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Forventning Bildøy-kvelden 2015

Et godt eksempel er arbeiderne 
i bibelen som var blitt lovet en 
penning for en dags arbeid.  Når 
de som hadde arbeid lengst, så at 
de som kom for en time siden fikk 
en penning, ble deres forventning 
ganske stor.  De regnet med å få 
mye mer enn de var lovet.  Forven-
tingene økte, når de sammenlignet 
seg med andre.  Det ble derfor en 
skikkelig nedtur, da sannheten kom 
for dagen.  

Vi har sikkert alle opplevd noe 
liknende.  Vi forventer noe, men 
dessverre får vi ikke det vi trodde 
vi skulle få.  Det kan i noen tilfeller 
resultere i at vi mister tilliten til 
andre, og sørger for at vi ikke har 
noen forventning framover.

Det er fint om vi har forvent-
ning til hverandre, men det 
viktigste er at vi ikke forventer 

mer enn de andre kan yte.  Hva 
er så forventningen fra Kretsen til 
foreninger/kontaktpersoner, og 
motsatt.  Dere spør etter taler, og 
bør absolutt forvente å få en taler 
som er tydelig på å forkynne Guds 
Ord.  Skulle noen være usikker på 
dette, bør jeg ha tilbakemelding 
umiddelbart.  Hovedpersonen, 
som her er taleren, må da selv-
sagt høre hva det stilles spørsmål 
med.  Noen oppgir mange datoer 
for møter, og sier dere ønsker 
talere til noen møter.  Det er 
greit.  Noen håper å få taler til alle 
møter dere spør etter, og jeg gjør 
så godt jeg kan.  Så er der noen 
som ikke spør etter noe.  Jeg som 
kretsleder forventer så mye av en 
foreningsleder/kontaktperson at 
jeg i det minste får beskjed om 
at dere ønsker møter.  Kretsen vil 
gjerne sende forkynnere, men jeg 
vil gjerne sende til bedehus der det 
er ønskelig å høre Guds Ord.  Som 
kontaktperson gjør du en god gjer-
ning for Kretsen, men det viktigste 
er at dine naboer får høre Guds 
Ord.

Vi ber stadig om økonomiske 
gaver, og sender i blant ut lodd-
bøker.  Dersom vi skal ha felles-
service som kretsen er, er det 
helt nødvendig med gaver fra de 

enkelte bedehus og foreninger.
Hva er så vår forventning til 

Gud?  Vi kan «plante og vanne», 
men det er bare Gud som kan gi 
vekst.  Forventningen til Gud blir 
nok aldri stor nok, men vi kan ofte 
ha feil forventning.  Be gjerne om 
forkynner hjelp og annen hjelp.  Så 
må vi alle huske på at oppdrags-
giver er vår Gud.

Gå derfor ut å gjør alle folkeslag 
til mine disipler!  Som lokal leder 
kjenner dere forsamlingen best, 
og det er flott om dere utfordrer 
taleren på tema.  Det gjør at 
taleren må bruke tid på å sette 
seg inn i deg, og det er en styrke 
for både han/henne selv og for 
forsamlingen.  Det er kun dere 
lokale, som kjenner til om «hele 
Guds Råd» blir forkynt.

Vi er Guds disipler.  På svensk 
heter det lærjungar.  Dvs at vi er 
lærlinger.  En lærling gjør ikke alt 
rett, men gjør så godt han kan for 
sin Mester.  La oss plante og vanne 
så godt vi kan, for så å overlate 
veksten til Gud.

Ommund Tveit

Forventning er noe vi alle har 
til forskjellige ting. Noen 

ganger stemmer forventingene 
med det som skjer, mens det 
andre tider skjer noe helt annet 
enn det vi forventer.  Det som 
er vanskeligst å takle er når 
forventningene våre er mye 
større enn det vi oppnår.

Nestformannen vår i laget, Janne 
Kristin Vrålstad, ledet det hele an. 
Gode sangkrefter, Lisbeth Frustøl og 
Inger Marie Nygård Espeland delte 
Guds ord gjennom ord og toner. 

Kveldens andakt stod Bjørn 
Ingvald Bryggeså for. En skikkelig 
eik-døl, med Guds ord på rette 
staden!

Han hadde utgangspunktet 
hentet fra Rom.8.32. Frelsen er for 
alle. Gud selv valgte å gi sin egen 
Sønn som hele verdens redning 
fra evig fortapelse. 2.Pet.3.9, og 
1.Tim.2.4 står helt sentralt her, og  
bør leses. Hermed er oppgaven 
gitt deg. Ta med deg dette også: 
1.Joh.5.11-12. Så har du løftet om 
hvem vi har med å gjøre, og hva 
Han er for oss i alle situasjoner: 
Hebr.7.25.

Som før nevnt, er det viktig å 
være sulten når man kommer til 
Audnastrand. Maten er jo alltid så 
god. Kveldens hovedmeny: Hjem-
melaget pizza! Man kan vel trygt si 
at det var rikelig med mat!

Styret hadde med seg kaker, 

sammen med en 
kaffe-tår.

Basar er alltid 
kjekt. Mange flotte 
gevinster kom på 
bordet. Gode gamle 
tre-årer ble solgt. 
Og alle satt vi i 
spenning om hvem 
som var de heldige 
vinnerne. Noen fikk 
ingenting. Andre 
vant litt. Så er det alltid slik, at en 
eller to utmerker seg veldig (helt 
ubevisst, selvfølgelig), og kan fylle 
opp bagasjerommet i bilen med en 
hel hau! Kollekt med spenning, spør 
du meg!

 Kveldens sum kom på kr. 3460,- .  
Disse pengene blir gitt til bibel-

skolen, som gave fra oss her sør.
Formann, Håkon Orthe, infor-

merte om siste nytt fra Bildøy, - 
underskrevet av rektoren selv. De 
takket så mye for fjorårets gave på 
kr.6000,- og for din forbønn.

Bibelskolen har fullt hus dette 
skoleåret: 89 elever! 22 av disse er 

T2- studenter. (Elever som har sitt 
andre år på skolen, der de i løpet av 
året skal være en del ute i praksis). 
28 elever kommer fra Rogaland, 23 
fra Hordaland, 15 fra Vest-Agder, 
og 11 fra Romsdal fylke. 

Lærer-situasjonen: Edvard Foss 
har permisjon fram til juli mnd. 
2016. Som du nok vet, er han 
for tiden forkynner i vår krets. 
Ole Magnus Breivold (100% ) og 
Gunstein Nes (60%) har nå inntatt 
plassen.

Vi avsluttet med en delestund, 
hvor man kunne komme med en 
himmel-hilsen. 

Bibelskolelagets styre består av 
Håkon Orthe (formann), Janne 
Kristin Vrålstad (nestformann), 
Herborg Tveiten, Inger Marie 
Nygård Espeland, Lisbeth Frustøl, 
Anne Rita Nilsen. Det ble et raskt 
årsmøte med gjenvalg.

Vi ønsker at flere vil ta turen til 
neste år. Siden det står i avisene, 
betyr det selvfølgelig at DU er 
velkommen! Altså: HVEM SOM 
HELST!

Gud velsigne bibelskolen og deg!
                                                                      

Anne Rita Nilsen

Fredag 4 september samlet en liten gjeng seg i 
salongen på Audnastrand. Det er bibelskolelaget 

som en gang i året arrangerer en samling, - åpen for 
alle, - til basar, festmat, andakt, sang og siste nytt 
fra bibelskolen på Bildøy.
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Rita Aasen var helgens taler. Hun 
delte Guds klare ord over temaet: 
«Skatten i leirkaret». Skatten er Jesus. 
Leirkarene ble virkelig fylt opp av 
Han som fyller alt i alle, - samme 
hvilket behov det gjaldt! Gud er 
god! Slik er Han hver dag.

Hege Instanes og Anne Østhus 
(døtrene til Signe og Nils Kåre 
Strøm) serverte oss evangeliet med 
nydelig sang. Her er det snakk om 
to voksne ungdommer som ønsker å 
peke på Jesus med sitt liv!

Søstrene sisters! Vi har flere av 
dem. Komiteen vår består av to 
flotte søstre som også bidro med 
sangen om Jesus. En nytelse av de 
store!

Rundt 50 kvinner var med under 
hele oppholdet. Vi startet med 
kveldsmat. Etter lasagnemåltidet var 
det tid for sjele-foringen. Rita, Hege 
og Anne fylte oss opp. En herlig start 
på helga. 

Så bar det inn i salongen, hvor 
det var godt med en kaffe-kopp, 

litt is, brownies, snacks, frukt og 
grønt. Der skjedde det mye kjekt 
den kvelden, kan du vite! Komiteen 
(for å si det selv) gjorde seg virkelig 
i gamle forklær, hårruller og skaut, 
da vi entret scenen. Presentasjon, 
ny-komponert sang for anledningen, 
basar, mannfolksbesøk og mye 
latter.

Mannfolk, ja! Slik er det å være 
på kvinneweekend! Da skjer det litt 
av hvert! To kjekke karer fra Sven-
nevik kom på besøk for å lage litt 
ekstra liv. De hadde presentasjon av 
- litt spesielle - men sikkert nyttige 
husmor-produkter. Det var et skue 
verdt. Latteren var til å ta og føle på! 

Hvert år pleier vi å ha en liten 
basar. Pengene som kommer inn, 
blir øremerket til innkjøp av ting 
som trengs på plassen. Mange flotte 
gevinster ble gitt til heldige vinnere. 
Årets gave går til innkjøp av speil og 
dusjforheng på hyttene.

Lørdag: Etter nydelig frokost, 
samlet vi oss i bønn, før bibeltimen 

med Rita, og mye god sang.
Lunsj på kvinneweekend, er det 

som skal til for å lade oss opp for 
kvelden. Meny: Blomkålsuppe m/
tilbehør! Et økt antall fikk nyte den.

Kl.15.30: Vi samlet oss i salongen, 
ca.70 damer, til ny bibeltime, sang, 
vafler og kaffe. Ei mektig stund ved 
Jesu føtter!

Timene går fort. Kl. 18.00 var 
møtesalen fullsatt til dekket og 
pyntet bord. Sangen ladet oss 
opp til å innta masse god mat 
som kjøkkenet serverte oss. Koldt-
bordet bugnet av godsaker. Festen 
fortsatte med god forkynnelse 
gjennom andakt og sang. Kakene og 
dessertene kom etter hvert inn på 
bordet, til stor fordel for dem som 
lengtet etter det søte liv. 

Vi avsluttet festen med ei mektig 
delestund. Jesus var virkelig til stede!

Søndag: Kjøkkenpersonalet, Rita, 
og sangerne ga oss igjen, nydelig  
påfyll, både legemlig og åndelig 
sett. Vi ble bare så beriket! Det er 
vanskelig å beskrive det med ord! Til 
neste år blir du med, vel?

Takk for ei fantastisk helg!
Gud velsigne deg!

Anne Rita Nilsen

Kvinneweekend 2015

18.-20. september ble ei uforglemmelig helg for en stor flokk med 
damer på Audnastrand. Gud velsignet oss med nydelig varme, sol 
og blå himmel. Vi kunne ikke ha det bedre!

Gjennom hele helgen var Åge 
Nygård med som taler. Han fortalte 
om livet sitt. Først hvordan han ble 
radikalt omvendt i ungdomstiden. 
Kvelden etterpå fortalte han om 
viktigheten av å lese og kjenne 
bibelen. Søndag tok Åge fram hva 
den kristne forsamlingen betyr for 
enhver troende, og hvilken betyd-
ning Molde bedehus hadde for at 
han ble bevart som en kristen. Han 
la særlig vekt på hvordan vi møter, 
er og oppfører oss mot hverandre – 
et folk som elsker, tjener og hedrer 
hverandre. Det var en god, evan-

gelisk og oppløftende forkynnelse. 
Takk til Åge! 

Det var altså ungdomshelg, der 
lederne i ungdomsarbeidet vårt 
InPuls var arrangør. To snekkere 
som tidligere har gått på KVS 
Bygland sang og spilte fredagen, 
mens en gruppe frimodige 
ungdommer fra Finsland deltok 
lørdag kveld. 

Søndag var Anne Kristin Persson 
Nygård med og sang og spilte. I 
tillegg til mye god sang og musikk, 
hadde noen ledere i InPuls lagd til 
basar. Her må ungdomsarbeidene 
få lov til å skryte litt av ungsomsle-
derteamet på Frikstad. For jeg blir 
stadig imponert og inspirert til 
videre tjeneste av livet de lever. De 
setter for det første av hver fredag 
for å legge til rette for at tenåringer 
i Randesund skal få møte Jesus. Ja, 
de bruker mye mer enn fredagen.

 De er med på helgeturer, kor og 
har flere samtaler med de unge. 

Dette er radikal kristendom. Jeg er 
stolt av å være med i en sammen-
heng der frivilligheten er stor, og 
lengselen etter å se et åndelig gjen-
nombrudd hos de unge er stort! 
De står alltid mye på, denne helgen 
inkludert! 

Søndag hadde vi presentasjon av 
de nye konfirmantene. Vår konfir-
masjonsundervisning går over to år. 
Denne søndagen fikk de som startet 
i år, og skal konfirmeres våren 2017, 
utdelt sine bibler. De ble presen-
tert med navn, og etterpå dro vi til 
Lyngdal og badet i Sørlandsbadet. 
Etter dette hadde vi en runde på 
KVS Lyngdal, der Ståle Andersen 
og noen elever fortalte om skolen. 
Gjennom de to konfirmasjonsårene 
er det først en gjennomgang av GT, 
mens andre året er rettet mer inn 
mot lærespørsmål i den evangeliske 
lutherske tro. 

Vegard Soltveit 

Radikale ledere, god livsnær forkynnelse 
og konfirmantpresentasjon på Frikstad

Den 11-13 september 
skjedde det mye på 

Frikstad bedehus. Det var 
ungdomshelg, basar og presen-
tasjon av konfirmantene med 
utdeling av bibler.

Det er Guds ord som gjelder
Gud graderer ikke synd. Å praktisere 
homofili er like ille i Guds øyne som 
å drepe et menneske eller tenke noe 
stygt om andre. Vi er alle syndere. 
Jesus sa til kvinnen som var grepet 
i hor; Din synd er tilgitt, gå bort og 
synd ikke mer.

Kristendommen har ingen terskel. 
Det er ingenting du selv kan gjøre 
for å komme til himmelen. Alt er av 
nåde. Hadde det ikke vært slik, var 
det ikke et eneste menneske som 
kunne ha satt sin fot i kirka.

Vi ønsker alle hjertelig velkomne 
til kirka. Vårt mål er at alle 
mennesker må bli kjent med 
Jesus, ta imot han og få komme til 
himmelen. Men vi kan ikke forandre 

vår tro på andres forespørsel. Det 
er dette vi tror på: Gud skapte 
mennesket i sitt bilde, i Guds bilde 
skapte han det, til mann og kvinne 
skapte han dem.

Kirka er et sted for alle, men det 
er først og fremst Guds Hus. Vi 
som kristne tror på det som står i 
Bibelen, det som Gud har åpenbart 
for oss.

Vi skal ikke forandre kristen-
dommen slik at den blir mer 
komfortabel for vår tid. Vi skal heller 
ikke rette oss etter hvordan resten 
av samfunnet mener vi skal tro. Vi 
skal stå på Guds ord, - ikke legge 
noe til eller trekke noe fra.
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Barnekroken

Et sp
ennede julehefte for deg mellom 4 og 12 år

BARNEHELG

Vil du kjøpe og/eller selge Barnehelg?
Her kan du tjene penger til årets julegaver:
5-19 blader kr 9,-/blad (20%)
20-49 blader kr 11,25,-/blad (25%)
over 50 stk kr 13,50,-/blad (30%)

Kontakt Indremisjonsforbundet på
56 31 42 40 eller barnehelg@imf.no 
kr 45,- pr blad

BARNEHELGBARNEHELG
Var ikke dette en flott liten fortel-
ling?

Jesus gikk en dag langs stranda. 
Han møter to brødre, - fiskere: 
Simon Peter og Andreas. Han sier: 
«Følg meg, så vil jeg gjøre dere til 
menneskefiskere.» (Matt.4.19).

Disse to, og ti andre, var sammen 
med Jesus i tre år. Tenk på alt de 
fikk oppleve! Jesus gjorde mange 
under. Folk ble friske. Noen ble 
levende igjen, - bare fordi Jesus sa 
det! Han snakket mye om sin Far i 
himmelen, og at han selv er Guds 

Sønn som kom til jorda for å ordne 
opp med synda vår, slik at vi ikke 
skal dø sammen med djevelen. 
Disiplene fikk gleden av å bli kjent 
med Jesus som tilgir synd, og som 
er med alle slags dager. Det merket 
folk godt. De ble smittet av Jesu 
kjærlighet!

Jesus lærte vennene sine, at de 
skulle elske, - også dem de ikke 
likte! 

Den snille dama du leste om her, 
viste Jesu kjærlighet med et koselig 
smil og noen gode ord til en helt 

ukjent person. Damens bibel var 
beviset på hvorfor hun var så glad 
bestandig. Jesus var hennes beste 
venn. Hun fikk vise mannen Jesus, 
som elsker alle, og vil oss bare det 
beste. 

Gode ord, et smil, noen hjel-
pende hender! «Du er du, og du 
duger! Ja, du passer perfekt i Guds 
favn!» Akkurat i dag kan du være til 
hjelp for Jesus! Han trenger deg! Du 
er midt i blinken for Han! ☺
                                                               

Anne Rita Nilsen

ET LITE SMIL . . . 
Ei dame gikk en dag ut fra jernbanestasjonen, da en gammel mann stoppet henne og sa:

”Unnskyld,frue. Det er noe jeg gjerne vil takke deg for”. ”Takke meg for?”, spurte hun forun-
dret. ”Ja, jeg har vært billettkontrollør på toget her i mange år, og jeg har klippet billetten 
din. Alltid ga du meg den med et vennlig smil og et vennlig ”god morgen!”, eller ”god dag!”. 
Du skal bare vite hva det har betydd for meg! Du var alltid den samme blide dama, om det 
regnet eller sola skinte! Og jeg har undret meg mange ganger: Hvor får du smilet ditt fra? 
Hvorfor er du alltid så blid? En kan da vel ikke alltid være glad?

En morgen du kom hit, la jeg merke til at du holdt en liten bibel i den ene hånda. Da sa jeg 
til meg selv: ”Skal tro om hun henter smilet derfra?”.

Da jeg gikk hjem den kvelden etter jobb, kjøpte jeg meg en bibel, og begynte å lese i den. 
Og det førte til at jeg fant Jesus som min Frelser. Nå kan jeg være glad og smile! Det har jeg 
deg å takke for!”
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Reiserute for november og desemberIndremisjons-
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
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

AUDUN HJELLVIK 
19. - 22.11 Frikstad, bibelhelg

FOSS KENNETH 
06. - 07.11 Kvinesdal

LIEN SVERRE LEIF 
04.11 Eiken
07.11 Eiken
08.11 Eiken, 17.00
13.11 Eiken
14.11 Eiken yngres
14.11 Eiken JD
15.11 Eiken

STEINAR HANDELAND 
01.11 Tonstad, 11.00

VIDAR BRAUTASET 
06.12 Frikstad 11.00

ARNE PARELI PEDERSEN 
13. - 15.11 Grovane 

IMF - TEAMET 
02. - 08.11 KVS-Lyngdal, sm Otto
01. - 06.12 KVS-Lyngdal, 
Tor Ingvald og Teamet

LAUVRAK, TOR INGVALD 
23.10 - 01.11 Flekkerøy
01. - 06.12 KVS-Lyngdal

OTTO DYKOLBOTN
05. - 08.11 KVS-Lyngdal

RINGVOLL, AUD KARIN K.
28.11 Julemesse Audnastrand

RUBEN LIE MONSEN 
23.10 - 01.11 Flekkerøy

STOKKEN, MARIT 
11. - 12.11 Hidra
13. - 15.11 Grovane

VINGEN, INGEBJØRN 
04. - 08.11 Rosseland

ANETTE BYE STENSLAND 
28.11 Audnastrand Julemessa
01.12 Arbeidersamling

ANNE RITA NILSEN 
30.10 - 01.11 6-7 kl leir
04.11 Miniklubben
04.11 Rødberg 19.30
05.11 Stave og  
 Langeland Yngres
14.11 Mosby Yngres
19.11 Familiesamling 
 kl. 16.30, 
 Flekkefjord
28.11 Julemessa Audnastrand
01.12 Arbeidersamling
02.12 Remehaugen Barnehage
03.12 Lyngdal Ya
04.12 Juleavslutning Yngres 
 Hægebostad
08.12 Reme Impuls 
 Juleavslutning

ARNE ARNESEN 
17. - 29.11 Åseral sm 
 Nils Kåre Strøm
01.12 Arbeidersamling
05.12 Bakke julebord
06.12 Vikeland, 19.00 
 Julesangm, grøtfest
13.12 Tonstad, 11.00
16.12 Reme

FOSS, EDVARD 
27.10 - 01.11 Kvinlog
03.11 Arbeidersamling
03.11 Øvre Sirdal
04.11 Kvinatun, 
 formiddagstreff
06. - 07.11 Møtehelg GZ 
 Kvinesdal
08.11 Spangereid, 
 fam møte 17.00
08.11 Stallemo, 11.00
11.11 Melhus
12.11 Snik
13. -14.11 Flekkefjord, julemesse
18.11 Rødberg 19.30
22.11 Bakke, 11.00, Edvard
22.11 Kvås, 19.00
01.12 Arbeidersamling
03.12 Tonstad
06.12 Lyngdal, 11.00
08.12 Åseral, 19.00
09.12 Spind
27.12 Mosby, 11.00

INGUNN HOLM 
27.10 - 01.11 Frikstad møteuke 
 m Harila
31.10 - 01.11 Sunde
03.11 Sunde
03.11 Frikstad
05.11 ABV
10. - 15.11 Lista
19.11 ABV
19. - 22.11 Frikstad, bibelhelg   
 Audun Hjelvik
25.11 Frikstad, kvinnemøte
29.11 Frikstad
01.12 Arbeidersamling
01.12 Frikstad
07.12 Søsterringen Audnastrand
13.12 Frikstad, vi synger julen inn
18.12 Frikstad, konf juleavsl
20.12 Mosby, 11.00
25.12 Frikstad
27.12 Frikstad, juletrefest

JOHANNES GYLAND 
03.11 Flekkefjord, vitnemøte

JØRGEN TØNNESSEN 3
01.11 Frikstad møte med  
 Steinar Harila
03.11 Arbeidersamling
04.-08.11 Konsmo
08.11 Frikstad
09.11 Eiken
11.-15.11 Hornnes UF
15.11 Frikstad, nattverdmøte 11.00
18.11 Reme,
25.11 Eie
28.11 Sokndal, Israelsmøte
29.11 Eiken, fam møte 15.00
01.12 Arbeidersamling
01.12 Rosseland
03.12 Røyknes
04.-06.12 Vågsbygd
16.12 Frikstad, bibelstudie
17.12 Snik,
18.12 Frikstad, konf juleavsl
20.12 Frikstad, nattverdmøte
20.12 Grovane 16,00, førjulsfest
25.12 Frikstad
27.12 Frikstad, juletrefest

LEIF SOLHEIM 
04.11 Eiken
07.11 Eiken
08.11 Eiken, 17.00
13.11 Eiken
14.11 Eiken JD
14.11 Eiken yngres
15.11 Eiken

MARIE LODE 
01.11 Ve bedehus
03.11 Ålefjær
04.11 Hornnes UF
07.11 Omlid, Sirdal 19.00 basar
08.11 Kvinesdal, 19,30
19.11 ABV
19.11 ABV
25.-28.11 Evje sm Tommy
26.11 ABV
29.11 Kvinesdal, bibelkveld 19,30
01.12 Arbeidersamling
09.-13.12 Kvitsøy
27.12 Eiken 17.00, julefest

RINGVOLL RAGNAR 
28.11  Julemesse Audnastrand

STEINAR HARILA 
27.10  - 01.11 Frigstad

TINA HADDELAND 
05.11 Lyngdal YA
06.11 Fredagsklubben og Inpuls
07.11 TRAFO, Tonstad
09.11 ABV
10.11 Tirsdagstreff Frikstad
12.11 Ledersamling Bergen
13.-14.11 Julemessa Flekkefjord
 14.11 8 up
 16.11 Konsmo Yngres
 17.11 Remehaugen Barnehage
 17.11 Vigeland Guttelag
 18.11 Gyland Inpuls
 19.11 Familiesamling Flekkefjord
 24.11 Reme Impuls
 25.11 Å barnemøte
 26.11 Friksi
 27.11 Hægebostad Yngres  
 på Kollemo skole
 28.11 Julemesse Audnastrand
01.12 Arbeidersamling
05.12 8 up

07.12 ABV
12.12 Kvås Kr. Ungdomsforening
29.12 Juletrefest Flekkefjord

TOM BUTTON 
21.11 Mosby Yngres
27.11 Reme Nattcafe
01.12 Arbeidersamling
05.12 GZ Kvinesdal

TOMMY GREIBESLAND 
25. -29.11 Evje og Omegn 
 Indremisjonsforsamling

TORGEIR SKRUNES 
28.10 -01.11 Finsland, sm Vegard

WILLY MÆLAND 
17.11 Sira, nattvermøte

ÅGE NYGÅRD
01.11 Bakke, 11,00
03.11 Vigeland Guttelag
07.11 Bakke, høstsalg,
08.11 Lyngdal, 11,00
09.11 Vigmostad Yngres
10.11 KVS-Bygland
11.11 Hornnes UF
12.11 Tonstad
13.11 Klubben Vigeland
13.11 Krik Lyngdal
15.11 Tonstad, 11,00
15.11 Bakke 19,00
16.11 Stjernen YA Valand
17.11 Ålefjær
18.11  Å barnemøte
19.11  Engesland, 19,00
23.11  Vigmostad Yngres
28.11  Julemesse Audnastrand
29.11  Flekkerøy, 17,00 fam m
01.12  Arbeidersamling
02.12  Gyland Inpuls
04.12  Klubben Vigeland
05.12  Evje Ungdomsforeining
06.12  Tonstad, 19,30
08.12  Liknes Inpuls
11.12  Krik Lyngdal
13.12  Flekkefjord,  
 vi synger julen inn 19.30
28.12 Farsund, julefest (18 el 19)



Gaver Annonser
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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
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Lokal- og langtransport
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Distribusjon
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Containerutleie
Truckutleie
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Thoralv 
Villanger
til minne
Thoralv Villanger kom som kretssekretær til Sørlandets 
Indremisjon høsten 1975, og var her i denne stillingen 
fram til våren 1988. Thoralv var en varmhjertet og inklu-
derende person med et klart budskap. Han gled godt inn i 
venneflokkene rundt i kretsen vår, og var en velset taler. 

Under sin tid her på Sørlandet bodde han med sin familie 
i Lyngdal, men han var stadig på farten. Han fikk oppleve 
både gode og tunge dager her nede, men han var trygg 
i sin tro på Jesus. Nå har hans liv og tjeneste på denne 
jord slutt og han hviler i Herrens omsorg. Et Bibelvers jeg 
forbinder med Thoralv er hans tro på ordets faste grunn, 
Matteus 25,35: Himmel og jord skal forgå, men mine ord 
skal slett ikke forgå. Fred være med Thoralvs minne.
 
Sigmund Stokkeland



B-BLAD
RETURADRESSE:

Indremisjonsforbundet Sør
Postboks 166

4524 Lindesnes

Økonomien i kretsen er relativt 
god, selv om vi for øyeblikket har 
større underskudd enn i fjor.  Vi 
har satset på nye forkynnere, og 
ønsker å satse enda mer, spesielt i 
ungdomsarbeid.  Det vil da kreve 
enda noen midler til kretsen.  
Dersom du ønsker å være med på 
dette arbeidet, er det veldig flott 
om du kan bli en ny fast giver, evnt. 
øke det faste beløpet.

Fast givertjeneste er en fin måte 
å være sikker på at en gir til, «Gud 
hva Guds er».  I tillegg er det et 
håndslag til kretsstyret og arbei-
derne, at vi er mange som ønsker et 
stabilt inntektsgrunnlag for kretsen. 

Dersom du ønsker å bli fast giver, 
kan du enten kontakte kretskon-

toret, eller ordne det selv.  Du går 
da inn på nettside til ImF, som er: 
imf.no

Der går du inn på «Om oss», Gi 
en gave og fast giver, og skriv ut 
skjema.  Da får du et skjema som 
fylles ut og sendes til ImF sentralt.

Ansatte i Indremisjonen har 
grei lønn, selv om vi ligger under 
de aller fleste yrkesgrupper.  Det 
koster ganske mye å sende ut en 
forkynner.  Ett møte «koster» ca 
3000,- kr.  Det høres nok mye ut, 
men det består i lønn og sosiale 
utgifter, og i tillegg kjøregodtgjø-
relse.  Dette til orientering.  Dersom 
du er kontaktperson på et lite 
bedehus, og ikke greier å samle 
inn nok til å dekke kostnadene, ber 
vi deg likevel om å ha stor frimo-
dighet til å spørre etter talere.  Det 
er derfor vi samarbeider i en krets.  

Noen er store, og kan dermed 
hjelpe de mindre stedene.  Skal vi 
nå ut med evangeliet til mange, 
må vi ha mange møter flere steder 
i kretsen.  Å kutte ut møter for å 
spare penger for kretsen, er det vi 
aller minst ønsker.

LEIRSTEDENE
Skal du arrangere selskap, så 
har vi to gode leirsted å tilby.  
Audnastrand og Kvinatun er begge 
flotte steder å samles. Audnastrand 
leverer også ut smørbrød. Bruk 
dette til en god opplevelse, i tillegg 
til å støtte misjonen.

KONTAKT
Audnastrand: Marit Sigrun, 
 38 25 83 80
Kvinatun: Hilde, 482 21 139

Peter skriver til de troende om 
motstanderen deres, djevelen, som 
går omkring som en brølende løve 
og søker etter noen han kan sluke. 
I møte med motstanderen er det 
viktig å være edru og våkende. 
Spesielt for tiden vi lever i, kan det 
være avgjørende å være skjerpet, 
ha åndelig dømmekraft og å leve 
rett med Gud. I kapittel 4 i samme 
brev står følgende ”Men enden på 
alle ting er komen nær. Ver difor 
sindige og edrue, så de kan be”.

Den siste tid preges av søvn, 
også blant kristenheten. Alle de ti 
jomfruene som Jesus forteller om 
i kapittel 25 i Matteusevangeliet 
sovnet. Også de som hadde olje 
på lampen og fikk være med inn 
på bryllupsfesten. Og Jesus sier i 
Matteus 25,13: ”Vak difor, for de 

kjenner ikke dagen eller timen”.
Det motsatte av å være edru er 

å være ruset, og det motsatte av 
å være våken er å sove. Når du 
er ruset, oppfatter du ikke virke-
ligheten slik den er. Du ser ikke 
hvordan det ser ut i Herrens øyne, 
men dømmer alt ut fra deg selv. Du 
kan ha stor tro på egen styrke og er 
lite avhengig av Jesus.

Den som sover, advarer ikke 
andre. Du sover, og ser ikke at 
andre er på vei mot fortapelsen. 
Når du sover, har du ikke behov 
for å spise. Du tar sjelden til deg 
av Guds Ord og har ikke behov for 
å være med Jesus og å høre Ordet 
om korset. Av og til leser du en side 
i Bibelen for å stilne samvittigheten. 
Den som sover reagerer ikke, det 
er sjelden gråt over egen og andres 

nød, og lite glede over evangeliet.
Det er vanskelig å vekke seg selv. 

Men Gud har gitt oss sitt levende 
Ord, som har vekkende kraft når 
det treffer samvittighetene. Peter 
sier i sitt andre brev (2. Pet. 3,1), 
hvorfor han har skrevet to brev til 
de troende. Det er for å vekke deres 
rene sinn ved påminnelse. Ved å 
minne om ordene som profetene 
og apostlene har kommet med fra 
Jesus. Da kan en bli vekket opp. Får 
dette Ordet rom hos deg? Det er 
ikke behagelig å våkne av alarmen, 
men det er nødvendig. La Gud få 
tale sitt Ord inn i ditt liv, og bøy 
deg for det som Han sier. Bare Han 
kan gi øyne som ser og ører som 
hører. 

Marie Lode

Givertjeneste

Ver edrue, vak!
”Ver edrue, vak!”, slik begynner det åttende vers i kapittel 5 i Peters første brev.


