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Et annerledes folk!

For mange så er det nok et ønske å 
være så lik andre som mulig, bare 
det at en har frelsen i Jesus Kristus.  
Det er kun tro på Jesus som frelser, 
eget strev legger ikke noe til.  
Likevel tror jeg mange av de pietis-
tiske idealene var sunne.

Det er ikke lenge siden at det 
var selvsagt at kristne ikke smakte 
alkohol. I dag er jeg redd vi er i 
mindretall, selv i misjonssammen-
heng.  Mange vil hevde at det står 
ikke noe i bibelen om at vi ikke må 
drikke alkohol, men det er feil. Ef 5, 
18 Drikk dere ikke fulle på vin, det 
fører til utskeielser, bli heller fylt av 
Ånden. 1 Pet 5,8

Vær edru og våk!
Det er vanskelig å drikke litt, og 
samtidig være edru. Det som 
jeg likevel mener er det viktigste 
argumentet, er hva vi gjør mot 
vår neste.  Når jeg hører at ledere 
fra Evangeliesenteret har problem 
med å anbefale menigheter for 
tidligere rusmisbrukere, blir jeg 
skremt. Vil svært gjerne at vi frem-
deles kan si velkommen til oss! Her 
brukes ingen rusmidler.

Så er jeg klar over at mange 
vil si at det er kultur. Rusmidler 

misbrukes ikke, men nytes 
under svært kontrollerte forhold.  
Problemet er at det er ikke alle 
som mestrer det.  Hvis du som 
forelder nyter et glass vin til maten, 
så må du ikke være naiv og tro at 
ikke dine barn kan bruke deg som 
eksempel og bruke betydelig mer 
alkohol.

Hvis du som leser dette skulle bli 
litt provosert av det jeg her skriver, 
så har du antagelig et problem.  
Da har du fremdeles samvittighet 
som sier at det du gjør, er feil.

Når jeg snakker med folk om 
bruk av alkohol, så sier alle at de 
har full kontroll, og er ikke det 
minste redd for å bli misbruker.  
Jeg har ennå ikke truffet noen 
som sier at de ønsker å bli rusmis-
bruker «når de blir store». Så vet 
vi at rusmisbruk helt klart er et 
av de største samfunnsproblem 
i landet vårt. En svært stor del 
av trafikkulykker, voldsepisoder, 
tyveri og ran skyldes rus.  Mange 
blir skadd og drept hvert år pga 
rusmisbruk.  Likevel er kanskje de 
største skadevirkningene de sosiale.  
Tenk på alle barn som er redde, 
eller gruer seg til høytider fordi 
foreldrene «nyter» alkohol. Voksne 
som endrer adferd, blir utrygge for 
barn. Kanskje vi kan vise solidaritet 
med de små som sliter, ved at vi i 
alle fall aldri bruker alkohol. Matt 
25,40  Det dere gjorde mot én av 
disse mine minste søsken, har dere 
gjort mot meg.

Ungdom har mange utfordringer 
i dag. En av utfordringene er at 
hvis en ønsker å være avholds, så 
blir en i mange sammenhenger 
veldig ensom med det stand-
punktet. Tenk om vi fremdeles 
kunne hevde med styrke at vi er litt 
annerledes. Ikke fordi vi er bedre 
enn andre, men vi ønsker å være 
forbilde og å være solidarisk med 
de som har problem. Hvis jeg sier 
nei til alkohol, er det mye letter for 
andre å gjøre det samme.

Min visjon er at Indremisjonen 
skal være et fullstendig rusfritt 
miljø, med folk som blir fylt av 
Ånden og ikke av rusmidler. Da 
kan bedehuset bli en friplass for de 
som sliter. De som har rusproblem 
i familien, kan være trygg på at 
sammen med Indremisjonsfolk, vil 
de aldri bli stilt på vanskelige valg 
angående alkohol. Hvis vi ikke tør 
snakke om dette, er det andre som 
påvirker og utvikling med mer rus 
blir stadig større. Å være rusfri, er 
ikke noe offer, men det kan iblant 
kreve mot å være den eneste som 
ikke skal ha alkohol. La oss stå 
sammen for de minste av våre 
medmennesker.

OT

For noen år siden var de 
kristne litt spesielle, eller 

annerledes enn de som ikke var 
kristne. Er det slik i dag?
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Audnastrand

For å komme på flest mulig leirer, 
måtte han iblant spekulere litt i det.  
Dersom det var leir for 4 og 5 klasse 
og 5 og 6 klasse, så kunne han gå 
på begge når han gikk i 5 klasse.  Så 
tidlig som mulig begynte han som 
hjelpeleder for de som var yngre 
enn han selv.  Dette selvsagt mens 
han var deltager på de eldre leirene.  
Dermed var det nok noen sesonger 
at han var med på alle leirene.

Anne Rita og Åge har vært 
trofast på leir, og betydd mye for 
deltagerne.  Det store forbildet 
for Kristoffer er Åge Nygård.  Som 
Kristoffer selv uttrykker det, «Åge er 
enorm».  Vi finner nok sjelden en 
leirleder som gir så mye av seg selv 
som Åge.  Han husker navnene på 
deltagerne, og det betyr selvsagt 
svært mye.

Rita (29) var sammen med Anne 
fra Grovane på en leir i sin barndom 
på Audnastrand.  Skoleåret 04/05 
var Rita elev på Bildøy Bibelskole.  
På våren var hun da med som leder 
på ten-leir på Audnastrand.  

Ten-leiren høsten 2008 skulle bli 
innledningen til en ny epoke i livet 
til Kristoffer og Rita.  Kristoffer kom 
litt seint, og i det han kommer inn 
på lederrommet, så ser han Rita og 
det «smeller» i samme stund.  Dette 
var en fredag, og allerede første 
tirsdag var de kjærester offisielt.  
Åge bryter inn, og vil ha sin del av 
æren for dette, siden det var han 
som hadde fått Rita som leirleder.  
Etter 6 uker var de forlovet og 8 
måneder etter leiren kunne Kris-
toffer sitte i Vennesla kirke og vente 
på at bruden, Rita kom opp kirke-

gulvet.  Feiringa foregikk selvsagt på 
Audnastrand leirsted.

Den nystifta familien bosatte seg i 
Søgne og ble der i 2 år før de flyttet 
til Holum, hvor de fremdeles bor.  
For 4 år siden kom Rakel til verden.  
Ei skjønn lita jente, som nå er med 
på leir, mens foreldrene er ledere.  
De er som familie med som ledere 
på mange leirer.  Rita har også 
bibeltimer på noen barneleirer.  En 
av grunnene til at de ønsker å være 
med i arbeidet, er at Rakel skal læres 
opp til å bli glad i Audnastrand, og 
den viktige oppgaven som et leir-
sted er.

Alle som har vært på Audnastrand 
i sommer, så ser vi hvor fint 
anlegget er.  Kristoffer er den 
som i hovedsak har slått plenene i 
sommer.  I tillegg er han med sin 
far på mange dugnadsoppdrag 
gjennom året.

Vi i kretsen vil gjerne takke 
familien for innsatsen i Guds rikes 
arbeid, og ønsker dere Guds velsig-
nelse framover!

Audnastrand betyr mye for fam. Foss

Helt fra han var en liten gutt og hadde lov å reise på leir, har 
Kristoffer vært på leir på Audnastrand. Nå som han er blitt 

28 år har det blitt svært mange leirer. 
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Slik ser hun ut.
Randi Dåvøy Johannessen. 

Denne flotte personen er ei ekte 
Sotra – dame, som for en god del 
år siden flyttet til Farsund, - som 
nyutdannet førskolelærer, lykkelig 
og,  -  ikke minst, - gift med en ekte 
Farsundsmann!

Hun fikk jobb på Brøvigs Minde i 
Farsund. Der er hun fremdeles. I fjor 
var det 25 år siden hun begynte. 
Det betyr at vi her har med en» 
dobbel» jubilant å gjøre!

Randi har vært trofast i sitt kall i 
misjonen blant mange barn i denne 
flotte barnehagen, som er blitt totalt 
fornyet og påbygd. Hennes kjær-

lighet og omsorg for dem viser hun 
den dag i dag på en nydelig måte. 

Undertegnede er så heldig 
å komme på besøk til bibelske 
samlingsstunder noen dager i året. 
Da er hu mor på plass! Smilet, 
koselige kommentarer og det gode 
humøret er en helt naturlig del av 
dama.

Det siste året har hun vært funge-
rende styrer, pga. permisjon., - 
utført på en profesjonell måte! 

Kjære jubilant: Gratulerer masse 
med de halvt hundre!

Til lykke med de 26 år i tjenesten 
for Jesus!

Gud velsigne deg videre!
Anne Rita Nilsen

EN UNG 50 ÅRS JUBILANT!

I januar i år ansatte kretsstyret 
Martine Nygård som kontor-

medarbeider. Vi var da klar over 
at å ansette ei ung og nygift 
jente raskt kunne by på «utfor-
dringer». 

Ny kontor-
dame

Nå har det flotte allerede hendt, 
og Martine skal ut i fødselspermi-
sjon fra 1. september.  Martine er 
en fantastisk medarbeider, så hun 
vil bli savnet på kontoret. Men å 
være mor er vel verdens viktigste 
oppgave, så vi må bare glede 
oss på Martine og Odd Vegard`s 
vegne.

Så var vi så heldig å få inn Ingun 
Bentsen som vikar for henne. 
Ingun har fått permisjon i ett år 

fra sin lærerstilling i Furulunden 
skole i Mandal. Ingun er mor til 
Martine, så hvis hun skulle lure 
på noe seinere, vil det nok være 
enkelt å spørre sin forgjenger. Vi er 

svært takknemlig for at dette har 
lagt seg så godt til rette. Hjertelig 
velkommen som medarbeider i 
ImF Sør.
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Audnastrand

Torsdag og fredag er svært mange 
dugnadsfolk i sving for å rigge 
til loppemarked. Det blir lange 
kvelder, tunge løft og mye støv.  
Likevel smiler folk og finner gøyale, 
«ubrukelige» og flotte ting som skal 
selges, eller bli med på auksjon.  
Loppegeneral Edvard Foss trives så 
godt at han ikke kjenner at dette 
er et slit. Han har kontroll på alt, 
så det er bare å spørre han enten 
det gjelder pris, eller hva som er på 
salg. Som auksjonarius, går det i ett 

fra kl 12.30 til noe over kl 17.00.  
De fleste av oss har problem med 
å forstå at han har stemme til alt 
dette.

Lenge før klokka blir 10.00 er der 
kø utenfor, for å sikre seg de beste 
lopper. Ved åpning spurter folk inn, 
og hiver seg over godsakene på 
bordene. Mye blir solgt, og mange 
får kjøpt flotte ting for en billig 
penge.

Kl 12.00 stemmer Kåre Timenes 
og Leif Drange i og synger og 
vitner. Marie Lode holdt andakt, 
og var direkte i evangeliet.  Det 
glade budskap om Jesus Kristus 
som vår frelser ble klart forkynt.  
Ingen kunne gå fra Audnastrand 

denne dagen, uten å vite vegen til 
Himmelen. Takk til dere som deltok 
som vitner. Dette er klart dagens 
høydepunkt.

For noen er selvsagt auksjonen 
det som trekker mest. Utrolig 
mange gjenstander ble budt fram.  
Noe ble solgt så billig at det nesten 
var en skam, mens andre bare ristet 
på hode når noen bød alt for mye 
for noe annet. Resultatet ble noe 
mindre enn i fjor, men kr 220 000 i 
brutto omsetning er likevel et godt 
tilskudd til Audnastrand.

Takk til alle som har deltatt i 
forberedelse og gjennomføring av 
loppemarked enda et år.

Parketten på 
Audnastrand har 
etter hvert sett sine 
beste dager.  Der var 
sprekker og sår, så 
husstyret fikk derfor 
gjennomslag for 
å legge nytt gulv.  
Allerede i vår stilte 
dugnadsfolk opp og 
la nytt gulv i ganga.  
I sommer, mens 
det var ferie for de 
ansatte på kjøkkenet 
på Audnastrand, 
rykket Osestad Bygg 
inn og la nytt lami-
natgulv i alle salene.  
Nå kan vi med 
stolthet igjen ønske 
velkommen til et 
flott leirsted.

Loppemarked

Loppemarked er den dagen 
i året som samler flest 

«ukjente» folk på Audnastrand.

Audnastrand fornyer seg
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Barnekroken

Tenk, så nydelig!
Dette er det aller beste du kan få, og som jeg vil gi deg nå!
For, du skjønner, - dette er hilsen fra Jesus selv.
Han sier: «Kom til meg alle…!» Det står i Bibelen (Matt.11.28).
Og Jesus sier det selv, - med sin egen stemme!
Kan du tenke for en velkomst!
Hvordan har du det? Håper jo at du har det bra. Men, kan hende du ikke har det? 
Da vet du allerede nå hva du kan gjøre. Jesus står der med åpne armer, og sier: 
«Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.» (Joh.6.37)
Jesus kan og vil hjelpe deg – uansett hva det gjelder. Når som helst, og hvor som helst
kan du snakke med HAN. «Han går ved min side, han leder min gang. Han blir ikke trett, han, som jeg…»
Kan du se Jesus for deg? 
Nå kan du få krype opp i fanget hans. Der er det trygt og godt å være. Du sitter midt i Guds kjærlighet, 
og kan ta imot hans hjelp. Tilgivelse, fred, trøst og glede – alltid! 
Du tar vel imot?
Du er så verdifull!

Anne Rita Nilsen

                                                                                                

                                                                                         

KOM
TIL 

JESUS!



PÅMELDING TIL:

ImF-UNG
Steinsvikvegen 30, 5353 Straume
E-post: post@imf-ung.no
Tlf: 56 31 42 40

Les mer på:
imf-ung.no/lederkonferansen

for barne og ungdomsledere

Bjarte Vesetvik
Barne- og familieleder ImF-UNG

23.-25. oktober 
Ognatun leirsted

Fredag:
18.00-19.00:  Innkvartering
19.00:  Kvelds
20.00:  FELLES SEMINAR:  «Bare underholdning - eller?   
 Å se tv og film som kristen leder og  
 forbilde» Damaris v/Halldis B. Volle
21.15:  FELLES SEMINAR: «Hvordan være et godt vitne   
 for Jesus der du er?»                                  
 Euromission v/Tormod Bakkevold
22.30:  Kaffe, te, snacks og kiosk

Lørdag:
08.30-9.15:  Flexifrokost
09.30:  Bibeltime        
 Tema: «Gode ledere i Bibelen 
 - Hva kjennetegnet dem?»  v/Per Åge Berge
 Mulighet for spørsmål og samtale i etterkant.
11.30:  FELLES SEMINAR: «Hvordan motivere unge   
 kristne i dag til å leve etter Bibelens  
 standard ?» v/Sven Weum
12.30:  Lunsj
13.30:  DELTE SEMINARER:
 «Kreativ formidling uten powerpoint»    
 v/Lars Skjæveland
  «Gode relasjoner til de vi er ledere for -  
 hvorfor er det viktig?» v/Ingunn Marie Aase
15.00:  DELTE SEMINARER:
 «Bruk av powerpoint i andakter – tips og gode   
 ideer» v/ Kjetil Fyllingen
 «Barnekorseminar» v/Hilde Svela
 «Renhet, porno og internett» v/Sven Weum
16.30:  Pause med kaffe og gjærbakst
17.30:  DELTE SAMLINGER: «Vi lærer av hverandre»
 Vi deler oss opp i mindre grupper og utveksler   
 tips og erfaringer.
19.00:  Middag
20.30:  Lovsangskveld med mulighet for forbønn.
 Hilde Svela lærer oss om lovsang, og synger   
 og spiller for oss. 
22.00:  Kaffe, te, snacks og kiosk.

Søndag:
09.00-09.45:  Flexifrokost
10.00:  Bibeltime    
 Tema: «Gode ledere i Bibelen    
 - Hva kjennetegnet dem?»  v/Per Åge Berge
 Mulighet for spørsmål og samtale i etterkant.
12.00:  FELLESSEMINAR «Hvordan kan vi høre Guds   
 stemme i hverdagen?» v/Anne Inghild 
 Johnsen Maldal
13.15:  Middag
 Hjemreise

SEM
INARER:

DU TREFFER: 

Per Åge Berge - Sven Weum

PROGRAM

Lars Skjæveland - Kjetil Fyllingen - Hilde Svela - Tormod Bakkevold - Halldis B. Volle - Anne Inghild J. Maldal - Ingunn Marie Aase
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Reiserute i oktoberIndremisjons-
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), 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
Vegard Soltveit tlf. 993 96 764
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.: 3138.25.19542
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: 8220 02 80233

Tilsluttet:
Indremisjonsforbundet

Evensen, Roald
27.10-01.11 Tonstad,

Jan Arild Åkre
18.10 Grovane

Linn Jeanett Sirevåg 
09.-11.10 Leir 2-4 klasse 

Kvinatun

Steinar Handeland 
18.10 Tonstad, 11.00

Torgeir Nygård 
27.10 KVS-Bygland

Johan Halsne 
21.-25.10 Mosby, sm 

Mikal Jarlestrand

Lauvrak, Tor Ingvald 
23.10-01.11 Flekkerøy

Ruben Lie Monsen
23.10-01.11 Flekkerøy

Aksel Skretting 
18.10 Bakke, 19.00

Anette Bye Stensland 
16.-18.10 5-6 klasseleir
23.-25.10 Ledersamling 

og natun

Anne Rita Nilsen 
12.10 Brøvigs Minde
05.10 Søsterringen 

Audnastrand
13.10 Reme Impuls
16-18.10 Leir 5-6 klasse
21.10 Å barnemøte
22.10 Lyngdal YA

23.-25.10 Ledersamling Og 
natun

 27.10 Tirsdagstreff Frikstad
 30.10-01.11 6-7 kl leir

Arne Arnesen 
04.10 Frigstad, 11.00
06.10 Ålefjær
09.-18.10 Finnmark
21.-23.10 Vigrestad
25.10 Bakke, 11.00
25.10 Flekkefjord, 19.30

Espen Ripegutu 
11.10 Stallemo, 11.00
18.10 Grovane 11.00

Foss, Edvard 
02.-04.10 Grovane
06.10 Øvre Sirdal
07.10 Rødberg, 19.30
09.-11.10 Holum
14.-18.10 Flekkefjord,
22.10 Tonstad,
27.10-01.11 Kvinlog

Ingunn Holm 
02.-04.10 Frikstad, 

forsamlingstur
 05.10 Mosby
 07.-08.10 Hægebostad
 09.-11.10 Sykkylven
 18.10 Frikstad,  

nattverdmøte
 25.10 Vågsbygd bedehus 

11.00
 27.10-01.11 Frikstad møteuke 

m Harila
 31.10-01.11 Sunde

Jan Arild Åkre 
11.10  Stallemo
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Reiserute i oktober
Jørgen Tønnessen 
02.-04.10 Frikstad, tur
25.10 Frikstad
28.10 Ve, menighetshus 

Hamre
29.10 Reiersdal
31.10-01.11 Frikstad møte med 

Steinar Harila

Kjell Hauan 
11.10 Lyngdal, 11.00
25.10 Tonstad, 19.30

Leif Solheim 
22.10 Engesland

Marie Lode 
08.-10.10 Engesland
11.10 Tonstad, 19.30
16.10 Spangereid, 17.00 

fam møte
16.-18.10 Reme

Skofteland Oddbjørg 
11.10 Spangereid, 17.00
21.10 Rødberg, 19.30

Steinar Harila 
27.10-01.11 Frigstad

Terje. A. Bestul 
11.10 Vikeland

Tina Haddeland 
06.10 Vigeland Guttelag
08.10 Rafoss Hobbyklubb
09.-11.10 2-4 kl leir Kvinatun
12.10 ABV
16.-18.10 5-7 kl leir kvinatun
19.10 Maksgjengen Gyland
20.10 Remehaugen Barnehage
22.10 Familiesamling 

Flekkefjord
23.-25.10 Ledersamling og natun
27.10 Liknes Inpuls
28.10 Jentelaget Liknes

Tom Button 
08.10 KVS-Lyngdal
09.10 Gyland Inpuls
10.10 Mosby Yngres
13.10 KVS-Bygland
16.10 Sira Inpuls

 24.10 Evje ungdomsforening
 30.10 Reme Nattcafe

Tommy Greibesland 
06.10 KVS-Bygland

Torgeir Skrunes 
28.10-01.11 Finsland, sm Vegard

Åge Nygård 
04.10 Flekkerøy, 11.00
06.10 Hægebostad
07.10 Vigeland Yngres
08.-11.10 Farsund, lør 11.00
12.10 Valand YA Stjernen
14.10 Hornes Uf
15.10 Snik
19.10 Konsmo Yngres
20.10 Åseral, 19.00
22.10 Kvs-Lyngdal
24.10 8 up
25.10 Vikeland
25.10 Stallemo, 11.00
29.10 Lyngdal YA
30.10 Ve bedehus
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 Kretsen Bankkonto 3138 25 32573
 Audnastrand Bankkonto 3138 25 19542
 Kvinatun Ungdomssenter Bankkonto 8220 02 80233

Misjonsgaver juli 2015

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 47939,64
Til Audnastrand kr 1750,00
Til Kvinatun kr 800,00
ImF – Sør sommergave kampanje kr 1650,00
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B-BLAD
RETURADRESSE:

Indremisjonsforbundet Sør
Postboks 166

4524 Lindesnes

Vi tar et tilbakeblikk på sommerleirene

Som tidligere år, har Audnastrand 
vært i full vigør med leirer fra slutten 
av mai og nesten hele juni. 

Selv om vær og temperatur ikke 
var helt etter våre forventninger, 
kan man ikke si annet enn at både 
store og små storkoste seg på alle 
måter.  

Det var så å si fulle leirer. Mange 
er «gamle» gjengangere, som 
dukker opp hver sesong, - år etter 
år! Så gleder vi oss veldig over alle 
de nye som meldte sin ankomst, og 
gjerne vil komme igjen!

Sommerens tema for leirene, 
- «Helter i Bibelen» -, gjorde at 
budskapet om Guds godhet, 
allmakt, kjærlighet og trofasthet 
virkelig kom tydelig fram gjennom 
herlige forkynnere. Alle fikk vi mye 

med oss fra Jesus!
Når det heter sommerleir, er det 

bading og kano-turer, - uansett om 
temperaturen er høy eller lav. Akti-
viteter av mange slag fylte dagene 
opp. Så er det slik da: når lørdags-
kvelden kommer, og vi samles til 
godnatt-samling, er det mange 
kropper og øyne som har vanskelig 
for å holde seg oppe. Det er hardt å 
være på leir, kan du vite!

 Andre igjen «bikker» over fra 
å være våken, til å få noen ekstra 
«lopper i blodet». Det gjelder 
derfor å utnytte energien sin til det 
ytterste. Og natta kan bli i korteste 
laget. Da er det altfor tidlig med 
vekking kl. 8.00 søndag morgen, - 
også for dem!

Ten-leiren gikk av stabelen midt i 

august. En flott ungdomsgjeng på 
ca.40, + ledere, koste seg virkelig 
i flott og varmt sol-vær. Herlige 
stunder under Ordets forkynnelse, 
besøk fra Åpne Dører, tur til KVS 
Lyngdal, grilling, film, delestund, 
samtaler og forbønn.

Hva annet kan man ønske seg?!
Vi er så takknemlige og glade for 

alle ledere som har bidratt så sterkt 
i sommer også. En stor takk til hele 
gjengen!

Takk til Jesus!
Gud velsigne dere!
Her kommer en oppgave: Be for 

Audnastrand og leirene! Vi trenger 
deg! 

Be om fornyelse og vekkelse blant 
barna og de unge! Be om at de som 
kommer på leir, må få møte Jesus!

Herrens velsignelse hviler over 
nettopp deg, - nå.

Anne Rita Nilsen

Det er veldig så fort tiden går, gitt!Men, nå er sommeren over. 
Og vi følger bare med.

Karin i sving med matlaging på leir


