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Med
Guds Ord
til folket
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Leder

Kvinatun

Jeg var fremmed
Det nærmer seg jul, og vi skal snart
feire at Jesus kom som fremmed til
denne jord. Kort tid etter fødselen,
måtte han flykte til Egypt for å berge
livet. Hvordan måtte det være å være
far og mor til et spebarn, og måtte
dra ut på en lang og farefull ferd
gjennom ørkenen til Egypt? Jeg vil
tro at det følelsesmessige måtte være
det mest vanskelige. Tenk at vi må
rømme, fordi noen ønsker å ta livet
av vårt kjære barn. For de aller fleste i
vårt trygge Norge er det en tanke en
umulig kunne komme på. Selvsagt
er der mange farer også her, men
likevel, å flykte til et annet land, fordi
noen står barnet etter livet, vil være
utenkelig. For Josef og Maria ble det
en virkelighet. Gud varslet Josef i en
drøm om at han måtte ta Jesus og
Maria å flykte til Egypt. Etter dette
ble alle gutter som var yngre enn to
år i Betlehem drept. Det var altså helt
nødvendig at de flyktet for livet til
gutten, vår Herre og Frelser.
Joh 1,11 Han kom til sine egne, og
hans egne tok ikke imot ham. Men så
mange som tok imot ham, dem gav
han retten til å bli Guds barn, dem
som tror på hans navn.
Det som er utenkelig for oss, er
virkeligheten for mange mennesker
i dag. Foreldre blir drept, mens
barna ser på. Mor kan bli voldtatt og
mange fedre mister livet. Djevelen
har stor makt i manges liv, og det
finnes ikke grenser for ondskapen.
Djevelen har mange arbeidsområdet,
men i dag er nok islam den største
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og verste arenaen. Millioner av
mennesker tilber Djevelen gjennom
Islam uten å vite det. Det er ikke sant
at vi alle har samme Gud.
Joh 17,3 og dette er det evige liv
at de kjenner deg, den eneste sanne
Gud, og ham du utsendte, Jesus
Kristus.
Det er veldig forståelig at mange
blir redde, og ikke ønsker å ha noe
med muslimer å gjøre. Det er en
svært farlig religion. Man hva med
menneskene? Elsker ikke Gud dem
like mye som meg og deg? I hans
øyne er de akkurat like verdifulle som
oss. Bibelen har veldig sterke ord
om hvordan vi oppfører oss ovenfor
andre mennesker, spesielt de som
har det vanskelig.
Matt 25, 34 Så skal Kongen si til
dem ved Sin høyre side: «Kom, dere
som er velsignet av Min Far. Arv det
riket som er gjort ferdig for dere fra
verdens grunnvoll ble lagt.35… Jeg
var en fremmed, og dere tok imot
Meg. 36...» 37 ..38 Når så vi Deg
som en fremmed og tok imot Deg 40
Og Kongen skal svare og si til dem:
«Sannelig sier Jeg dere: Alt det dere
gjorde mot en av de minste av disse
Mine brødre, det gjorde dere mot
Meg.»
41 Da skal Han også si til dem ved
den venstre side: «Gå bort fra Meg,
dere som er forbannet, til den evige
ild som er gjort ferdig for djevelen
og hans engler. 42 ...43 Jeg var en
fremmed, og dere tok ikke imot Meg,
..44 Da skal også de svare Ham* og
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Kransekakebaking på Kvinatun
si: «Herre, når så vi Deg sulten eller
tørst eller som en fremmed eller
naken eller syk eller i fengsel, uten å
tjene Deg?»
45 Da skal Han svare dem og si:
«Sannelig sier Jeg dere: Alt det som
dere ikke gjorde mot en av disse
minste, det gjorde dere heller ikke
mot Meg.» 46 Og disse skal gå bort
til evig straff, men de rettferdige til
evig liv.»
Nå kommer de fremmede i hopetall til Norge. Noen er muslimer,
men mange er også kristne. Hva gjør
vi da? Ønsker at de kunne bli i sitt
eget land? De som nå kommer er
helt klart de som ønsker mest av alt å
kunne være i sitt eget land. Hva ville
du gjort, dersom du hadde valget
mellom å bli drept eller flykte?
Vi kan ha mange meninger om
flyktningpolitikk, men en ting er i alle
fall sikkert. De fremmede står utenfor
vår dør og banker på. Hva gjøre vi
da med det? Vi åpner våre leirsteder,
og ønsker de fremmede velkommen.
For tiden er nok dette vår aller største
misjonsmark. La oss sammen gjøre
en innsats så livet kan bli litt letter
for noen. Så er målet at de ser Guds
kjærlighet gjennom oss, og tar imot
Jesus som sin frelser.
Vi må alle ta imot Jesus. Så vil jeg
håpe at vi alle en dag kan stå på
Jesu høyre side og høre: Kom, dere
som er velsignet av Min Far. Arv det
riket som er gjort ferdig for dere fra
verdens grunnvoll ble lagt.
Ommund Tveit
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Her er det ein flott gjeng på
Kvinatun som baker kransekaker
til Imf’s julemesse i Flekkefjord. Frå
venstre mot høyre: Martha Kvinlaug, Karin Johansen, Anne Torhild
Sandvik (skjult), Alfhild Kvinlaug,
Magda Kvinlaug, Gerd Kvinlog,
Bjørn Reidar Sandvik og Ingebjørg
Solberg. Fotograf og kakesteiker,
Hilde Orthe. Medhjelper var Ingeborg Orthe 8 år. (jenta på bildet)
Resultatet blei 46 kaker.
Hilde Orthe

Kvinatun
FØRJULSFEST lørdag
5. desember kl. 18.00

Audnastrand
NYTTÅRSFEST lørdag
2. Januar kl. 18.00

• Julebuffe
• Andakt og sang av Edvard Foss og Johannes Vatne.

• Taler: Øystein Person
• Sang: Fyrlyset Lindesnes

Påmelding til kretskontoret, tlf. 38 25 83 80 eller
sor@imf.no. innen 29. november.
ImF Sør

Tradisjonell servering.
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Alle velkommen!
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Andakten

Hva kan vi gjøre for at barna
våre skal bli bevart som kristne?

J

eg er sikker på at dette er
et spørsmål alle kristne
foreldre stiller seg. Og det er et
spørsmål vi bør stille oss. Ikke
bare kristne foreldre, men alle
som tilhører det kristne fellesskapet.
Jeg må innrømme at jeg har flere
spørsmål enn svar, men vil dele
noen av mine tanker omkring
problemstillingen.
Bibelen er tydelig på at det ikke
er hos Gud det går galt når noen
velger å gå bort fra Ham. Både Fil
1:6 og Rom 8:38-39 er tydelig på
at Gud står ved sitt og at Han ikke
vil støte oss bort eller la andre dra
oss bort fra Ham. Det eneste som
kan skille oss fra Gud er vårt eget
ønske om å gjøre det.
Faktum er uansett at mange
som er kristne som barn og
unge velger en annen vei senere.
Det sies at troslivet er på topp
hos 15-åringer og på bunn hos
29-åringer. Hva skjer mellom der?
Og hva kan vi gjøre for at barna
våre - og andre sine barn - skal bli
bevart som kristne?
Jeg vil fokusere på to forhold:
Hva vi gjør i de kristne hjemmene
og hva vi gjør i kristent arbeid
generelt.
Spørsmålet som gjelder for
begge arenaene er like enkelt
som det er vanskelig: Hvilken
kristentro er det vi presenterer
for barna og ungdommene våre?
Og neste spørsmål blir: Kan det
tenkes at vi i noen grad skaper
”miljøkristne” barn der det dype,
personlige forholdet til Jesus aldri
blir opprettet?
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La oss tenke litt høyt omkring
de kristne familiene først. Er det
i noen tilfeller slik at vi lærer
barna at det å være kristen er en
av mange ting i livet, men at vi
glemmer å lære dem at det er det
eneste som er helt nødvendig? At
vi som er foreldre og forbilder for
barna kanskje selv ikke følger Jesus
hver dag, men at kristentroen
også for oss bare er noe vi har
med oss som en slags livsforsikring?
I så fall, hvordan kan vi forvente
at troen på Jesus blir så viktig for
barna våre at de holder seg til den
hele livet? Hvis vi som foreldre
ikke viser at troen er viktig for oss?
Jeg spør ganske direkte, men
like mye til meg selv. Og fortsetter med et enda mer ransakende spørsmål: Er Jesus egentlig
viktig for oss? For meg, deg og
alle som tilhører kristenfolket i
landet vårt? Hva slags kristentro er
det jeg har og hvor viktig er den
for meg?
Jeg kan nemlig ikke vise barna
mine at Jesus er viktig for meg
hvis Han ikke er det.
For det første: Hvis Jesus er
viktig - ja viktigst - da vil jeg vel
ønske å invitere ham med i alt
jeg gjør? Da vil jeg vel møte ham
hver dag gjennom bønn? Da vil
jeg vel utsette meg for hans ord
på en eller annen måte? Og da
må jeg og familien min samles inn
for Jesus hver dag, må vi ikke?
For det andre: Er det ikke slik at
viktigheten av Jesus bør gjenspeile
seg i prioriteringene våre, både
for oss voksne, for hele familien
og for barna? Hvor ofte samles vi
inn for Jesus, hvor ofte går vi på
møte? Er kristent fellesskap noe
vi deltar i når vi får tid, når det

passer inn i alt det andre? Eller
er det det vi prioriterer først, det
viktigste, det eneste som er helt
nødvendig? Og så må alt det
andre justeres etter det?
Jeg bare spør, som sagt like mye
til meg selv.
Så over til det kristne arbeidet
som drives rundt omkring i
bedehus og forsamlinger. Mye
kan sies og mye er nok bra,
men jeg undrer meg på om den
såkalte aktivitetskristendommen
har fått for mye plass. Personlig
tror jeg dette er en av de største
feilene vi gjør, og jeg er med på
det selv. Betydelig generalisert
og heldigvis overdrevet tenker vi
gjerne at hvis vi bare får barn og
unge inn i det kristne arbeidet,
så er mye gjort. Disse tankene er
kanskje mer eller mindre ubevisste
hos oss. Men hvis vi satser på at
det er aktivitetene som skal holde
barn og unge hos Jesus, vil vi
oftest tape. De fleste vil en eller
annen gang i livet møte andre
aktiviteter som er mer fristende å
begi seg inn på. Og det er sårbart
hvis kristentroen knyttes opp mot
en bestemt aktivitet på et bestemt
sted. For faller man ut av den, så
faller man også gjerne bort fra
Jesus.
Vi kristne kan ikke konkurrere
på aktivitet. Da vil vi tape. Vi må
være ærlige og innrømme at
verden til syvende og sist har mer
fristende aktiviteter å tilby. Jeg
mener ikke å si at det den har å
tilby er bedre, men i et ungt (eller
gammelt…) sinn kan det virke
mer forlokkende.
Vi kan heller ikke konkurrere
på å gi mennesker bekymringsløse og enkle liv. Jeg tror vi ofte
forkynner en for mild kristendom
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der vi glemmer å nevne at det
koster å følge Jesus. Vi er redd for
å støte folk bort hvis det blir for
krevende. Men kan det like godt
være motsatt: At noen drar seg
unna når de oppdager at den
enkle troen de har fått ikke holder
mål når livet blir mer krevende? At
vi ikke har forberedt hverandre på
at det å følge Jesus vil bety en del
oppoverbakker?
Kan det faktisk tenkes at vi
konkurrerer med verden på feil
arenaer? Og at vi derfor taper ved
at neste generasjon takker nei?
Det er bare én arena vi kristne
kan konkurrere på: Vi kan tilby
et liv med et nært og personlig
forhold til Han som er verdens
skaper og frelser, et liv der Den
Hellige Ånd lever i oss hver dag, et
liv med mening, fremtid og håp
og en evighet sammen med Gud i
vente. Ingen kan konkurrere med
oss på det. Vi har verdens beste
budskap til neste generasjon. Og
vi bør forkynne det med frimodighet. Slik at flere kan få erfare
at fellesskapet med Jesus er verdt
å bygge livet på, og at det holder
livet ut.
Mye mer kunne vært sagt om
spørsmålet vi begynte med. Blant
annet tror jeg også at kvaliteten
på det kristne felleskapet har mye
å si. Men det får heller være til en
annen gang.
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Barnekroken

Profeti

Jesus kjem snart

O JUL MED DIN GLEDE!
Tenk det, da! Det er snart jul! Tida
går veldig fort!
Hva tenker du akkurat nå?
Jeg er så glad for jula! Det er JESUS,
og ingenting annet!
Det er mye som skal forberedes.
November og desember måned er
travle tider. Da skal det kjøpes inn
både det ene og det andre. Mat,
pynt, pakker og lys. Her har vi det
meste.
Vi skal stoppe med en ting: LYS!
Det er det Jesus er, ser du! Han kom
til jorda som verdens lys, så vi kan
slippe å leve i mørke.
Hør hva Jesus sier om seg selv: «Jeg
er verdens lys! Den som følger meg,

Det var derfor Jesus kom! Han vil at
alle skal komme til himmelen. Du er
med i den himmelplanen.
Åpne opp for Jesus nå. La Han få all
plass i førjulstida, og gjennom hele
ditt liv!

skal ikke vandre i mørket, men ha
livets lys.» (Joh.8.12).
Hadde ikke Jesus kommet til jorda
som verdens redningsmann, hadde
vi gått tapt for alltid! Den synda vi
bærer på, klarer vi aldri selv å vinne
over. Hver dag tenker, sier, gjør vi
noe som ikke er riktig! At vi aldri
lærer! Vi kan prøve så godt vi kan.
Men, det går bare ikke!

JESUS ER GAVEN FOR DEG! DU ER
DEN STØRSTE GAVEN JESUS KAN
FÅ!
«En jul uten Jesus, har ingen verdi.
Det blir som en pakke med ingenting i. For, julen er viktig. Du tenker
helt riktig: Det finns ingen jul uten
JESUS!»

Dessverre er det flere som tenker:
«Jeg gjør så godt jeg kan, og så er
Gud fornøyd med det. Jeg kommer
nok til himmelen, jeg!» Det er bare
sånn det ikke er! Ingen kommer til
himmelen, men går fortapt, hvis vi
ikke vil ha noe med Jesus å gjøre!

God jul sammen med Jesus!

Basar

Fullt hus på Omlid bedehus
Omlid kvinneforening i Sirdal arrangerte basar lørdag 7. November.
Mange folk hadde satt av kvelden,
og bedehuset ble fylt av unge og
gamle. Tore Haughom ledet første
del av basaren, hvor det var åresalg
og trekning, sang og andakt.
Fokuset var på Jesus Kristus og det
han har gjort for å frelse fortapte
syndere. Andakten var fra Apostlenes Gjerninger 3, om den lamme
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mannen som fikk livet sitt forandra
da han møtte Jesus. Jesus er den
samme i dag, han som kjøpte oss
fri fra fortapelsen ved sin død og
oppstandelse, det som verken sølv
eller gull kunne kjøpe oss fri fra.
Etter andakten var det tid for mat:
Smurte skiver, kaker og lapper var
noen av godbitene som ble servert!
Deretter var det flere runder med
åresalg, før kvelden ble avsluttet

med hovedtrekning fra loddbøkene.
Det økonomiske resultatet var
ca 50 000 kroner til misjonen. En
stor takk til Omlid kvinneforening
som gjorde en solid innsats både
i forveien og under selve basaren.
Ønsker dere Guds velsignelse over
arbeidet!
Marie Lode
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E

i dame frå Valdres på 90 år
fekk ein profeti (eit syn) frå
Gud I 1968. Emanuel Minos
heldt møter der ho budde. Han
fekk treffe henne, og ho fortalde
det ho hadde opplevd. Han
skreiv det ned, men han syntest
det høyrdest så uforståande ut at
han la det i ei skuff.
Men no, nesten 30 år etter, såg
han på det, og då forstod han at
han måtte dele det med andre.
Dette er skrive frå ein kassett som
vart teken opp på eit møte på
Sunnmøre i 1995.
Valdres – dama var ein vaken og
sannferdig kristen som hadde eit
godt skussmål av alle som kjende
henne.
1. Eg fekk sjå verden som ein
slags globus. Eg såg Europa, land
etter land. Eg såg Skandinavia.
Eg såg Norge. Eg såg visse senar
som ville finne stad like før Jesus
kjem att, like før den siste ulukke
bryt laus over menneskeslekta, ei
ulukke som vi aldri før har opplevd
maken til. Ho nemnde fire bolkar.
Like før Jesus kjem og alvoret bryt
laus, vert det ei avspenning som vi
aldri før har hatt. Det vert fred og
freden kjem til å vara ei tid.I denne
fredsperioden vert det avrustning
i mange land, også Norge, og vi
er ikkje førebudde denne gongen
heller når det kjem. Den tredje
verdenskrig kjem til å starte på ein
måte som ingen hadde venta, og
ifra uventa hald.
2. Det kjem til å oppstå ei lunken
haldning utan sidestykke blant
kristenfolket. Eit fråfall frå sann
og levande kristendom blant dei
kristne. Kristne kjem ikkje til å vera
åpne for ransakande forkynning

like før Jesus kjem att. Dei vil ikkje
som før i tida høyre om synd og
nåde, lov og evangelium, bot og
betring. I staden kjem ein surrogat:
Lukkekristendom. Det gjeld å bli
vellukka. Det gjeld å nå fram. Det
gjeld matrielle goder, ting som
Gud aldri har lovt oss på denne
måten. Kyrkjer, bedehus og frikyrkjelokale vert meir og meir tomme.
I staden for forkynning vi har vore
vant til gjennom generasjoner, som
ta sitt kors opp og fylgje Jesus, vert
det underhaldning, kunst og kultur
som overtek kyrkjer, bedehus og
lokale der det skulle vere vekkelse,
nød og botsmøte. Dette kjem til å
skje i sterk grad like før Jesus kjem
att, og ulukker bryt laus over oss,
og folk kjem til å sove i si ånd.
3. Det blir ei moraloppløysing som
gamle Noreg aldri har opplevd
maken til. Folk vil leve som gifte
utan å vere gift (dette var i 1968,
og eg trur ikkje begrepet samboer
fanst på den tid. E.M.). Ureinskap
før ekteskapet og utruskap i ekteskapet kjem til å bli det naturlege,
og ein kjem til å unnskylde det
på alle hold. Det kjem til og med
til å snike seg inn i kristne krinsar,
og vi duller for det, også synder
mot naturen. Like før Jesus kjem
att, kjem det til å bli tv-saker som
vi aldri tidlegare har opplevd. TV
kjem til å bli full av vold, ein vold så
grusom at det kjem til å lære folk
å myrde og øydeleggje kvarandre,
og det blir utrygt i gatene våre.
Folk kjem til å ta etter. Det blir
ikkje eitt tilbod på tv, det vert fult
av tilbod (ho såg dette med fleire
kanalar allereie i 1968. E.M.) Det
kjem til å bli akkurat som vi har det
på radioen, der vi kan ta inn den
eine stasjonen etter den andre, og
det kjem til å fyllast med vold. Folk
kjem til å ha det som underhaldning, dei verste sener av mord og
øydeleggingar av kvarandre, og det
kjem til å spreie seg i samfunnet.

På tv kjem det også til å bli vist
samlivssener. Dei mest intime ting
som føregår i eit ekteskap kjem til
å bli vist på skjermen. (Dette var
i 1968, og eg protesterte med at
vi har paragrafar som forbyr den
slags.E.M.) Då sa den gamle dama:
Det kjem til å skje, og du får sjå
det. Alle ting vi har hatt før, kjem
til å brytast ned, og det blir vist det
mest usømelige for augo våre.
4. Folk frå fattige land kjem til å
strøyme til Europa. (I 1968 hadde
vi ikkje innvandring. E.M.) Dei kjem
også til Skandinavia og Norge. Det
vert såpass mange av dei at folk
kjem til å mislike dei og vert harde
mot dei. Dei blir handsama slik
som jødane før krigen. Då er målet
for våre synder nådd. (Eg protesterte på det med innvandring.
Eg forstod det ikkje då. E.M.) Då
strøymde tårene ned på den gamle
dama. Eg får ikkje sjå det, men du
får sjå det. Då plutseleg kjem Jesus
att, og den 3. verdenskrig bryt
laus. Det vert ein kort krig (ho fekk
sjå den) Alt av krig eg har opplevd
før, er berre leik i forhold til denne,
og den kjem til å avslutte med
atombombe. Lufta kjem til å bli
forureinsa slik at ein ikkje kan puste
i den. Det kjem over fleire kontinent: Amerika, Japan, Australia,
dei rike landa. Vatnet kjem til å bli
øydelagt. Vi kan ikkje dyrke meir
på jorda. Resultatet vert at berre
ein levning vert att. Og levningen i
dei rike landa vil forsøke å rømme
til dei fattige land, men dei vert
like harde mot oss som vi var mot
dei når tida er inne. Eg er så glad
for at eg ikkje får sjå det, men når
tida nærmer seg må du ta mot til
deg og seie dette. Eg har fått det
ifra Gud. Ingenting av dette strir
imot det Bibelen fortel. Sjå Åp.6
og utover. Men den som har fått
si synd tilgjeven og har Jesus til
Frelsar og Herre, er trygg.
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29.-31.01 Nomeland

Røde eller grønne tall på Kvinatun

MARIE LODE
12.-17.01 Rogaland
19.01
KVS-Bygland
21.01
Engesland, 19.00
24.01
Mosby, 11.00
28.01
Tonstad, årsmøte
SKOFTELAND ODDBJØRG
30.01
Farsund, form tr,
TOR OMAR HOLBEK
16.01
Bakke, årsmøte
17.01
Flekkfjord, 19.30
TVEIT OMMUND
14.01
Farsund, årsm
ØISTEIN PERSSON
02.01
Nyttårfest,
Audnastrand
ÅGE NYGÅRD
10.01
Lyngdal, kl 11.00
12.01
Flekkefjord,
Kvinatunbasar
17.01
Tonstad, 11.00 stors
20.01
Hægebostad,
Birkeland, årsm
Flekkerøy, 17.00 famm
24.01
24.01
Vågsbygd
26.01
KVS-Bygland
29.01
Eiken, 19.00 basar
31.01
Mosby, 11.00

INGUNN HOLM
10.01
Stallemo, 11.00
12.01
KVS-Bygland
JØRGEN TØNNESSEN
12.-24.01 Evje, sm Vidar
Brautaset
28.01
Grovane,
mannsforening

Å drive et leirsted er og vil alltid
være en underskuddsbedrift. Hvis
vi skal komme ut med gode tall i
regnskapet, så må det ikke gjøres
vedlikeholdsarbeid. De fleste er
enig i at det går ikke i lengden.
Men så fort vi gjør større vedlikeholdsprosjekt, så kommer vi ut
med store røde tall i Årsregnskapet.
Vi er veldig stolt over at vi har fått
et så moderne og arbeidseffektivt
kjøkken som også tilfredsstiller
dagens krav, men dette vil gi
store minustall for 2014 og 2015.
Sikringstavla, altså hovedtavla
måtte også skiftes ut fordi de gamle
skrusikringene ikke tilfredsstilte det
nye krav når nytt kjøkken skulle
bygges. Til våren må vi også skifte
ut taket på hovedbygget, Noe som
også gir minustall for 2016.
Vi her vært så heldige at private
givere har satt inn store beløp på
Kvinatun sin konto. Noen lokalforeninger har også årlig basar.
Dette har medvirket til at Kvinatun

kan vedlikeholdes og ha en veldig
god standard. Det er mange kristne
foreninger over hele sør og sørvestlandet som ønsker å leie leirstedet.
Her er det også tyske grupper om
sommeren. Her sjer det noe nesten
hver helg når vi tar med de leirene
vi selv arrangerer, så vi må derfor
holde forfallet i sjakk.
Vi må bare ikke miste motet av
å se på desse røde tallene i tre år
på rad. Kvinatunstyret ser at det
minker på pengebeholdningen. Og
etter at taket er ferdig vil det ikke
være mye penger igjen.
Vi vil derfor i fremtiden prøve å
satse på en årlig basar på Kvinatun.
Vi føler nok at loppemarked blir
mye arbeid på få personer, men
vi håper på at lokalforeningene
også står med oss i fremtiden. Vi
må huske på at Kvinatun leirsted
ble bygget som et felles løft av
alle lokalforeningene for å slippe
å arrangere leirer rundt på små
bedehus i kretsen der overnatting

ble vanskelig å gjennomføre.
I en tid der skoleverket nedprioriterer kristendomsundervisningen så
er det et Guds under at Kvinatun
kan stå oppreist og løfte fram Jesus
som frelser for barn , unge og
voksne i vestre del av Indremisjonsforbundet Sør (tidligere Flekkefjord
indremisjonskrets).
Etter kretssammeslåingen har
også Eiken og Hægebostad sett at
det er mer naturlig å ta turen over
til Kvinatun.
Det kan nok være på sin plass å
minne om kontonummeret som
er:8220 02 80233.
Vi vet at snart må også kledningsbord skiftes ut og sener vinduer i
hovedbygget. Vi blir ikke arbeidsledige her.
Vi vil også takke for forbønn for
Kvinatun leirsted.
Stian Engedal
(formann i Kvinatunstyret)

Tilsluttet:
Indremisjonsforbundet
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Gaver

Annonser
Foreningsgaver aug.-okt.
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.
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:

Birkenes Indremisjon
Byglandsfjord
Eiken Indremisjon
Fredens Bånd
Hægebostad Indremisjon
Lyngdal Indremisjon
Melhus Bedehus
Randesund Indremisjon
Røyknes Indremisjon
Spind Indremisjon
Tveit Indremisjon
Vikeland Bedehus
Øvrebø Indremisjon
Ås Indremisjon
Åseral Indremisjon
Snik Bedehus
Rosseland Kr.Forening
Omlid Kvinneforening
Fossdal Kvinneforening
Bakke Indremisjon
Helle Kvinneforening
Fjotland Indremisjon
Gyland Bedehus
Eie Bedehus
Sirdal Indremisjon
Birkeland Indremisjon
Leirspiren

ELEKTRO - RØR - VENTILASJON

Bankkonto 3138 25 32573
Bankkonto 3138 25 19542
Bankkonto 8220 02 80233
1 370
1 400
22 000
27 500
5 235
15 000
1 000
12 500
2 410
700
2 185
18 000
4 950
6 000
2 550
2 250
8 574
2 400
11 000
10 000
37 939
2 337
11 150
3 370
10 000
8 804
10 000

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

KTD.NO as
Kjell T. Dypedal

SPRENGNING GRAVING MASSETRANSPORT
LYKKEDRANG, 4639 KRISTIANSAND

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

KONSMO

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.

	
  

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

ALT INNEN
TRANSPORT
Telefon 909
76 945
Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
Truckutleie

ALT INNEN TRANSPORT

send informasjon

Jeg/vi ønsker å abonnere på:

Tlf. 91 71 71 56

Flatebygd, 4735 Evje tlf. 959 44 560

q Testamentarisk gave,
Gaver
Indremisjonforbundet Sør
Audnastrand Leirsted
Kvinatur Ungdomssenter
IMF Sør Gaver kampanje

	
  

Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

48 675
1 750
800
47 400

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
Truckutleie

TLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

Navn:................................................................................................

TLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

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

10

Indremisjonsrøsten Desember 2015

Indremisjonsrøsten Desember 2015

12

B-BLAD
RETURADRESSE:
Indremisjonsforbundet Sør
Postboks 166
4524 Lindesnes

BIBELKURS PÅ MOSBY
UKE 3 og 4/2016. (19.1 - 31.1.)
I ukedagene begynner kurset kl 19, med enkel bevertning mellom timene.
UKE 3
Joan Halsne:
Guds fulle rustning
Klaus Muff:
Jesus - mitt liv

UKE 4
Erik Furnes:
Guds rike i Bibelen
Kurt Hjemdal:
Herren kommer

SØNDAG 24.1. KL 11.00
Taler: Marie Lode

Sangkrefter:
Tirsdag: Flekkerøy sangkamerater
Onsdag: Fri Hals
Torsdag: Mosby damekor
Fredag: Bedehuskoret i byen

Sangkrefter:
Tirsdag: Flekkerøyguttene
Onsdag: Hjerteslag
Torsdag: Randesundskameratene
Fredag: Greipstad musikkor

Det blir tatt opp kollekt på
møtene til IMF Sør.
Vi ønsker alle varmt velkommen.

SØNDAG 31.1. KL 1100
Taler: Åge Nygård

IMF SØR

Ny T2-student i ImF-Sør
AV MARIUS HJORTLAND
Jeg heter Marius Hjortland og
kommer fra Foldnes på Sotra, ca
5-10 minutter fra Bildøy. Jeg går
Tjeneste 2(T2) på Bildøy Bibelskole i år og har i den anledning
fått praksisplass i ImF-Sør som
barne- og ungdomsarbeider. Jeg
skal stort sett jobbe i Flekkefjord

på bedehuset, men skal også
være litt rundt på leirer og andre
barnelag i ImF-Sør.
Jeg har alltid vært glad i barnearbeid, og før jeg begynte på
Bibelskolen var jeg allerede godt
engasjert i Bergens Indremisjon
sitt barnearbeid, med både leirer,
kor og søndagsskole. Da jeg fikk
tilbudet om å gå T2 fant jeg ut at

det hadde vært veldig kjekt å ha
et år hvor jeg kunne ha fullt fokus
på barnearbeid, i stedet for å ha
det som en ”hobby” ved siden av
skole og slikt.
Jeg ser frem til et lærerikt,
spennende og utfordrende år i
ImF-sør.

