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Den sunne lære Basar med miniloppemarked

Joh 13,27: Da Judas hadde 
fått stykket, fór Satan i ham. 

    Jesus sier til ham: «Gjør det 
  snart, det du vil gjøre.»

Har du tenkt over dette bibelverset 
noen gang?? Hvordan kunne 
djevelen fare inn i Judas? Jeg tenker 
at det er fordi Jesus ikke var der! 
Selv om Judas hadde fulgt Jesus i 
3 år og sett blinde som fikk se og 
lamme som kunne gå og døve som 
stod opp igjen. Alt var forsvunnet, 
for han hadde blitt for opptatt med 
pengene (fått en avgud) og glemt 
bort Jesus. 

Så derfor er det andaktens tittel, 
er du en Judas?  Har du på din vei 
sammen med Jesus, glemt han bort 
og latt noe annet bli viktigere? Som 
penger, Facebook, kjæresten, popu-
laritet, snøscooteren eller andre 
ting. Ting som gjør at vi glemmer/
velger bort Jesus. 

Det viktigste du kan gjøre, er å 
velge å sette Jesus først igjen, velge 
å gå ein annen vei! Jesus han tok 
DIN skyld og straff på seg, slik at DU 
kunne gå fri. Fordi han elsker DEG! 

For så høyt har Gud elsket verden 
at han gav sin Sønn, den enbårne, 
for at hver den som tror på ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 

Joh 3,16
DU må bare velge å tro på han, 

og fortelle at Jesus er Herre, så er 
du igjen på den rette vei heim til 
Himmelen!!  

Rom 8,9-10: For hvis du bekjenner 
med din munn at Jesus er Herre, 
og tror i ditt hjerte at Gud har 
oppreist ham fra de døde, skal du 
bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir 
rettferdige for Gud, med munnen 
bekjenner vi så vi blir frelst. 

Gud velsigne deg
Tina Haddeland 

Vi planlegger basar med 
miniloppemarked 16. april 
på Kvinatun. 

Vi kommer tilbake med program 
senere, men det er lurt å tenke på 
bokgevinster og lopper allerede nå. 
Inntekter går til å bedre økonomien 
på Kvinatun. Lopper må vi ha i hus 
torsdagen før. Gi gjerne beskjed 
til  Stian 90838210 eller Hilde 
91514663, hvis du har noe å bidra 
med. 

  Stian Engedal

Er du en Judas??

Fikk for ei tid siden an kommentar på 
at det betyr lite for meg om detaljene 
i bibelen stemmer.  Hovedinnholdet 
blir det samme for meg likevel.  
Dette er jeg helt uenig i. Hvis jeg ikke 
kan stole på detaljene, hva kan jeg 
da stole på? Bibelen er Guds inspi-
rerte ord, og til å stole på i alt som er 
skrevet. Noe kan jeg ikke forstå, men 
da tenker jeg at det er min forstand 
som ikke strekker til og ikke Gud som 
har tatt feil.

Og hva gjør vi så når noen leser 
bibelen, men bestemmer at det som 
står er feil. Noen ting kan være noe 
uklart for oss, og vi kan se ulikt på 
enkeltsaker. Dette må vi leve med, og 
vi kan leve godt som troende søsken 
likevel. Når noe er klart, men likevel 
ikke blir tatt hensyn til da er det en 
helt annen sak. Men også her har 
bibelen god rettledning. I 1 Kor 5, 
11 står det vi ikke skal være sammen 

med de som kalles en bror, men 
lever i synd. Vi skal ikke engang spise 
sammen med en slik person. Her er 
tydelig skille på dem som kalles en 
troende bror, og verdens barn.  Vi 
kan ikke gå ut av verden, men vi skal 
ikke ha samkvem med en kristen bror 
som ikke vil bøye seg Guds ord.

I Matt 18, 15 står en veiledning 
på hva vi gjør hvis en bror synder. 
Dersom han ikke vil høre, skal han 
til slutt støtes ut av menigheten. 
Det som i dag skjer i noen sammen-
henger er at synd blir velsignet. 1 Kor 
6,9-10. De som lever i synd skal ikke 
arve Guds rike. Ville noen komme på 
å velsigne tyveri eller pengeutpres-
sing? Så har vi den utrolige situa-
sjonen at unaturlig utukt, som homo-
filt samliv skal velsignes i kirken. Hva 
må vi da som Guds barn gjøre med 
det? De skal støtes ut av menigheten.  
Vi kan i alle fall ikke ha åndelig 

samarbeid med de som ønsker å 
innføre velsignelse av det som Gud 
på det sterkeste fordømmer. Han har 
i tidligere tider vist veldig tydelig hva 
han mente om slik synd i Sodoma.

Rettledning ved vrang lære er 
dessverre ikke fulgt over lang tid flere 
steder, men ikke minst i Den norske 
kirke. Den lille surdeigen har derfor 
fått mulighet for å syrne hele deigen.  
Alle biskoper går inn for at homofil 
synd skal kunne velsignes i alle kirker.  
Der synden velsignes kan jeg ikke ha 
åndelig fellesskap.  

La oss i kjærlighet til våre 
medmennesker verne om Guds eget 
ord. 2Tim 4:3: For det skal komme 
en tid da de ikke skal tåle den sunne 
lære, men etter sine egne lyster skal 
de ta seg lærere i mengdevis, etter 
som det klør i øret på dem. Må Gud 
bevare oss så vi ikke blir en del av 
det.
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Barnekroken
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KidzCamp 
på Lyngdal Bibelcamp 3. juli - 31. juli

Kan du tenke deg å jobbe en uke eller to i 
team med andre erfarne og dyktige barne-
ledere, der en sammen kan videreutvikle 
evner og inspirere hverandre? 
Da bør du søke sommerjobb på KidzCamp!

På Lyngdal Bibelcamp er det mange fantas-
tiske, unike og verdifulle barn innom i løpet 
av en sommer. Alle disse barna trenger dyk-
tige og lekne ledere som ønsker å være med 
å formidle det største og beste av alt til dem 
– JESUS!

Søknad sendes til: 
Indremisjonsforbundet v/ Bjarte Vesetvik
Steinsvikvegen 30, Søre Bildøy - 5353 Straume 
E-post: bjarte@imf-ung.no

Siste søknadsfrist: 15. april
Obs: Ansettelser skjer fortløpende 
f.o.m. 1. januar,  så det er lurt å søke tidlig. 

www.bibelcampen.no for utfyllende informasjon

Bibelcampen er åpen uke 27, 28, 29 og 30. Gi beskjed 
i søknaden hvilke uke(r) det passer for deg å jobbe. 
Lønn etter alder. Søkere som er ferdig med  
videregående blir prioritert, men alle som har fylt 16 
år kan søke.

Sommerjobb?

Ingrid skyndte seg inn til pappa. Nå 
hadde hun det travelt, det var lett 
å se! ”Du pappa, kan ikke jeg få en 
skrivebok?” Pappa lo litt av iveren 
hennes, men fant fram en fin, rød 
kladdebok til henne. Han var litt 
nysgjerrig: ”Hva skal du bruke den til 
da, Ingrid, er det noe veldig viktig?”

Ingrid ville ikke svare med det 
samme, men så kom det: ”Mmm… 
du kan forresten godt få vite det. 
Jeg tenkte at jeg skulle lage en sånn 
bok som Gud har, vet du. En sånn 
som de snakket om på søndags-
skolen forrige gang, der Guds 
skriver opp alt det gale vi gjør. Nå 
tenkte jeg at jeg skulle skrive opp alt 
det dumme Per Erik og Terje gjør 
mot meg, for da kommer jeg aldri 
til å glemme det! Og da kan de ha 
det så godt, da!”

Pappa så på Ingrid. ”Er du sikker på 
at du kommer til å få så mange ting 
i den boken din…tenk om de ber 
om forlatelse?” Det hadde Ingrid 
ikke tenkt på!

Pappa tok Ingrid på fanget. ”Hør 
her, Ingrid, nå skal jeg fortelle deg 
noe om den boken til Gud. Da Jesus 
kom til jorden og døde på korset, 
tok han med seg alt det gale vi har 
gjort, og skrev ”BETALT” over det. 
Det står i Bibelen at han tok bort 
gjeldsbrevet som gikk imot oss. Et 
gjeldsbrev er et papir hvor det vi 
skylder noen, står skrevet. Hvis vi 
tror på Han, står det ikke lenger noe 
gjeldsbrev hos Gud. Jesus har slettet 
ut alt sammen!”

Ingrid satt og tenkte. Kanskje det 
var dumt med en sånn kladdebok? 

Kanskje det var bedre å tilgi og 
glemme alt det vonde etter hvert? 
Hun klatret ned fra pappas fang og 
smilte lurt. ”Jeg tror jeg tar med 
meg boken likevel, jeg. Det blir så 
flott å se i den og huske at Guds 
bok er akkurat like tom!”

Kjære deg!
Sånn er det å være Guds barn!
Jesus har ordnet opp med alt jeg 
ikke får til! 
Se hva Jesus sier til deg akkurat nå: 

«Den som kommer til meg, vil jeg 
slett ikke støte ut!» (Joh.6.37).

Anne Rita Nilsen
Kom, du! Han venter på deg! 

Han elsker deg!

GUDS BOK
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Til minne
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Konrad Landro døde lørdag 
28. november 2015, nær 94 år 
gammel. Et langt liv var slutt her i 
tiden, som så mange også utenom 
den nære familie var berørt og 
velsignet ved. Med vemod blandet 
med stor takk minnes vi en over-
måte kjær kristen bror og medar-
beider.

Konrad Landro har sin trofasthet, 
sin allsidige deltakelse, med sin 
forbønn, og ikke minst med sitt 
gode eksempel på vennlighet 
og omsorg, betydd mye for 
mange.

Han har vært en kjær og etterspurt 
forkynner i Indremisjonen, der han 
tydelig med tale og vitnesbyrd ofte 
løftet frem evangeliets budskap 
om Jesu underfulle frelse. Med en 
særskilt evne til å la ordene i Ordet 
tale, oppbyggelig og praktisk. Og 
slik at det styrket troen på Bibelens 
autoritet. Etter bibelskole i 1943 
fikk Konrad kall til å bli ungdomsar-
beider i ImF.  Senere ble han reise-
sekretær i organisasjonen, og hadde 
sitt virke der i 27 år.

Det var godt å være sammen med 
Konrad Landro. Han delte erfaringer 

og innsyn med oss på en fin måte. 
Og han oppmuntret gjerne. Mange 
vil savne hans varme og kloke 
bidrag til fellesskapet, og føle sterkt 
på den tomme plassen etter ham.

Det kristne håp er alltid tilbake 
etter en Kristus-troendes død. Det 
er en trøst som lyser og bærer, og 
holder oppe håpet om gjensyn. Så 
ble også gravferden fra den fullsatte 
Randesund kirke 4. desember en 
avskjed fylt av håp og trøst. Likeså 
minnestunden i Frikstad bedehus, 
hvor ikke minst familien medvirket 
med glade tilbakeblikk og stor 

Mandag 2. november i 2015 i kvel-
dinga kom den triste meldinga om 
at Olav Handeland fra Eiken omkom  
under tre felling ved Osestadstronda 
ved Lehnesfjorden. Olav var født på 
Meland i Eiken       3. mai i 1936. 
Sterk som han var , tok han tidlig 
del i alle slags arbeid på gården. 

Som liten gutt opplevde han også 
2. verdenskrigen. I 1956 reiste han 
til Amerika, slik som mange eikdøler 
gjorde. I Amerika arbeide han seg 
fort opp, slik at han raskt starta sitt 
eget byggefirma sammen med en 
jøde, der de hadde  mange mann 
i arbeid. I Amerika fant han også 
kona si, Gladys Sandnes. Sammen 
fikk de 3 barn.

I 1980 flytta han heim att til Norge 
og til garden på Meland som han 
hadde tatt over etter foreldra sine , 
og til nytt bolighus som han hadde 

bygd. På garden sette han i gang 
med oppdyrking av nye områder , 
og var også pådriver for å få bygd 
vegen til Jordestølen og videre  til 
stølen på Sandvatn. Olav intereserte 
seg også for politikk, og var med i 
kommunestyret og fylkestinget for 
KrF i flere perioder. Var også leder 
av lokallaget for KrF.

I Amerika var Olav blitt kjent med 
snøskoteren. Han starta opp eget 
firma på Meland og solte snøskotere 
og tilbehør. Han var foregangs-
mann for at snøskoterområdet 
på Hekkfjellet på 3000 deker blei 
etablert  med reguleringsplan. Dette 
området har skapt svært mye trivsel 
og glede for ungdommen i Eiken, ja 
også for folk i høg alder. 

Da bestefar til Olav, Ole Handeland 
eide Sandvantnshytta, låg det i 
januar/februar i 1943 , 41 norske 

soldater tilhørende Kompani Linge 
i skjul der. Året etterpå blei beste-
faren tatt og satt på Grini med 
dødsdommen over seg, men freden 
redda han. Sandvatnshytta har som 
krigsminne hatt svært mye besøk , 
og Olav har åpna hytta og vist den 
fram, og formidla krigshistorien på 
en ypperlig måte. I ganske mange 
år har Eiken Indremisjon fått lov til 
å holde friluftsmøte skjærtorsdag 
ved Sandvatnshytta. Opptil 3-400 
mennesker  samlet seg for å høre 
det vidunderlige påskebudskapet. 
Dette gledde Olav svært mye.

I Amerika støtta Olav opp om 
menighetslivet der. Da det blev 
bestemt at det skulle bygges nytt 
bedehus i Eiken, på slutten av 1990- 
tallet, var Olav en av pådriverene 
for dette arbeidet , både i planfasen 
og gjennomføringen av byggingen 
som blev gjennomført på dugnad. 

Pål Harry Egeland har etter mange år som vaktmester 
på Audnastrand formelt sluttet i jobben.  Han har lagt ned en stor 
innsats for leirstedet.  Vi regner med at han framover også vil være med 
på dugnad, så langt helsen hans holder.  Pål Harry brenner for at barn 
og ungdom skal få møte Jesus.  Derfor har han brukt så mye av sin tid 
på Audnastrand.

Tom Button sluttet ved årsskiftet som ungdomsarbeider i 
Eiken.  Tom er en frisk ung mann som reiste fra England til Norge for 
å forkynne evangeliet.  En kjempeutfordring å skulle lære seg et nytt 
språk for så å formidle Guds ord til norsk ungdom.  Vi takker for tiden 
sammen med Tom, og ønsker Guds velsignelse over livet og arbeidet 
framover.
Takk til begge våre kjære arbeidere som nå går over i andre oppgaver.

Birgitte Andersen 
har gått inn i 30 % vikarstilling for 
leirkonsulent Anette Stensland.  
Birgitte kommer fra Sunnmøre, 
men bor i Randesund.  Hun er 
småbarnsmor og gift med Aslak.  
Birgitte har også satt i gang og 
leder bønnenettverket i kretsen.  
Et svært viktig arbeid.  Vi er svært 
takknemlig for at hun svarte ja til å 
gå inn i denne stillingen.

Torgeir Nygård fra Konsmo har fått en 25 % stilling som 
ungdomsarbeider fra årsskiftet.  Han kommer til å reise på lagsbesøk, 
og også bli med på leirer.  Torgeir taler gjerne på møter for voksne, 
men i denne sammenheng er det først og fremst ungdom som skal 
være målgruppen.  Han har over flere år arbeid med ungdom som har 
hatt utfordringer i livet.  Diakoni er et område som han brenner for, og 
som kanskje kan bli en del av ImF sitt arbeid framover.

Andrè Bryggeså 
Omland.  Ny vaktmester 
på Audnastrand er Andrè.  Han 
kommer fra Lyngdal, og jobber på 
Audnastrand i 20 % stilling.  En 
fleksibel og omgjengelig person, 
som stiller opp når behovet er 
størst, enten det er dag eller kveld.  
Veldig godt at noen igjen har ansvar og kan hjelpe når Marit Sigrun har 
behov for hjelp.  Det kan være rigging av bord og stoler, eller vanlig 
vedlikehold.

Vi har altså fått inn 3 unge arbeidere med visjoner for arbeidet. Hjertelig 
velkommen. Husk de i bønn, sammen med resten av arbeiderne.

Konrad Landro til minne

Olav Handeland til minne

takknemlighet for Konrads liv, som 
var fylt av kjærlighet, omsorg og 
tjeneste. 

Må den overflod av gode minner 
og den sanne trøsten fra Jesu løfter 
om evig liv, gi styrke i sorgen for 
Birgit, som så trofast har vært ved 
sin manns side i samliv og tjeneste. 
Det står skrevet: «Salig er de døde 
som dør i Herren».

Vi takker Gud for alt det gode 
Konrad Landro var og ga med sitt 

Axel Remme

Olav stilte opp med traktor og 
gravemaskin, var leder av en av 
dugnadsgjengene, samtidig som 
han var med i byggekomiteen. 

I mange år var han også formann i 
Bedehusstyret  både for det gamle 
og det nye bedehuset. På bede-
huset hadde Olav og Gladys sin 
trofaste plass. På møter, basarer , 
festsamvær og i nattverdlaget. Olav 
var stødig som Hekkfjellet. Og vi 
som lærde han og kjenna i de ulike 
sammenhengene, er glade for de 
mange år vi fikk sammen, der  han 
var med og spredde glede og oppti-
misme og nytt pågangsmot. Og 
ikke minst, han var svært opptatt 
av at unge og gamle skulle få tak i 
Jesus som den eneste som kan frelse 
og berga heim til himmelen.

Fred med Olav sitt gode minne.
Venner i Eiken v/ John Fidjeland

Våre medarbeidere
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Reiserute for perioden februar og marsIndremisjons-
forbundet Sør

Motto:
Med Guds Ord  
til folket

Postadresse: Pb.166, 4524 Lindesnes
Besøksadresse: Snik, 4520 Lindesnes
Telefon: 38 25 83 80 - Fax: 38 25 83 81
Giro nr.: 3138.25.32573
E-post: sorlandet@imf.no

Formann: John Fidjeland (Eiken)

Kretsstyre: Terje Kvinlog (Kvinlog), Ingunn 
Holm (Kristiansand), Oddbjørg Havaas (Lista), 
Wenche Slimestad, Marilyn Sørensen, 
Arild Fjellskår og Ragnar ringvoll (1. vara)

Kretsleder:  
Ommund Tveit tlf. 91 79 54 84

Administrasjon:  
Ingun Bentsen 

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
Marie Lode tlf. 970 36 215

Barnearbeider: 
Ann Rita Nilsen tlf. 911 10 996
Anette Stensland

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

GYLAND ARNOLD 
28.03 Storekvina

HUNEMO ARVID 
25.03 Grovane Indremisjon

STEINAR HANDELAND 
20.03 Lyngdal Indremisjon

ØYSTEIN JOHANNESEN 
24.03 Mosby Indremisjon
27.03 Vikeland Indremisjon

ALNES IRENE KROKEIDE 
03.-14.02 Eiken Indremisjon

ARNE PARELI PEDERSEN 
10-14.02 Lista Indremisjon

IMF - TEAMET 
03.-07.02 Sira Inpuls

LAUVRAK, TOR INGVALD 
02.-06.02 KVS-Lyngdal
07.02 Kvås Indremisjon
07.02 Lyngdal Indremisjon

OTTO DYKOLBOTN 
03.-07.02 Sira Inpuls

RINGVOLL, AUD KARIN K. 
11.03 Lista Indremisjon
12.03 Eiken JD
13.03 Konsmo forening av 

Sørlandets krets

STOKKEN, MARIT 
03.-14.02 Eiken Indremisjon

AKSEL SKRETTING 

20.03 Hægebostad Indremisjon

ANNE RITA NILSEN 
02.02 Vigeland Guttelag
03.02 Å - Barnemøte
04.02 Lyngdal YA
10.02  Miniklubben
12.-14.02 Audnastrand Leirsted
16.02 Kvås Yngreslag
17.02 Å - Barnemøte

18.02 Rafoss hobbyklubb
26.-28.02 Audnastrand Leirsted
01.03 Kvås Yngreslag
03.03 Lyngdal YA
08.03 Reme Impuls
09.03 Å - Barnemøte
11.03 Hægebostad Yngres
12.03 ImF - Sør
31.03 Lyngdal YA

ARNE ARNESEN 
02.02 Greipstad Indremisjon
09.-14.02 Randesund Indremi-

sjon
18.02 Snik Bedehus
21.02 Flekkerøy Indremisjon
25.02 Bakke Indremisjon
02.-06.03 Bakke Indremisjon
12.03 Vårutlodning Vikeland
13.03 Vågsbygd Bedehus
15.03 Åseral Bedehus
18.03 Zoar Bedehus, Tveit
20.03 Mosby Indremisjon
20.03 Zoar Bedehus, Tveit
23.-28.03 Gautestad misjons-

senter

BIRGITTE ANDERSEN 
05.-07.02 Audnastrand Leirsted
26.-28.02 Audnastrand Leirsted

ESPEN RIPEGUTU 
14.02 Stallemo Bedehus

FOSS, EDVARD 
02.02 Flekkefjord Indremisjon
09.02 Bakke Indremisjon
11.02 Røyknes Indremisjon
12.-14.02 Grovane Indremisjon
16.02 Åseral Bedehus
17.02 Fjotland Indremisjon
18.02 KVS-Lyngdal
21.02 Sirdal Indremisjon
25.02 Lista Indremisjon
01.03 Flekkefjord Indremisjon
02.03 Øye Bedehus
08.03 Holum Misjonsforening
09.03 Eie Indremisjon
12.03 ImF - Sør
13.03 Stallemo Bedehus

16.-20.03 Hornnes Kristelige 
Ungdomsforening

24.03 Stave
26.03 Audnastrand, påskelørdag
28.03 Liknes Indremisjons 

Kvinneforening
31.03 Grovane Mannsforening

FRANK ROTT 
10.02 Kvås Indremisjon
25.03 Sirdal Indremisjon

GORDON KLUNGLAND 
12.03 Bakke Indremisjon

INGUNN HOLM 
02.02 Frigstad, styremøte
14.02 Zoar Bedehus, Tveit
21.02 Vikeland Indremisjon
08.03 Kvs Bygland
12.03 ImF - Sør
16.03 Zoar Bedehus, Tveit
20.03 Sødal Bedehus
24.03 Greipstad Indremisjon
27.03 Bakke Indremisjon
28.03 Vikeland Indremisjon

JAN ARILD ÅKRE 
14.02 Stallemo Bedehus

JOHANNES VATNE 
02.02 Sirdal Indremisjon

JØRGEN TØNNESSEN
03.02 Flekkerøy Indremisjon
04.02 Røyknes Indremisjon
07.02 Vikeland Indremisjon
10.02 Flekkerøy Indremisjon
12.-14.02 Kvs Bygland
16.02 Valand bedehus
17.02 Flekkerøy Indremisjon
18.02 Engesland
24.-28.02 Moi Indremisjon
02.03 Kvinatun
02.-06.03 Fjotland Indremisjon
06.03 Randesund Indremisjon
10.03 KVS-Lyngdal
12.03 ImF - Sør
13.03 Grovane Indremisjon
31.03-03.04 Farsund Indremisjon

KJELL HAUAN 
27.03 Spind Indremisjon

MAGNE OG ODDBJØRG HAVAAS 
21.02 Bakke Indremisjon

MARIE LODE
03.-14.02 Nordhordland
17.02 Eiken Indremisjon
25.02 Farsund Indremisjon
28.02 Kvås Indremisjon
01.03 Greipstad Indremisjon
02.03 Melhus Bedehus
05.-06.03 Rogaland Indremisjon
31.03-03.04 Flekkefjord Indremisjon

OLE INGVAR SKREGELID 
17.02 Gyland Inpuls

PER NYGARD 
17.03 Grovane Indremisjon

SIGBJØRN GABRIELSEN 
14.02 Flekkefjord Indremisjon

SIGMUND STOKKELAND 
09.02 Kvs Bygland
21.02 Byglandsfjord Indremisjon
20.03 Åseral 
24.03 Kvås Indremisjon
25.03 Reiersdal Bedehus

SKOFTELAND ODDBJØRG 
28.03 Reme bedehus

TERJE. A. BESTUL 
06.03 Vikeland Indremisjon

TINA HADDELAND 
03.02 Gyland Inpuls
04.02 Rafoss hobbyklubb
05.-07.02 Kvinatun 2-4 kl leir
09.02 Tirsdagstreffet v/Frikstad 

Bedehus
11.02 Flekkefjord In*puls
12.-14.02 Kvinatun 5-7 kl  leir
15.02 Maksgjengen
18.02 Hidra Yngreslag
18.02 Familiesamling
25.02 Flekkefjord In*puls
27.02 8 UP (Eight up)
29.02 ABV
07.03 Konsmo Yngres

09.03 Vigeland yngres
09.03 Kvinatun
10.03 Flekkefjord In*puls
14.03 ABV
16.03 Vigeland yngres
17.03 Lyngdal YA
19.03 8 UP (Eight up)
31.03 Flekkefjord In*puls

TORE JOHAN HAUGHOM 
28.03 Storekvina

TORGEIR NYGÅRD 
06.02 Mosby Yngres
17.02 Vigeland yngres
19.-21.02 Audnastrand Leirsted
19.03 GZ (ground zero)
20.03 Melhus Bedehus
24.03 Stallemo Bedehus
27.03 Lista Indremisjon

ÅGE NYGÅRD 
03.02 Rødberg Bedehus
06.02 Fjeldsgård
10.-11.02 Hidra Indremisjon
12.-14.02 Vågsbygd Bedehus
16.-21.02 Nordmøre og Romsdal 

ImF
22.02 Valand YA
23.02 Dugnad Audnastrand
25.02 Grovane Mannsforening
26.02 Liknes Indremisjons Kvinne-

forening
28.02 Stallemo Bedehus
02.03 ImF - Sør
08.03 Liknes Inpuls
09.03 Universitetet i Agder Grim-

stad
10.03 Røyknes Indremisjon
11.03 Gyland Inpuls
15.03 Valand bedehus
16.03 Reme bedehus
17.03 Sirdal Indremisjon
20.03 Betel Vanse
24.03 Eiken Indremisjon
25.03 Bakke Indremisjon
25.03 Flekkefjord Indremisjon
27.03 Spangereid bedehus
28.03 Farsund Indremisjon
29.03 Dugnad Audnastrand
30.03 Øye Bedehus
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 Kretsen Bankkonto 3138 25 32573
 Audnastrand Bankkonto 3138 25 19542
 Kvinatun Ungdomssenter Bankkonto 8220 02 80233

Foreningsgaver nov. 2015

KTD.NO as
SPRENGNING  GRAVING  MASSETRANSPORT
LYKKEDRANG, 4639 KRISTIANSAND

Tlf. 91 71 71 56

Kjell T. Dypedal

	  

	  

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

KONSMO

	  

	  

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

Flatebygd, 4735 Evje tlf. 959 44 560

Telefon 909 76 945

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

TLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

ALT INNEN TRANSPORT
Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
TruckutleieTLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

ALT INNEN TRANSPORT
Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
Truckutleie

ELEKTRO - RØR - VENTILASJON

ERV Teknikk Lyngdal AS - Tlf 480 11 011 - www.erv.noReme Bedehus 5000
Grovane Indremisjon 9438
Konsmo Bedehus 17000
Lista Indremisjon 15000
Lyngdal 25000
Melhus Bedehus 857
Randesund Indremisjon 5000
Tveit Indremisjon 2906
Åseral bedehus 11987
Finsland Bedehus 1636
Rødberg Bedehus 4417
Flekkerøy Bedehusforening 50000
Rosseland Kr.Forening 10000
Omlid Kvinneforening 1000
Fjotland Indremisjon 5588,5
Fjotland IUF 6500
Hidra Indremisjon 2700
Sirdal Indremisjon 28000
Flekkefjord 10000
Sirdal Indremisjon 52414
(Øksendal) 
Liknes Indremisjon 3050
Reisersdal Bedehus 600
Høstmesse Liknes kvinneforening 50300
Høstmesse Liknes kvinneforening, Kvinatun 5000

Gaver
Indremisjonforbundet Sør 61 525
Audnastrand Leirsted 1 550
Kvinatur Ungdomssenter 800
IMF Sør Gaver kampanje 166 900
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B-BLAD
RETURADRESSE:

Indremisjonsforbundet Sør
Postboks 166

4524 Lindesnes

Dugnadsfest 5. mars
kl 18.00 på Audnastrand
Du som har utført dugnad for ImF Sør er hjertelig 
velkommen!

Påmelding til: sorlandet@imf.no eller 38258380

Årsmøte i ImF Sør
23.april på KVS Lyngdal
Gunnar Ferstad blir med som taler

Påskelørdag på 
Audnastrand

Påskeaften 26. mars kl 14.00.
Med påskens budskap i sentrum, 

festlørdag m/middag

Edvard Foss og Anne Rita Nilsen m.fl blir med
Påmelding til: sorlandet@imf.no eller 

38258380

Vårutlodning i Vennesla
I år blir vårutlodningen i Vikeland bedehus
12. mars kl 11.00

Salg av komper fra kl 12.00.
Åresalg, tombola og salg av mat.
Kl 14.30: Familiemøte med Wenche Augland
og Torridal barnekor
Kl 17.00: Arne Arnesen taler
og Randesundskameratene synger.

Velkommen til en flott dag i Vikeland bedehus!

BIBELHELG
Kvinatun
18.-19. mars
FREDAG
Kl 18.30: Kveldsmat
Kl 20.00: Oddbjørn Kleivane kåserer

LØRDAG
kl 10.00: Bibeltime v/Edvard Foss
Ettermiddag og kveld: 
Bibeltime v/John Skåland
Tema: Israel

Påmelding til: sorlandet@imf.no eller 38 25 83 80


