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Barneskole

ImF Sør driver et variert  
   barne- og ungdomsarbeid. 

Over 1000 barn og unge er på 
leir hvert år. Mange foreninger 
får besøk. Svært mange barn 
går på søndagsskole der våre 
medarbeidere er trofaste lærere. 
Både kretsen og noen foreninger 
driver barnehager. I vårt distrikt 
driver ImF to videregående 
skoler. Hvorfor har vi da ikke 
barne- og ungdomsskoler?

Tenker vi at dette er 
strategisk dårlig 
satsing på å nå 
barn med evan-
geliet? Eller er 
det rett og slett 
bare at vi ikke 
har kapasitet 
til å drive med 
alt? Det siste kan 
det være noe sant i. 
Dessverre tror jeg den 
viktigste grunnen er at vi ikke har 
sett muligheten vi her har. DELK 
ble startet som kirkesamfunn i 
1872, nettopp for å drive skole. Da 
mente de at den offentlige skolen 
ble for dårlig i kristendomsopp-
læring. Vi er nok alle klar over 
hvordan utviklingen har gått etter 
det.

Hvis vi starter friskole, så står 
det offentlige klar med det meste 
av pengene vi trenger til drift. Det 
er ganske unikt i misjonssammen-
heng å få betalt av våre egne skat-
tepenger for å drive undervisning 
og dermed også formidle evan-
geliet. Det er også på sin plass at 
vi som kristne kan få lov å påvirke 
samfunnet som vi ønsker. Hver 
dag, 5 dager i uka har vi mulighet 
for å forkynne evangeliet til de 
samme barna. Dette må nødven-
digvis ha sin virkning på de som 
hører.

Noen vil hevde at vi har en 
god offentlig skole, og at 

det er viktig at vi som 
kristne er en del av det 
vanlige samfunnet. 
Dette er på mange 
måter sant. Men hvis 
du kan velge en skole 
der de kristne verdier 

blir holdt fram, eller en 
skole der alle religioner 

likestilles, så bør valget 
være enkelt. Kan det på noen 

måte være en fordel at små barn 
lærer at vi er blitt til ved en tilfel-
dighet? Eller at noen tror på en 
Gud og noen på en annen, og de 
må selv finne ut hva som er sant. 
Sterke krefter ivrer også for kjønns-
nøytral opplæring. Barnet må selv 
finne ut om de er gutt eller jente. 
Åpenbare sannheter blir trukket i 

tvil, for å overbevise alle om at det 
finnes ikke noe som er sannhet. 
Bibelen er tydelig på at Gud er 
sannhet og Hans ord er sant.

I en kristen skole kan en lære 
barna sannhet. Det er ingen 
fare for at motforestillinger ikke 
kommer tidlig nok. De kommer, 
og da er det viktig å være grunn-
festet. I tillegg til å ta vare på barn 
fra kristne heimer, er kristne skoler 
en viktig misjonsmark. Mange 
ikke kristne foreldre vil gjerne 
sende sine barn til en kristen skole. 
I svært mange tilfeller vil de få 
bedre oppfølging der. En av grun-
nene til det er at de som jobber 
der, normalt har kall fra Gud til å 
jobbe i en kristen skole. Det kan 
du selvsagt også ha til å jobbe i 
en offentlig skole, men alle som 
jobber der har normalt ikke Gud 
med i sitt liv.

Oppfordringen blir at det startes 
så mange kristne skoler som mulig. 
Snakk med noen i ditt nærområde, 
og forsøk å få det til. Send dine 
barn eller barnebarn på en trygg 
kristen skole. Ikke la de små være 
misjonærer i en kald verden. Gå 
selv ut og forkynn evangeliet. Når 
barna blir større, og har en trygg 
tro, vil de være mye bedre rustet til 
å være vitne blant andre. Lurer du 
på hvordan du går fram for å starte 
skole, kan du gjerne kontakte meg.

Ommund Tveit



 Indremisjonsrøsten Mars 2016 3

Andakten

Jesus sin kamp i Getsemane  
  er min og din kamp. Angst 

og redsel, svette rant som blod. 
Tenk at det var for meg…   

Jeg har lyst til å minne om 
følgende fra teksten:

Jesus betalte min syndeskyld
Jfr Salme 103:2-3: Her minner 
David oss om alle Herrens velgjer-
ninger, og den første han nevner, 
er : «Han tilgir all din skyld.»

Alt annet er av underordnet 
betydning. Jesus betalte mitt 
skyldbrev. Det ble naglet til korset. 
Lidelseshistorien til Jesus er min og 
din historie. Halleluja. Takk Jesus.

Far, ikke som jeg vil,  
bare som du vil
Den vanskeligste bønnen for en 

kristen å be. Mange sier at du må 
bare befale Jesus. Da prøves ikke 
min tro. Den prøves i det øyeblikk 
jeg underkaster meg helt og fullt 
frelserens vilje, i tro til Gud om at 
han har full kontroll. Tett ved sida 
mi går Jesus. Alltid vil han vera der. 
Eg treng ikkje gå og ottast….

Samtidig er det godt å ta med 
seg følgende: Jesus gjorde seg ikke 
sterk. Han ba om styrke…

Tre av disiplene ble med 
lenger inn i hagen

Det er de samme tre som var 
med Jesus på forklarelsens berg. 
Av og til kan det se ut som der 
er en sammenheng mellom den 
sterke Kristusopplevelsen og den 
vonde og vanskelige lidelsen. Av 
og til møter jeg mennesker som  
kan vitne om sterke opplevelser 
sammen med Jesus. De samme 

mennesker bærer sterke vitnesbyrd 
om vanskelige vegstykker i lidelses 
dal. Det forteller meg at hele veien 
går Jesus med.

Besøk hjemmefra

Luk. 22:43: Da viste en engel fra 
Himmelen seg for Ham og styrket 
Ham. I gitte situasjoner betyr det 
mye å få hilsen hjemmefra. Her 
kom en engel og styrket Jesus. Han 
er der for deg i din hverdag. 

En søndagsskolelærer spurte en 
gang barna: Hva tror dere engelen 
sa? Et av barna svarte: Jeg tror 
engelen sa: Ikke vær lei deg Jesus. 
Jeg kommer til søndag og tar bort 
steinen.

Har du byrder du ikke kan bære? 
Gi dem til Jesus. Velsignet påske til 
dere alle.

Ragnar Ringvoll

Getsemanekampen Luk. 22:39-52

Andre lørdag i februar var  
   det 40 årsjubileum for 

Indremisjonens kvinneforening i 
Flekkefjord. Det ble feiret på den 
årlige basaren med kaffe  
og bløtkake. 

Jorun Nuland fortalte om 
oppstarten på hybelen hennes 19. 
januar 1976. Da kom det så mange 
at de måtte hente ekstra stoler, 
og menyen husker hun godt! Det 
var swissrull med aprikos og fløte. 
Foruten god mat består forenings-
møtene av andakt og håndarbeid.

Indremisjonens kvinneforening 
hadde vært lenge i gang, da den 
yngre ble startet i 1976. Det var 

40 års-jubileum!

oppstarten. I koret står det slik: 
«Nådefulle Gud synd du sletter ut, 
Jesus tok all synd som sin, og derfor 
også min».

Det kom mange folk på basaren, 
og resultatet ble strålende, kr 
30 000! Pengene går til Indremisjo-
nens barne- og ungdomsarbeid på 
Bedehuset, og kommer godt med.

Bjørg S. Lilledrange

Gerd Skogestad som ivret for at de 
unge damene skulle starte opp sin 
egen forening. Den ble lenge kalt 
«den yngre kvinneforeningen».  
I dag er det Torhild Hansen som er 
formann, og de fleste i foreningen 
er mellom 70 og 80 år! Tre av de 
som var med å starte foreningen, er 
fortsatt med.

En sang har blitt sunget på hvert 
eneste møte, 2. hver mandag, siden 
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Mosby

ImF Sør sitt Bibelkurs på  
   Mosby ble tradisjonen tro 

arrangert i januar måned. Kurset 
ble særdeles godt besøkt. 

Første uken talte Johan Halsne og 
Klaus Muff. Velsigna uke, med mye 
sjelesorg i seg. Klaus hadde temaet: 
«Jesus – mitt liv», og Johan hadde 
temaet «Guds fulle rustning.» Det 
er en velsignelse å lytte til forkyn-
nere som har den gave at de kan 
kombinere det sjelesørgeriske med 
et levd liv, og krydre det hele med 
historier fra hverdagen som kaller 
fram smilet. Det er godt å bli en del 
av en slik forkynnelse. Det er ikke 
ofte at Bibelkurset ender med at det 
blir åpnet for forbønn, men mange 
bar sin nød og sine behov fram for 
Jesus.

Johan Halsne var vel kjent for 
folket, men Klaus Muff var et nytt 
bekjentskap. Dansken som har gjort 
nordmann av seg, og bosatt seg på 
Karmøy sammen med sin Gunvor, 

Bibelkurset på Mosby 2016
vant mange hjerter på Mosby. 

I den andre uken møtte vi to 
nye forkynnere i Bibelkurssammen-
heng. Nok en danske, Kurt Hjemdal 
valgte å tale over temaet «Herren 
kommer.» Sammen med han var 
Erik Furnes, generalsekretær i IMF, 
som hadde temaet «Guds rike i 
Bibelen.»

Begge to var et flott bekjentskap. 
Erik sin avklarende forkynnelse – 
blant annet i forhold til nådegave-
problematikken – ble godt mottatt. 
Kurt Hjemdal hadde valgt et tema 
som mange troende ser noe ulikt 
på. Endetiden – i lys av Bibelens 
profetier – sees på noe forskjellig, 
men Kurt fremmet sitt syn på en 
frimodig og flott måte. Enkelte 
kommentarer gikk i ettertid ut på 
om man i Bibelkurssamenheng har 
endret syn på endetiden. Til det er 
å svare at det ikke er gitt noen å 
kjenne tiden for Jesus gjenkomst. 
Men har man et syn – tuftet på det 
Herren har vist oss gjennom sitt 
Ord – bør man også tåle å høre 

andres oppfatning om saken. En like 
stor utfordring kan være om man 
sitter som tilhører og bygger sitt 
syn på det andre mener, og ikke det 
Skriften åpenbarer for den enkelte.

Sangkreftene som deltok på 
Bibelkurset var med på å gi kurset 
en ramme og et innhold som er til 
stor velsignelse. 

Takk til Johan, Klaus, Erik og Kurt 
og alle sangkrefter for et velsigna 
godt kurs. Vi er dypt takknemlig. 
Takk også til alle som bidrog med 
praktisk hjelp på ulike måter.

Kretsstyret er godt i gang med 
neste års Bibelkurs. Et ukjent fjes 
og tre tidligere talere ligger an til 
å besøke oss neste år. Ikke alt er 
avklart, derfor sier vi ikke noe navn 
ennå. Også de fleste sangkrefter har 
sagt ja. Jeg er overbevist om at den 
som er glad i Bibelkurset, vil glede 
seg til 2017. 

I kollekt til ImF Sør, kom det inn 
ca kr. 55000,-. Tusen takk.

Ragnar Ringvoll
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Endringer

Det skjer for tiden en del  
   i Den Norske Kirke, som 

vi i ImF Sør mener gir grunn til 
bekymring og stor uro. 

Det er likevel ikke helt enkelt å 
gi klare svar i alle situasjoner på 
hvordan hver enkelt bør handle. 
Skal vi engasjere oss sterkere for å 
motvirke utviklingen, eller skal vi 
melde oss ut i protest? Vi kjenner 
til at mange deler denne uro. 
Kretsstyret i ImF Sør vil derfor gi et 
tilbud til dere som ønsker noen å 
snakke med.

Kontakt følgende:
Kretsstyremedlem  
Wenche Slimestad tlf 930 46 931
Forkynner  
Jørgen Tønnessen tlf 916 20 774
Kretsleder  
Ommund Tveit tlf 917 95 484

Orientering om tilbud i ImF 
Sør og ImF Trossamfunn
Noen er utmeldt av Dnk, mens 
andre vurderer å gjøre det. I en 
slik situasjon dukker det fort opp 
forskjellige spørsmål om hvordan 
det da blir med hensyn til dåp, 
konfirmasjon, vielse og begra-
velse. Hvor kan dette utføres når 
en ikke er medlem av kirka, som 
tradisjonelt har utført alle disse 
oppgavene.

Det kreves ingen formell utdan-
ning/godkjenning for å utføre, 
dåp, konfirmasjon og begravelse. 
Vielse derimot krever at den som 
utfører handlingen er godkjent for 
dette.

 
Dåp er etter hvert blitt ganske 
vanlig på de fleste bedehus i 
kretsen. Dersom du ønsker dåp 
på bedehuset, er det nok å spørre 

Usikker i en vanskelig kirkesituasjon?

styret for huset. Det vil være 
naturlig at en i eldsterådet (der det 
finnes), eventuelt en av lederne på 
bedehuset utfører dåpshandlingen. 
Dersom det er vanskelig å få noen 
til, så vil kretsens medarbeidere 
kunne bistå med dette. Dåpsattest 
skrives av den som utfører dåps-
handlingen, og arkiveres i bedehu-
sets protokoller.

Konfirmasjon vil da være en 
naturlig følge om noen år. Ønske 
om konfirmasjon kan selvsagt 
også komme før. Dersom et 
bedehus ikke ser seg i stand til å 
gjennomføre konfirmasjonsopp-
læring, er det bare å henvise til 
ImF Sør. Kretsen vil så ta ansvar 
for dette. Enten ved at det blir 
sentralisert på leirstedene i form av 
konfirmasjonshelger, eller at det 
samarbeides med andre bedehus i 
nærområdet. Det siste er nok i de 
fleste tilfeller mest aktuelt. Det må 
derfor ikke være noen begrensing 
verken for de som skal døpe barnet 
sitt, eller den aktuelle forening, at 
de er redd for den videre oppføl-
ging. Kontaktperson; Ingunn 
Holm, tlf 414 74 676.

Vielse kan kun utføres av godkjent 

vigselsmann. ImF Trossamfunn har 
flere forstandere som har denne 
godkjenning. I ImF Sørs område 
er Frank Rott og Jørgen Tønnessen 
godkjent. Vielse kan forgå i bede-
huset, men det er også helt upro-
blematisk å leie kirka til seremo-
nien. Kontaktperson; Frank Rott, tlf 
412 26 036.

Begravelse er naturlig nok en 
usikkerhet for mange. Vi har fore-
løpig lite erfaring med begravelse 
fra bedehuset, men den erfaring 
vi har er derimot svært god. Det 
oppleves godt for familien at en 
også i en sorgsituasjon kan ha 
folk fra den sammenhengen en 
hører heime til å hjelpe. Vi har 
flere i ImF Sør som kan ta på seg 
oppgaven med å forrette i begra-
velse, med sorgsamtale og det 
som ellers hører med. Medlemmer 
av ImF Trossamfunn har krav på 
at vi stiller opp, men vi vil også så 
langt det lar seg gjøre stille opp for 
andre som ønsker det. Også her er 
det ikke noe problem å leie kirka. 
Det vil sannsynligvis medføre at en 
betaler for leie av lokale.

Dersom noe er uklart, må dere 
gjerne ta kontakt med de som står 
oppført over.
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Dag Dato Kl Sted Taler
Palmesøndag 20. mars 11.00 Lognavatn Sigmund Stokkeland
  15.00 Kylland Leif Horrisland m.fl
  11.00 Hægebostad Aksel Skretting
  11.00 Mosby Arne Arnesen 
  11.00 Lyngdal Steinar Handeland
  19.00 Kyrkjebygd Sigmund Stokkeland
  19.00 Sødal Ingunn Holm
  19.30 Betel Vanse Åge Nygård
  19.30 Melhus Torgeir Nygård
  19.30 Zoar Arne Arnesen
  19.30 Hornnes Edvard Foss

Skjærtorsdag 24. mars 11.00 Mosby Øystein Johansen
  11.00 Rødberg Anne Rita Nilsen
  13.00 Hekkfjell Åge Nygård
  15.00 Eidså Ingunn Holm
  17.00 Stave Edvard Foss
  19.00 Kvås Sigmund Stokkeland
  19.30 Stallemo Torgeir Nygård 

Langfredag  25. mars 11.00 Bakke Åge Nygård
  18.00 Grovane Arvid Hunemo
  19.30 Flekkefjord Åge Nygård
  19.30 Reiersdal Sigmund Stokkeland
  19.30 Øksendal Frank Rott

Påskeaften 26. mars 14.00 Audnastrand Edvard Foss, Anne Rita Nilsen ml

1. påskedag 27. mars 08.00 Vikeland Øystein Johansen
  11.00 Spind Kjell Hauan
  11.00 Bakke Ingunn Holm
  11.00 Spangereid Åge Nygård
  11.00 Frigstad Stein Møklebust
  19.30 Langeland Torgeir Nygård
  19.30 Storekvina Arnold Gyland, Tore Haughom

2. påskedag 28. mars 16.30 Skailand Edvard Foss
  19.00 Kvinesdal Edvard Foss
  19.30 Farsund Åge Nygård
  19.30 Reme Oddbjørg Skofteland
  19.30 Vikeland Ingunn Holm

Påskemøter 2016  
i Indremisjonsforbundet Sør
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Frikstad

Etter et aktivt og kreativt år  
   der det rundt i hjemmene 

har vært snekret, støpt, malt, 
sydd, syltet, handlet, planlagt og 
bakt, - kunne vi for første gang 
ønske velkommen til julemesse på 
Frikstad bedehus. 

Lørdag 5. desember bød på et skik-
kelig ruskevær, noe som slett ikke 
hindret folk fra å gå ut. Nå ble det i 
alle fall bevist at lokalene våre er for 
trange. Og det var jo nettopp derfor 
vi våget oss på dette prosjektet. 
Nå settes alle kluter til for å samle 
inn penger til den planlagte utbyg-
gingen av bedehuset. Og resultatet 
var det ingen ting å si på; godt 
kr.173.000,- kom det inn. 

Mange fikk utløp for sine evner, 
og enda flere fikk ha gleden av å 
komme hjem med spennende jule-
gaver eller ny pynt i huset.

Vidar Frustøl hadde andakt og 
både barnekoret Friksi og voksen-
koret Logos sang for fullsatt hus.

Vi kjenner på en stor takknem-
lighet til Herren for mulighetene 
han gir oss til å vitne om Ham i 
forskjellige anledninger, - for gaver 
han utdeler, og for villige folk som 
med glede bidrar! Hans velsignelse 
være med og over den enkelte!

Julemesse!

Frikstad bedehus 
utvider
Et ønske og en tanke som har 
vart i flere år, synes nå å være 
nærmere realitet enn tidligere. 
Vi som har vårt åndelige hjem 
på Frikstad bedehus, kjenner på 
et behov for mer luft rundt oss. 
Til tider er det ganske trangt, og 
lokalene kunne gjerne rommet 
mer plass for det store barne- 
og ungdomsarbeidet vårt. 

Tegninger og planer er under 
behandling, og nå innhentes 
tilbud fra forskjellige firma. Når 
kommunen har gitt sitt klar-
signal, vil vi starte. Vi ønsker oss 
et tjenlig lokale for oppgaven 
med å formidle evangeliet på 
ulike måter til hele aldersspek-
teret. Det er verdens viktigste 
budskap vi har fått å gå med, 
og dette ønsker vi at mange 
skal få del i. Må Herren lede oss 
i prosessen, og gi oss et lydhørt 
øre og et villig hjerte for Hans 
vilje. 
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Reiserute for april og maiIndremisjons-
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 ib.bentsen@imf.no

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
Birgitte Andersen
Torgeir Nygård

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

Evensen, Roald 
19.04 Rosseland, Greipstad
20.04 Reiersdal,  

Finnmarksmøte
21.04 Torhild Raen
22.04-24.04 Mosby,  

Finnmarksmøter
24.04 Zoar, 19.30

Steinar Handeland 
19.05 Tonstad, 19.30

Gunnar Ferstad
23.04-24.04 Årsm.  

ImF Sør, KVS Lyngdal

Imf – teamet
27.04-01.05 KVS-Bygland,  

sm Otto

Lauvrak, Tor Ingvald 
17.04 Vemestad, 19.00
19.04-24.04 Lista,

Otto Dykolbotn 
27.04-01.05 KVS-Bygland,  

sm Teamet

Stokken, Marit
31.05-05.06 Åseral

Vingen, Ingebjørn 
08.04-10.04 Grovane,  

søn 11.00

Anne Rita Nilsen 
04.04 Stjernen Ya (Valand)
05.04 Arbeidersamling
06.04 Miniklubben
12.04 Kvås Yngres
16.04 Mosby Yngres
20.04 Å - barnemøte
23.04 Årsmøte ImF Sør
26.04 Guttelaget Vigeland
03.05 Arbeidersamling
04.05 Å barnemøte
14.05 Gz Kvinesdal
18.05 Vigeland Yngres  

- på Audnastrand
20.05 Hægebostad yngres

Birgitte Andersen 
23.04 Årsmøte imf

Endre Bjelland 
10.04 Lista

Espen Ripegutu 
12.04 Åseral, 19.00

Foss, Edvard 
05.04 Arbeidersamling
06.04 Kvinatun, 11.00  

form treff
06.04-10.04 Tonstad
14.04-17.04 Gyland
16.04 Kvinatun
19.04 KVS-Bygland
20.04 Reme
21.04 Birkeland bedehus
22.04 Sira Inpuls
23.04 Årsmøte ImF Sør
24.04 Tonstad, 11.00,  

storsamling
03.05 Arbeidersamling
03.05 Øvre Sirdal
04.05 Spind
06.05 Reme Nattcafe
07.05 LKUL Lyngdal
15.05 Bakke, 11.00, stors
24.05 KVS-Bygland
26.05 Snik
27.05 Sira Inpuls
29.05 Vågsbygd, 11.00

Ingunn Holm 
01.04-03.04 Åseral
05.04 Frigstad, styremøte
05.04 Arbeidersamling
12.04 Austerdalen
13.04-15.04 Fjotland
17.04 Ve
23.04 Årsmøte ImF Sør
24.04 Vågsbygd
03.05 Frigstad, styremøte
03.05 Arbeidersamling
07.05 Frigstad, konfirmasjon
10.05 Frikirkens misjons-

forening
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18.05 Reme
24.05 Ålefjær

Jan Arild Åkre 
12.04 Åseral, 19.00

Jørgen Tønnessen 
31.03-03.04 Farsund
03.04 Frigstad, nattverdmøte
05.04 Frigstad, styremøte
05.04 Arbeidersamling
23.04 Årsmøte ImF Sør
01.05 Frigstad, nattverdmøte
03.05 Frigstad, styremøte
03.05 Arbeidersamling
07.05 Frigstad, konfirmasjon

Kjell Hauan 
03.04 Bakke, 11.00 stors
01.05 Vegge, 19.00

Magne og Oddbjørg Havaas 
05.04 Eie

Marie Lode 
31.03-03.04 Flekkefjord,  

felle med NLM
03.04 KVS Lyngdal
05.04 Arbeidersamling
05.04 Flekkefjord, 19.30
06.04 Rødberg
12.04 KVS-Bygland
13.04 Lyngdal, 19.30
14.04-17.04 Hægebostad
19.04 Åraksbø
23.04 Årsmøte ImF Sør
24.04 Eiken, 11.00 fam møte
24.04 Birkeland bedehus
27.04 Øye
01.05 Flekkerøy, 11.00 konf
03.05 Arbeidersamling
03.05 Folkehøgskolen Sørlandet
04.05 Lista
05.05 Røyknes
10.05 Åseral, 19.00
15.05 Frikstad
17.05 Audnastrand, fest
25.05 Øye
31.05 KVS-Bygland 

Ole Kristian Øydna 
05.04 Øvre Sirdal

Per Nygard 
03.04 Vikeland, 19.30

Sigmund Stokkeland 
15.04 Ve
29.05 Vikeland, 19.30

Terje. A. Bestul 
17.04 Vikeland, 19.30

Tina Haddeland 
03.04 Flekkerøy, Fam m
05.04 Arbeidersamling
15.04 Fredagsklubben og Inpuls
19.04 Reme Impuls
21.04 Familiesamling Flekkefjord
23.04 Årsmøte ImF Sør
25.04 Bergen Lederforum Ung
03.05 Liknes Inpuls
03.05 Arbeidersamling
20.05 Tonstad yngres
21.05 8 up kvinlog
22.05 Kvinatundagen
26.05 familiesamling flekkefjord
31.05 Reme Impuls

Tommy Greibesland
29.05 Eiken, 11.00 konf

Tor Omar Holbek 
03.04 Tonstad, 19.30, søndag

Torgeir Nygård 
01.04 Sira Inpuls
02.04 LKUL Lyngdal
11.04 Maksgjengen Gyland
16.04 Kvås Kr. ungdomsforening
29.04 Sira Inpuls
30.04 GZ Kvinesdal
06.05 Hægebostad Yngres Lista 

flystasjon
13.05 Gyland Inpuls
14.05 Evje Kr. Ungdomslag
29.05 Flekkerøy 11.00

Åge Nygård 
05.04 Arbeidersamling
06.04 Audnastrand,  

formiddagstreff
07.04 KVS-Lyngdal
08.04 Homstean, kafetreff
10.04 Stallemo, 11.00
10.04 Lyngdal, 16.30 sangmøte
12.04 Guttelaget Vigeland
13.04-17.04 Byglandsfjord
18.04 Konsmo Yngres
21.04 Snik
22.04 Klubben Vigeland
23.04 Årsmøte ImF Sør
26.04 Dugnad Audnastrand
26.04 Ålefjær
27.04 Melhus, 19.30
03.05 Arbeidersamling
04.05 Audnastrand,  

formiddagstreff
05.05 Reiersdal
08.05 Lyngdal, 11.00
10.05 Flekkefjord, 19.30
13.05 Klubben Vigeland
15.05 Eiken, 11.00, 1 pinsedag
16.05 Vikeland, 2. pinsedag
27.05 Klubben Vigeland
28.05 Evje Kr Ungdomslag
29.05 Bakke, 19.00
31.05 Dugnad Audnastrand
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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

ImF - Gjenbruk
Vigeland

Torsdag og fredag 12-18
og lørdag 10-15

Adresse: Hestehaven - ved E-39  
(i huset til Lindesnes Bygg)

OBS! Varer mottas i åpningstiden

Ved evnt. henting, ring:
 Edvard (Lyngdal) 90 72 36 88
 Frank (Lyngdal) 41 22 60 36
 John (Lindesnes) 40 40 77 42
 Rolf (Lindesnes) 46 88 96 55
 Rune (Farsund/Lista) 91 84 84 78

OBS! Vi tar ikke imot hvitevarer,  
klær og piano!

Støtt ImF-Sør,
Audnastrand og 

Kvinatun



Annonser

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

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.no
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B-BLAD
RETURADRESSE:

Indremisjonsforbundet Sør
Postboks 166

4524 Lindesnes

Takk for god innsats!
Harald Arnesen, Torgeir og Åge Nygård har de 
siste dagene gjort en stor dugnadsinnsats med 
maling av veggene i gangen på Audnastrand.

Dugnad på Kvinatun
Det blir dugnad 18. og 19. mai kl 16 og  
utover kvelden.

• Vi maler kjøkkenveggen ute, og må sette  
opp et gjerde oppe i skogen.

• Vi vasker, spyler og rydder så det blir fint  
til Kvinatundagen.

Ta med uteklær.
 

Hilsen Kvinatunstyret

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

Det blir basar og loppemarked 16. april.  
   Loppemarkedet starter kl 15.00, 

parallelt blir det salg av grillede pølser 
og hamburgere, kaffe, kaker og lapper.

Hvis vi får inn større ting, så kan det 
hende at vi også får til en auksjon. 
Kvinlog barnekor synger kl. 17.00,  
og Edvard Foss har andakt. Basaren 
starter etter møtet. Vi satser på å få 
solgt mye lodd på bøkene, men håper 
også på at mange deltar på basar. Dette 
er en gavebasar, slik at vi er takknemlig 
for å få inn gevinster i fra våre venner der 
ute i kretsen. Vi trenger både lopper og åre - 
gevinster. Bokgevinster er alt ordnet.  
Ta gjerne kontakt med Hilde tlf 915 14 663 
eller Stian tlf 908 38 210. Vi satser på direkte 
levering til Kvinatun innen torsdag 14. april.

 
Hilsen Kvinatunstyret

Kvinatun


