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«Jeg kan ikke være med i  
   styret, fordi jeg ikke kan 

lede et møte». Et utsagn som jeg 
har hørt noen ganger. Stemmer 
dette? NEI. Det finnes mange 
andre oppgaver som styremed-
lemmer kan gjøre. Alle trenger 
ikke å lede møter. Men hvem bør 
da lede møter?

For en del år siden var det omtrent 
konsekvent formannen som ledet 
alle møtene på bedehuset vårt. Nå 
er det mye mer vanlig å dele på 
denne oppgaven. Jeg tror at det 
er bra, for da blir flere engasjert, 
og det blir noe mer variasjon i 
møtene. Nå tror jeg imidlertid ikke 
det bør være noe mål at flest mulig 
leder møte. På samme måte som 
en taler som er i en sammenheng 
på en plass, kan ha kontinuitet 

med det som forkynnes, tror jeg en 
møteleder kan opptre. Derfor tror 
jeg det kan være bra med samme 
møteleder flere kvelder hvis en har 
møteuke.

Hva vil det da si å lede møtet?  
Er det bare å ønske velkommen, 
finne sanger og så takke for alle 
som kom?  Dette er jo gangen 
i møtet, men der er noe mer. 
Forbereder du møtet i bønn, eller 
kommer du fem minutter før det 
begynner, for så å forberede det 
som skal sies?  Vi forventer at en 
taler forbereder talen. De fleste 
erfarne talere kan lett fiske opp 
en tale fra bunken, uten noen 
ny forberedelse. Det tror jeg i 
mange tilfeller blir en dårlig tale. 
På mange vis tror jeg det blir litt 
slik for en møteleder. Møtet bør 
forberedes i forkant, ikke minst i 
bønn. I våre sammenhenger er 
det lett å tenke at det er taleren 
som «drar» møtet. Det er nok mye 
riktig, men det er veldig viktig for 

taleren at møtelederen er en del 
av teamet, og er en støttespiller 
for taleren. Det er mange viktige 
oppgaver for en møteleder. Hvilke 
sanger skal vi synge. Hvem andre 
slipper til. Og kanskje det aller 
viktigste og vanskeligste. Hvordan 
avslutter vi møtet?  Sier vi bare 
takk for nå. Skal vi ha innbydelse, 
bønn eller vitnemøte. En forkynner 
som kommer utenfra, kan nok ha 
klare formeninger om dette, men i 
mange tilfeller er det møtelederen 
som kjenner forsamlingen best og 
har størst forutsetning for denne 
avgjørelsen. Det er svært viktig at 
taleren føler at møtelederen er en 
støttespiller. Spesielt unge forkyn-
nere trenger støtte og omsorg, 
men også eldre erfarne forkyn-
nere trenger at andre står med i 
oppdraget.

Ta godt imot forkynnerne som 
kommer, og husk at også du er 
med og leder møtet. Du har fått en 
oppgave av Gud.

Møteleder
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Nytt

Britt Stensland slutter
For ett år siden da vi trengte 
kontorhjelp som aller mest, ble 
Britt Stensland ansatt i en 40 % 
stilling. Det viste seg å være et 
svært godt valg. Britt har gjort 
en innsats langt ut over de 40 
% som stillingen skulle tilsi. 
Regninger er betalt og kontert. 
Kollektpenger passet på og satt i 
banken, og mange leirpåmeldere 
har ringt henne både dag og 
kveld for å få hjelp. Ofte har vi 
andre på kontoret fått spørsmål 
om vi har husket på ting. Uten 
henne hadde nok mange viktige 
oppgaver blitt uteglemt.

Over lang tid har Britt ønsket 
seg full jobb i Mandal kommune, 
og «dessverre» for oss, så fikk 
hun tilbudet nå. Det betyr at når 
februar er avsluttet, så kommer 
ikke Britt lenger på kontoret på 
Audnastrand for å jobbe. For oss 
som jobber sammen med henne, 
og for ImF Sør er dette et tap, 
men vi ønsker henne lykke til 
med nye oppgaver i kommunen. 
Så er vi glad hun er engasjert på 
Reme bedehus og Audnastrand 
også framover.

Takk for god innsats, og Guds 
velsignelse framover!

Edvard Foss er tilbake
Edvard Foss kommer fra Lyngdal, 
og er godt kjent i Sørlandets 
Indremisjon. Som ganske ung 
begynte han som forkynner i 
1981 like etter militæret. 

I 2001 fikk han kall til å 
begynne som lærer på Bibel-
skolen Bildøy. Uten tvil har 
Edvard passet godt inn på bibel-
skolen. Mange elever har mye 
godt å si om han, og det er også 
tydelig at Edvard selv har trivdes 
med å arbeide med ungdom. 
Han ga derfor klart uttrykk for 
at det er med et visst vemod 
han reiser fra Bildøy for å starte i 
ImF Sør. Etter så mange år blant 
ungdom, tror jeg det Edvard 
minst er like ungdommelig nå 
som da han reiste. Allerede nå 
har han formidlet mange idèer 
som kan engasjere ungdom.

Oppgavene blir forkynner, der 
vi håper å kunne prioritere vest-
delen av kretsen.  I tillegg skal 
han ha noe administrasjon rundt 
større arrangementer i kretsen, 
og noe arbeid i forhold til gjenb-
ruksbutikken på Vigeland.

Vi ønsker Edvard velkommen, 
og ønsker Guds velsignelse over 
arbeidet!

Ansatte

AV THOR EINAR SKREGELID

Mandag 19.januar lanserte  
  ImF Sør sin nye inter-

nettside. Adressen til denne 
siden er www.imf-sor.no 

Hensikten med nettsiden er å 
kunne gi informasjon om kretsens 
arbeid og andre aktuelle saker.

På nettsiden ligger det i dag en 
del stoff om kretsen og alle avde-
lingene. Det er bilder og kontaktin-
formasjon til kretsen og ansatte.

Planen videre med nettsiden er 
at den skal være et supplement til 
Røsten, der det vil bli skrevet og 
lagt saker og reportasjer fra hele 
kretsen.

På nettsiden finner du også 
nyttig informasjon og linker til 
andre gode nettsider som indremi-
sjonsforbundet er med å driver.

Vi håper du som har muligheten 
tar deg tid til å stikke innom og å 
følge med på nettsiden vår.

ImF Sør 
lanserer 
nettside!

Lørdag 10. januar var det  
  igjen duket for nyttårsfest 

på Audnastrand. 

Som flere ganger før var ikke 
været helt på vår side. På radioen 
ble det hele dagen anbefalt folk 
å holde seg innendørs pga sterk 
vind. Likevel kom det bort imot 
200 til festen. Kjøkkenpersonalet 
sa da de kom, at de måtte starte 
middagskoking med en gang, i 

tilfelle strømmen skulle gå. Lenge 
før festen startet var strømmen 
borte, og det måtte tennes mange 
stearinlys. Likevel ble det servert 
varme karbonader, poter, løk og 
smelta smør. Litt lite kaffe, men jeg 
tror alle fikk en kopp. Stor honnør 
til dyktige kokker.

Steinar Harila talte Guds ord 
tydelig og godt. Vi ble også 
minnet om å hjelpe de som er i 
nød i Russland. I Russland er åpen-
heten for evangeliet svært stor.

Konsmokameratene og Rande-
sundskameratene sang sammen. 
De hadde ikke øvd sammen, så 
kriteriet var at sangene de sang 
begynte likt. De fleste sanger endte 
også likt. Takk for svært god sang.

Nyttårsfest på Audnastrand
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Vi hadde ei flott messe og  
  resultatet ligger på omtrent 

det samme som i fjor: ca. 
209.000,-. Vi er takknemlige 
til alle trofaste misjonsfolk 
som enda et år bidro på mange 
forskjellige måter til det gode 
resultatet. 

Juleverkstedet var godt besøkt med 
over 30 barn, og mange unge 
familier fant veien til bedehuset 
lørdag. Fredag kveld var det flott 
sang av Randesundskameratene, 
og lørdag formiddag sang barna. 

Da var bedehuset sprengfullt! 
Torgeir Skrunes talte varmt og 
alvorlig om bryllupsdrakten som 
Jesus har sendt ut sammen med 
innbydelse, og om Jesus som 
tolleres og synderes venn!

Mvh
Bjørg S. Lilledrange

På vegne av komiteen som bestod 
av: Anne Jofrid Hovland, Karin 
Johansen, Marit Valand, Reidun B. 
Stordrange, Anne Torhild Sandvik, 
Bjørg S. Lilledrange og Torlaug 
Tesdal (sistnevnte var ikke med på 
bildet).

Julemesse i Flekkefjord



 Indremisjonsrøsten Januar/Februar 2015 5

Årsmøte

Johannes Åpenbaring, 19, 7: La oss glede oss
og fryde oss og gi Ham æren! For Lammets
bryllup er kommet, og hans brud har gjort
seg rede.
 
På bryllupsveien så glad og frimodig jeg går, 
Frikjøpt av Jesus fra syndens merker og sår.
Bryllup skal jeg feire hjemme i Himmelen hos Gud,
Jesus er min brudgom og jeg er hans brud.
Det blir litt av en dag, blir du med?
 
Romerbrevet 3, 21-22: Men nå er Guds rettferdighet,
som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten
loven, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus,
til alle og over alle som tror.-: For det er ingen forskjell.
 
Vil du være med til Himmelen, må du ta imot Jesus.
For det er bare Jesus som er nøkkelen til Himmelens port.
Vil du ikke ta imot Jesus bommer du du på målet.
Da blir det en tung evighet.

Jesaia, 53, 5: Men Han blev såret for våre 
overtredelser, knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på Ham, forat vi skulle ha fred,
og ved hans sår har vi fått legedom.
 
Himmelveien er for alltid for alle ferdig lagt,
Det gjorde Jesus da Han på korset ropte ”Fullbrakt”
Det eneste vi kan gjøre med det,
er å ta imot Jesus, da får jeg eie Guds fred
Alle er hjertelig velkommen til Jesus.
 
Johannes ev. 1, 12: Men alle dem som tok imot 
Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, de 
som tror på hans navn.
 
Husk, det er ikke døden som er vår siste slutt,
vi har evigheten igjen, og hvor skal du tilbringe 
den? Det bestemmer du selv, mens du lever
på denne jord. Guds barn har det beste i vente.

Sigmund

Program

Lørdag
11:00 Bibeltime.  
 Tale av Aud Karin Kjølvik Ringvoll 
12:30   Middag 
13:30   Forhandlingsmøte 
18:00   Kveldsmat 
19:00   Storsamling 
22:00   Ungdomsmøte med KVS Lyngdal

Barnas årsmøte
11:30   Barnas årsmøte 
13:30   Aktiviteter 
15:30   Barnemøte 
16:30   Aktiviteter

Søndag 
11:00   Avslutningsmøte i Alleen bedehus

Påmelding til:
Indremisjonsforbundet Sør 
Epost: sorlandet@imf.no 
Tlf: 38 25 83 80

Påmeldingsfrist utsendinger til årsmøte: 
10. april 

Påmeldingsfrist barnas årsmøte: 
21. april 
Ta med innesko og sykkelhjelm til ridning

Tanker fra Bibelen

Årsmøte i ImF Sør  
25.–26. april på KVS Lyngdal
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Reme

Vi var ca 45-50 stk. og ca  
  10 stk av disse var av årets 

konfirmanter!!!

Kvelden begynte med at gjengen 
fra Bildøy presenterte seg og 
hvilken linje de gikk på.

Sunniva holdt en fin andakt om 
Selvbildet og Bibelen. Hva peprer 
media unge mennesker med i dag 

av idealer for skjønnhet og hva sier 
Bibelen og Gud om oss.

Hun siterte Høysangen 4,7, 
Salme 139,14, 1. Mos. 1,27 og 
Salme 139,16.

Vi så en liten videosnut fra 
YouTube om retusjering av 
modeller og det falske bildet media 
gir unge mennesker i dag. Hun 
spurte om vi ville tro på det som 
ikke er sant eller om vi ville tro på 

Gud som er sann! Og om hvor 
viktig det er å lytte etter Guds 
stemme når du står foran speilet 
og er i tvil om du liker det du ser.

Det var bønn og sang. Og vi 
spiste pizza, spilte bordtennis, 
biljard, hørte på musikk og snakket 
med venner. Vi starta klokka 20.00 
og holdt på til 23.30.

Reme bedehus



Ungsiden
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Et helt nytt år ligger foran,  
   og vi kan gjøre oss mange 

tanker for hva som ligger i 
vente. Både ting vi gleder oss 
til, og ting vi kanskje gruer 
oss til? Ting vi ikke vet at skal 
skje, og ting vi selv planlegger. 
Du vet kanskje allerede hvor du 
skal søke sommerjobb i år? Eller 
hvilken videregående du vil gå 
på til høsten? 

Et nytt år er alltid spennende, 
og jeg tror 2015 vil inneholde 
mange fine stunder. Allikevel kan 
vi jo kanskje være bekymret for 
fremtiden? Jeg har tenkt på at det 
hadde vært spennende å få se en 
filmtrailer av hvordan mitt eget liv 
vil bli i 2015. Da hadde jeg liksom 
visst litt bedre hva jeg gikk til. 
Samtidig tror jeg ikke at jeg hadde 
villet det. En fin sang skrevet av 
Ira Stanphill som er oversatt til 
norsk lyder slik: «Jeg vet intet om 
i morgen, kanskje best for meg 
det er. Men jeg kjenner Han som 
vet det, det er Han som har meg 
kjær!» Jeg synes heller at det er 
fint å kunne gå inn i et ukjent år, 
sammen med en Gud jeg kjenner. 

Det er trygt og godt å få kjenne 
på. 

Husker du første skoledag på 
barneskolen? Det var spennende! 
Det å gå på skole var noe helt nytt, 
og små 6-åringer gleder seg som 
regel veldig. Men det var litt skum-
melt også, med alt det ukjente. Så 
det var godt å få ha noe kjent med 
seg i møte med det nye. Nemlig 
en forelder, en trygg hånd og 
holde i. Det skal du få lov til i dette 
nye, kanskje litt skumle året også. 
Som et av Guds barn ligger hele 
din fremtid trygt mellom to nagle-
merkte hender. 

Salme 37:5 «Legg din vei i 
Herrens hånd, stol på ham, så 
griper han inn.»

Jesaja 41:10 «Frykt ikke, for jeg 
er med deg! Se deg ikke engstelig 
om, for jeg er din Gud! Jeg styrker 
deg og hjelper deg og holder deg 
oppe med min rettferds høyre 
hånd.» Legg merke til at det er 
skrevet i nåtid, det Gud sier gjelder 
fortsatt for deg! Ingen situasjon er 
uten Guds nærvær. Du er trygg 
med den beste med deg på laget. 
Det er noe å ta med seg inn i det 
nye året!

Godt nytt år til deg! 

Katrine Tynning

Legg din vei i Herrens hånd Anette Bye 
Stensland 
Bosatt på Svennevik, 
egentlig fra Lyngdal. Giftet 
seg med Jonny Stensland 
sommeren 2014. Studerer 
på Gimlekollen, holder på 
med en bachelor i  
Kommunikasjon og Livssyn, 
med vekt på kristen apolo-
getikk (trosforsvar). 

Er ei kjent leirjente som 
i bunn og grunn har vokst 
opp på Audnastrand. Ellers 
brenner hun for barn- og 
unge, og elsker at hun nå 
kan drive med et slikt arbeid. 

Nå er Anette blant de 
ansatte i ImF Sør, med 30 
% stilling som leirkonsu-
lent og 15 % stilling som 
ungdomsarbeider på Reme 
bedehus. Anette får ansvar 
for planlegging av leir, 
og skal bli eksperten på 
Checkin, som er påmel-
dingsprogrammet. Hun 
kommer også rundt i noen 
lag for å holde andakt. Så ta 
godt imot Anette. 

Vi ønsker henne 
velkommen og Guds velsig-
nelse i arbeidet.
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Reiserute i februarIndremisjons-
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), Tønnes T. Kvinlaug 
(Kvinlog), Aslak Andersen (Kristiansand), 
Oddbjørg Havaas (Lista), Wenche Slimestad, 
Marilyn Sørensen og Tønnes T. Kvinlaug  
(1. vara)

Kretsleder:  
Ommund Tveit tlf. 91 79 54 84

Administrasjon:  
Britt Stensland 

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

Forkynnere:
Åge Nygård tlf. 416 75 610
Arne Arnesen tlf. 911 19 094
Jørgen Tønnessen  tlf. 916 20 774
Ingunn Holm tlf. 41 47 46 76
Vegard Soltveit tlf. 993 96 764
Marie Lode tlf. 970 36 215

Barnearbeider: 
Ann Rita Nilsen tlf. 911 10 996

Audnastrand leirsted
Adresse: Snik, 4520 Sør-Audnedal
Telefon: 38 25 83 80 - Fax: 38 25 83 81
Giro nr.: 3138.25.19542
Husmor: Marit Sigrunn V. Eskeland,  
tlf.: 94 85 32 92

Folkehøgskolen Sørlandet
Adresse: 4760 Birkeland
Telefon: 37 28 11 00 - Fax: 37 28 11 01
Rektor: Gunnar Birkeland

Kvinatun Leirsted
Adresse: Kvinlog, 4473 Kvinlog
www.kvinatun.no - Fax: 38 25 83 81 
Bankkonto: 8220 02 80233

Tilsluttet:
Indremisjonsforbundet

Jørgen Tønnessen 
03.02.15 Randesund, styremøte
03.02.15 Arbeidersamling
04.-08.02.15 Eiken sm Vidar
11.-15.02.15 Eiken sm Vidar
17.02.15 Shofargr Lyngdal, Jørgen
24.02.15 Konsmo, bibelundervisning

Anette Bye Stensland 
10.02.15 Remehaugen Barnehage
13.-15.02.15 Leir på Audnastrand 5.-6. klasse

Ommund Tveit 
03.02.15 Arbeidersamling
06.02.15 Åbel grendehus

Tina Haddeland 
03.02.15 Arbeidersamling
04.02.15 Liknes Jentelag
07.02.15 Kvås Kr. Ungdomslag
09.02.15 Maksgjengen Gyland
11.02.15 Vigeland Yngres
12.02.15 Lyngdal YA
13.02.15 Fredagsklubben
14.02.15 GZ Liknes
17.02.15 Reme Impuls
19.02.15 Familiesamling flekkefjord
21.02.15 8 up

Anne Rita Nilsen 
03.02.15 Reme Impuls
03.02.15 Arbeidersamling
06.-08.02.15 Leir 4.-5. klasse leir Audnastrand
10.02.15 Vigeland Guttelag
11.02.15 Remehaugen Barnehage
11.02.15 Å Barnemøte
20.-22.02.15 Leir 6.-7. klasse leir Audnastrand
27.02.15 Fredagsklubben

Åge Nygård 
02.02.15 Valand YA
02.02.15 Vigmostad Yngres
03.02.15 Valand
03.02.15 Arbeidersamling
04.02.15 Melhus bedehus
10.-15.02.15 Kvinlog
17.02.15 KVS-Bygland
19.02.15 Flekkefjord bedeh Fam. samling
24.02.15 Dugnad Audnastrand
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Ingunn Holm 
03.02.15 Arbeidersamling
18.-22.02.15 Bakke indremisjon
24.02.15 Kretsstyremøte

Marie Lode 
03.02.15 Arbeidersamling
05.02.15 Bibelgr Hornnes
06.02.15 Engesland
07.02.15 Byglandsfjord
08.02.15 Stallemo
10.02.15 KVS-Bygland
12.02.15 Torsdagsklubben
14.02.15 Evje Kraftverket
15.02.15 Vågsbygd, fam møte
18.02.15 Hornnes UF
19.02.15 Reiersdal
25.02.15 Hornnes UF
26.02.15 Torsdagsklubben

Vegard Soltveit 
03.02.15 Arbeidersamling

Arne Arnesen 
01.02.15 Bakke, storsamling
03.02.15 Arbeidersamling
04.-08.02.15 Frikstad sm Ragnar
11.02.15 Hornnes UF
13.02.15 Rysstad

Tom Button 
03.02.15 Arbeidersamling
05.02.15 Røyknes bedehus
06.02.15 Gyland inpuls
10.02.15 Kvås Yngres
14.02.15 Mosby Yngres,
25.02.15 Hornnes UF

Edvard Foss 
03.02.15 Arbeidersamling
03.02.15 Flekkefjord bedeh årsmøte
04.02.15 Kvinatun
04.-08.02.15 Sira In puls, ungdomsuke
12.02.15 Snik
13.-15.02.15 Grovane
18.02.15 Spind
24.02.15 Åseral

Imf-teamet 
03.-08.02.15 KVS-Bygland sm Otto Dykolbotn
09.-15.02.15 KVS-Lyngdal sm Tor Ingvald

Runar Landro 
15.02.15 Lyngdal, kl 11.00

Ragnar Ringvoll  
04.-08.02.15 Frigstad, Ragnar og Arne

Espen Ripegutu 
22.02.15 Stallemo, kl 11.00

Odd Vegard Nygård 
27.02.15 Kvinesdal, basar kl19.00

Tom Gallatin 
13.-15.02.15 Hægebostad

Terje. A. Bestul 
01.02.15 Vikeland

Oddbjørg Skofteland 
22.02.15 Kvås

Otto Dykolbotn 
03.-08.02.15 KVS-Bygland sm teamet

Kjell Hauan 
15.02.15 Flekkefjord bedehus

Audnastrand Leirsted 
13.-15.02.15 Leir 5.-6. klasse leir Audnastrand

Thor Einar Skregelid 
05.02.15 Tonstad, årsmøte

Reiserute i februar
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 Kretsen Bankkonto 3138 25 32573
 Audnastrand Bankkonto 3138 25 19542
 Kvinatun Ungdomssenter Bankkonto 8220 02 80233

Misjonsgaver nov./des. 2014

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 forkyn-
nere 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

#

Fast givertjeneste Til ImF-Sør kr 158 435,74 
 Til Audnastrand kr 3 100 
 Til Kvinatun kr 2 200 
Gaver/kollekt ImF sør kr 3 100 
 Audnastrand kr 37 050 
 Kvinatun  kr 7 350 
Kampanje Høst  kr  18 300 
Kampanje Jul  kr 52 575 
Områdearbeider Evje  kr 29 800

Foreninger  Beløp
8 Up Kvinlog  kr 3 000 
Byglandsfjord ImF  kr 2 910 
Eie Indremisjon  kr  3 070 
Eiken Indremisjon  kr 20 000 
Engesland misjonsfor  kr  1 010 
Evje Indremisjonsforbund kr 10 000 
Farsund Indremisjonsforeninge kr 18 000 
Farsund Kvinneforening kr  5 300 
Finsland bedehus  kr 10 664 
Fjotland Indremisjon  kr 5 552
Flekkefjord Indremisjon kr 5 000 
Grovane Indremisjon  kr  3 500 
Gyland Indremisjon  kr 4 750 
Holum misjonsforening kr 5 031 
Hornes Kr. Ungdomsforening kr  9 636 
Hægebostad Indremisjon kr  3 532 
ImF Konsmo  kr 8 500 
ImF-forsamlingen Lyngdal kr 30 000 
Kvås Indremisjon  kr 3 000 
Langeland bedehus  kr  2 000 
Liknes Indremisjon  kr 2 750 
Lista Indremisjon  kr 50 000 
Melhus bedehus  kr  473 
Mosby Indremisjon  kr  15 000 
Omlid Kvinneforening  kr 48 900 
Randesund Indremisjon kr 10 000 
Reiersdal bedehus  kr  965 
Reme bedehus  kr  2 000 
Rosseland Kr. Forening kr  2 100 
Røyknes Indremisjon  kr  1 350 
Sirdal Indremisjon  kr  64 315 
Sirdal Sokn  kr 4 319 
Snik bedehus  kr 3 150 
Spangereid bedehus  kr 2 050 
Spind Indremisjon  kr 550 
Strai kjøkken AS  kr 5 000 
Tveit Indremisjon  kr 2 737 
Valand Bedehus  kr 1 600 
Vågsbygd bedehus  kr 14 417 
Øvrebø Indremisjon  kr 2 050 
Åseral ImF  kr 1 000 
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Annonser

KTD.NO as
SPRENGNING  GRAVING  MASSETRANSPORT
LYKKEDRANG, 4639 KRISTIANSAND

Tlf. 91 71 71 56

Kjell T. Dypedal
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KONSMO
	  

	  

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

Flatebygd, 4735 Evje tlf. 959 44 560

Telefon 909 76 945



B-BLAD
RETURADRESSE:

Indremisjonsforbundet Sør
Postboks 166

4524 Lindesnes

14. mars arrangeres den  
  tradisjonsrike vår -

utlodninga i Vennesla. 

Det hele starter kl 11.00 med 
åresalg, tombola og salg av mat. 
Kl 14.30 blir det familiemøte og 
kl 17.00 kveldsmøte. Karl Johan 
Hallaråker og Edvard Foss taler. 
Lund kor synger.

Øyvind Mjåland
Julaften ble Øyvind hentet heim 
til Herren. Med det ble der et 

	  

Mulbadaw Farm på 56 000 dekar i Hanangdistriktet i Tanzania 

Matsikrings- og vannforsyningsprosjekt drevet med økonomisk støtte og 

kunnskap fra misjonsvenner i Norge gjennom SHV (Stiftelsen Haydoms Venner) 

Se mer på www.mulbadaw.com 

”INGEN kan hjelpe ALLE, men ALLE kan hjelpe EN.” Takk for din støtte! 

 
 

 

Vårutlodning i Vennesla
tomrom i heimen han og Inge-
bjørg har i Vennesla. Det var 
Øyvind som for mange år siden 
tok initiativ til å starte vårutlod-
ninga. Til å begynne med gikk 
pengene til Bibelskolen Bildøy, 
mens det senere år har gått til ImF 
Sør. Øyvind var en trofast tilhører 
på bibelkurset på Mosby, men aller 
mest engasjert for de ufødte barn. 
Ja til livet var et viktig motto for 
han.

Vi lyser fred over Øyvinds 
minne, og husker på Ingebjørg og 
familie i en sorgens tid.


