han hadde
ventet på Daniel, da han ba om det! Da
hadde dette ikke hendt! Skyldfølelsen
trykket veldig nå..
Berit og pappa satte seg ned i gresset
for å ta en pause. Pappa gjemte hodet
i hendene sine. Berit begynte å gråte.
Etter å ha tørket tårene, sier hun: «Da
jeg var liten, gikk jeg på søndagsskolen
og lærte om Gud. Den gangen trodde
jeg at han var en jeg kunne stole på, en som kunne ordne alt. Men, da jeg
ble voksen, glemte jeg Gud helt. Jeg
har ikke tenkt på han på lenge. Men, nå
tror jeg at vi trenger han. Skal vi prøve
å be litt?» Pappa så litt usikker ut, men
ble fort enig med Berit. Han hadde nok
glemt Gud han også. «Vi har jo ingen-

8
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ting å tape, har vi vel?». De satt ved
siden av hverandre og ba om hjelp til
å finne lillebror.
«Nå får vi fortsette å leite», sa pappa,
og reiste seg. Han så nedover lia. Plutselig bumset han ned i lyngen. Han
hadde snublet over noe. «Nei, nå har
jeg aldri…» Der dukket opp en søvnig
Daniel. Pappa visste ikke hva han skulle gjøre. Han klemte Daniel inntil seg,
og lo og gråt om en annen. Berit var
også lettet og glad! «Det var godt at vi
fant deg, Daniel. Vi har vært så redde.
Men nå er du her, og vi kan fortsette
turen vår sammen.» De tok hverandre
i hendene.
«En ting til: Kanskje du skulle begynne
på søndagsskolen. Berit gikk der da
hun var liten. Da lærte hun om Gud,
og han hjalp oss nettopp å finne deg.
Vi burde nok lære mer om Gud alle
sammen!»
Dette er en nydelig historie, som virkelig forteller at vi har med en stor Gud
å gjøre, som har omsorg, og vil og kan
hjelpe i alle situasjoner.
Tenk, så flott å ha en å gå til, når vi
har det greit, og når ting er vanskelig!
Jesus sier: «Den som kommer til meg,
vil jeg slett ikke støte ut!» (Joh.6.37).
Du kan komme som du er, med alt det
du er og har! Han tar imot deg. Han
elsker deg! Kan du egentlig la være?
Jeg håper ikke det! Som pappaen sa,
har vi ingenting å miste med å komme
til Jesus! Det største av alt: Jesus hører
deg, og han svarer deg. Han vil gi deg
det han ser du trenger hver dag. Når
du vil være hans, ligger du trygt i Jesu
hender, helt til du når himmelen. Prøv,
da vel! Du blir ikke skuffet!

Sommeravslutning
på Kvås Yngres
Jeg (Tina) var så heldig å bli
med på sommeravslutningen
på Kvås yngres. Først fikk alle
en is, så var det andakt ute på
plenen ved siden av bedehuset.
AV: TINA HADDELAND

Andakten handlet om den krumbøyde
kvinnen, hun som ble helbredet av Jesus
og fikk se Han og forstod han var fra Gud.
Så gikk turen til Vemestadbrua og de
som ville badet (det ville alle de unge).
Noen hoppet fra brua, (det var laaangt
ned) andre koste seg med å svømme i
strømmen og andre igjen stod å så på
den modige gjengen som badet og skalv
litt i den kalde vinden som plutselig kom
i sommervarmen. Det ble en flott og koselig avslutning, som de nok husker en
stund.
Et av de siste spørsmålene Odd Terje
Vatnedal (leder for Kvås Yngres) fikk, var
når de skulle begynne igjen etter sommeren? Dessverre måtte han svare at det
visste han ikkje, fordi det var vanskelig å
få med seg nok ledere. Så bor du i Kvås,
eller i nærheten, og du har ledig noen
tirsdager i året fra 19.30-21.00 (evt 19.1521.15) og kan tenke deg å være med som
leder for en flott tweens flokk (5.-7. kl.)
i Kvås, så ta snarest kontakt med Odd
Terje Vatnedal, tlf. 40 40 80 72.

» Kalender
Å ta vare
på hjertet
I Ordspråkene 4,23 står
det: Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet
utgår fra det.
AV: MARIE HORNNES

Mange mennesker er flinke til å
passe på de tingene som betyr
noe for dem. Hvis vi har fått en ny
og fin sykkel eller mobil, så prøver
vi å holde den i god stand så lenge
som mulig. I Bibelen kan vi lese om
at Gud ber oss om å ta vare på og
passe på en ting fremfor alle andre
ting. Og det er vårt hjerte. Da tenker
Han ikke først og fremst på hjertet
som pumper blod rundt i kroppen,
selv om vi kan lære noe av å se på
det hjertet. Det er livsviktig at hjertet vårt slår, hvis ikke så dør vi. Slik
er det også med det hjertet som det
står om her i Bibelen. Det handler
om vårt åndelige liv, om forholdet
vårt til Gud. Hvis vi ikke tar vare på
det, så dør det åndelige livet i oss,
og vi er uten fellesskap med Gud. I
Bibelen ser vi at troen har med hjertet å gjøre, for eksempel i Rom. 10,10:
Med hjertet tror en til rettferdighet,
og med munnen bekjenner en til
frelse.
Gud ønsker å eie vårt hjerte. I Ordspråkene 23,26 står det: Min sønn! Gi
meg ditt hjerte, og la dine øyne ha
lyst til mine veier!». Det beste vi kan
gjøre er å gi vårt hjerte til Jesus, og
å fylle hjertet med Hans Ord. Da tar
vi vare på vårt åndelige liv, for bare
ved tro på Jesus, kan vi leve åndelig.
Og vi gir troen næring ved å bruke
tid i Bibelen og lytte til Jesu Ord.
Ved å leve med Jesus på denne måten tar vi vare på vårt hjerte, slik at
også vi kan leve i et godt og fortrolig
fellesskap med Gud.

Er du leder for et lag eller forening og vil ha besøk av oss
– ta kontakt med oss på epost: sor@imf.no eller tlf. 38 25 83 80.

Reiserute fra juni til august
Marie Hornnes
07.06. Snig Bedehus
08.06. Eiken Ungdomsarbeiderbasar
10.06. Eiken Familiemøte
12.06. Arbeidersamling ImF - Sør
01.-08.07. Bygland bibelcamp
Arne Arnesen
26.08. Møte Vågsbygd Bedehus
Edvard Foss
11.06. Sira Bibelvandring
12.06. Arbeidersamling ImF - Sør
07.06. Sommerfest Farsund ImF
10.06. Eidså stevne
26.06. Kretsstyre ImF - Sør
01.- 08.07. Bygland bibel camp
08.07. «Dra til hekkfjell» møte
19.08. Møte Lyngdal Indremisjon
26.08. Loppemarked Audnastrand
Ingunn Holm
10.06. Mosby
12.06. Arbeidersamling ImF - Sør
13.06. Reme Bedehus
02.-12.08. Konfirmanttur til Russland
28.08. Møte Åseral Bedehus

Anne Rita Nilsen
06.06. Formiddagstreff Audnastrand Leirsted
08.-10.06. Audnastrand Leirsted, leir 4.-7 kl
12.06. Remehaugen kystbarnehage
12.06. Arbeidersamling ImF - Sør
14.06. Lyngdal ya
24.06. Fjotland imf St. Hans
20.-23.08. Audnastrand Leirsted, «Vi over
60»-leir
25.08. Loppemarked Audnastrand Leirsted
29.08. Remehaugen Kystbhg
29.08. Gyland Inpuls
30.08. Lyngdal ya
31.08. Fredagsklubben Sira
31.08. Sira Inpuls
Bjørn Ingvald Bryggeså
01.07. Flekkefjord søndagsmøte
Marit Stokken Berland
12.-17.06. Møteveke Flekkefjord sm Irene
Irene Krokeide Alnes
12.-17.06. Møteveke Flekkefjord sm Marit
(Med forbehold om endringer)

Tina Haddeland
12.06. Arbeidersamling ImF - Sør
14.06. unglederforum IMS
18.06. Åpen Barnehage Flekkefjord
21.-23.08. Equip Imf-ung
24.08. Ålefjær junior
25.08. Loppemarked Audnastrand Leirsted
27.08. Flekkefjord åpen bhg
28.08. Kvås yngres
Ragnar Ringvoll
07.06. Misjonshuset Kr.sand
12.06. Arbeidersamling ImF - Sør
17.06. Flekkerøy bedehus
24.06. Frikstad
26.06. Kretsstyre ImF - Sør
22.08. Reme bedehus
24.-26.08. Evjetun leirsted Flekkerøy
28.08. Åndelig tilsyn
Åge Nygård
12.08. Møte Randesund Indremisjon
16.08. Møte Snik Bedehus
19.08. Møte Bakke Indremisjon
20.08. Vigmostad yngres på Audnastrand
21.08. Finsland Bedehus
28.08. Kvs-Bygland
Indremisjonsrøsten 3 2018
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» Gaver

Foreningsgaver mars og april 2018
Kretsen bankkonto 3138 25 32573
Eie og Flikka Kvinneforening.....................................12 000,Gyland Indremisjon...................................................... 12 500,Hægebostad Indremisjon............................................. 11 745,Kvinesdal Bedehusforsamling.................................... 6 500,-

Spind Kristelige Ungdomsforening.......................... 2 000,Øie bedehus......................................................................1 050,Nomeland/Flateland......................................................3 980,Byglandsfjordd............................................................... 11 900,Bryggeså Kvinneforening............................................ 29 197,Lyngdal Bedehusforsamling......................................52 394,Omlid Kvinneforening.....................................................1 700,Røyknes Indremisjon.....................................................2 500,Betlehem, Brekne............................................................ 1 682,Evje Indremisjon...........................................................30 000,Rosseland Kr. Forening................................................12 260,Fjotland Indremisjon.......................................................9 169,Eiken Indremisjon........................................................ 10 000,Reme Bedehus............................................................... 5 000,Liknes Indremisjons Kvinneforening......................35 000,Randesund Indremisjon.............................................. 15 500,Nøkland Kvinneforening............................................ 22 300,Stallemo bedehus............................................................ 3 123,Skailand, Eie......................................................................1 850,Flekkerøy Bedehusforsamling...................................13 038,Åseral Bedehus................................................................4 250,Flekkefjord Indremisjonsforening..............................3 500,Lista Indremisjon..........................................................20 000,Bakke Indremisjon.......................................................20 000,Melhus.................................................................................1 050,Tveit Indremisjon........................................................... 3 000,Spind ..................................................................................1 500,-

Audnastrand.................................................................. 26 066,Kvinatun.............................................................................2 200,Fast Givertjeneste IMF Sør......................................... 113 019,Kampanje...........................................................................1 500,-

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

	
  

Alle kan BE:

Jeg/vi tegner Fast givertjeneste
Jeg/vi vil bidra med kr. …………… i
Jeg/vi ønsker å betale med:

mnd.

AutoGiro

kvartalet

halvåret

året

Tilsendte giroblanketter

Jeg/vi ønsker å gi testamentarisk gave, send informasjon.
Jeg/vi ønsker å abonnere på Indremisjonsrøsten, for kr. 250,- 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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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

Annonser «

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

Telefon 909 76 945

TLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

KTD.NO as
Kjell T. Dypedal

SPRENGNING GRAVING MASSETRANSPORT
LYKKEDRANG, 4639 KRISTIANSAND

Tlf. 91 71 71 56

ELEKTRO - RØR - VENTILASJON

KONSMO
Adr. 4525 Konsmo • Åpningstider: 8-20 (19)

	
  
ERV Teknikk Lyngdal AS - Tlf 480 11 011 - www.erv.no
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B-BLAD
RETURADRESSE:
Indremisjonsforbundet Sør
Postboks 166
4524 Lindesnes

PROGRAM

LYNGDAL

BIBELCAMP 2018

VEKE 27. 2-8 JULI

Bibeltimer: tirsdag- lørdag 10.30: John Roger Nesje.
Kveldsmøter: mandag- søndag 19.30:
Ole Magnus Breivold.
Familiekonsert med familien Fjalseth torsdag 16.00
Leirsjef: Torgeir Lauvås.

VEKE 28. 9-15 JULI

Bibeltimer: tirsdag- lørdag 10.30: Erik Furnes.
Kveldsmøter: Mandag- søndag 19.30: Marit og Irene.
Familieshow med Ruben Gazki torsdag 16.00.
Konsert med Justified fredag 22.00.
Leirsjef: Solveig Hosøy.

VEKE 29. 16-22 JULI

Bibeltimer: tirsdag- lørdag 10.30: Johan Halsne
og Aud Karin K Ringvoll.
Kveldsmøter: mandag- søndag 19.30: Johan Halsne
og Aud Karin K Ringvoll.
Familiemøte med Jarle Waldemar torsdag 16.00.
Leirsjef: Kenneth Foss.

VEKE 30. 23-29 JULI

Bibeltimer: tirsdag- lørdag 10.30: Vegard Soltvedt.
Kveldsmøte: mandag- søndag 19.30: Glenn N Varhaug.
Familieshow med Klovnen Tulliball torsdag 16.00.
Leirsjef: Marit H Ådnanes.
Kidscamp: tirsdag- lørdag 10.30.
Ungdomsbibeltimer: Tirsdag- lørdag 12.15.
Ungdomsmøter: Mandag, onsdag,
torsdag og lørdag 22.00.
Seminar: onsdag og fredag 16.00.
Kveldsåpent: Mandag- lørdag 21.00
Sang: Eget band og forsangere på alle møter.
Storsamling: For hele familien kl 11.00
på søndag.

BOOKING

Online booking via
bibelcampen.no eller ring
KVS Lyngdal på 38 33 06 00.
Kommer du med campingvogn,
bobil eller telt trenger du ikke
forhåndsbestille.

VELKOMMEN!

bibelcampen.no eller
tlf 38 33 06 00.

