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«Nå skaper jeg noe nytt.  
Det spirer allerede fram.  
Merker dere det ikke?»

Jes.43,19
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» Leder» Kontakt

Har du gått deg vill?
Dette, og lignende spørsmål 
ble stilt meg ganske mange 
ganger da jeg besøkte 
NLM sin generalforsamling 
i Vestfold i juli. Du som 
kjenner meg, vet at jeg er 
en humørfylt person, som 
gjerne kunne ha stilt lig-
nende spørsmål til en som 
sjelden besøkte et av ImF 
sine årsmøter og general-
forsamlinger.

AV: RAGNAR RINGVOLL

Derfor har også temaet gitt meg en 
del ettertanke – tanker som jeg vil 
dele med deg. La det være klart: jeg 
hadde ikke gått meg vill, og jeg har 
ikke begynt å «tuste»

Jeg var på NLM sin generalforsamling 
en hel dag uten oppdrag, og jeg stor-
koste meg. Mange herlige misjons-
venner fra det ganske land fikk jeg 
et gjensyn med. Samlingene jeg fikk 
være med på, og forkynnelsen jeg 
fikk høre, var til stor velsignelse. Tenk 
at jeg i tillegg fikk dele nattverden 
med så mange mennesker! Stort. Og 
konserten med Fri Hals var bare flott.

Likevel har jeg tenkt en del på spørs-
målet, eller kommentarene om du vil.

I bedehuset finner vi mange «barn». 
Barn som på ulike måter har funnet 

sin plass der fordi de er knyttet til bede-
huset av ulike årsaker. Noen kom dit via 
kirken. Andre kom der via vekkelse/for-
kynnelse, eller venner og familie, mens 
atter andre kom der via sitt engasjement 
i en eller flere organisasjoner knyttet til 
bedehuset.

Så flott. Det er dette mangfoldet som ut-
gjør forsamlingen, eller vennesamfunnet.

Likevel: 
Blir vi litt fremmedgjorte for hverandre 
fordi vi har ulike «hjertebarn»? Ser jeg 
på en person fra en annen organisa-
sjon som han har gått seg vill, fordi han  
søker  felleskap på et møte arrangert av  
ImF Sør.

Da har vi i så fall et betydelig problem. 
Et par signaler tyder på at tanken ikke er 
grepet ut av luften. Med forbehold om 
rett gjengivelse kommer det fram beret-
ninger som kan tyde på at det i enkelte 
bedehus går over til harde debatter og til 
dels personangrep fordi organisasjonen 
settes foran vennesamfunnet. Det er i så 
fall ikke bra. 

Det er ikke bra dersom organisasjonen 
kommer først i et samfunn der det er vik-
tig å tilpasse oss hverandre.

Organisasjonene er ikke et mål, men et 
middel til å nå ut «Med Guds Ord til fol-
ket.» Målet er Jesus.

Særlig krevende blir det når vi i tillegg 
opplever at mange medlemmer fin-
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Aktiviteter «

Dette skjer i høst

August

20.-23. august  «Vi over 60»- leir, Audnastrand
25. august Loppemarked, Audnastrand

September

5.   Formiddagstreff, Audnastrand

Oktober

3.  Formiddagstreff, Audnastrand
12.-14.  Sparksleir, 2.-3. kl, Kvinatun
19.-21.  Sparksleir, 2.-4. kl, Audnastrand
26.-28.  T&T leir, 4.-7. kl, Kvinatun
26.-28.  T&T leir, 5.-7. kl, Audnastrand

November

7.  Formiddagstreff, Audnastrand
16.-17.  Julemesse, Flekkefjord
24.  Julemesse, Audnastrand 
30.  Julefest, Kvinatun
30.nov-2. des Actionleir, 8.-10. kl, Audnastrand

Desember

5.  Formiddagstreff, Audnastrand

ner sitt forhold til kirken vanskeliggjort  
gjennom de valg kirken har gjort den  
senere tid.

Da trenger vi mere enn noen gang ven-
nesamfunnet.

Et vennesamfunn der vi ikke er frem-
medgjorte for hverandre. Der vi ikke 
stiller spørsmål ved om vi er engasjert i 
ulike organisasjoner, men gjennom det 
engasjementet og Kristi nestekjærlighet, 
evner å se hverandre gjennom Bibelens 
klare oppfordring: Se hvor de elsker hver-
andre.

Her har vi som ledere - sentralt, regio-
nalt og lokalt - et stort ansvar. 

Vi kan bygge organisasjonene og vi kan 
bygge vennesamfunnet. I den tid vi er 
inne i nå, trenger vi vennesamfunnet 
mere enn noen gang.

Derfor ønsker jeg å være blant dem 
som er med å bidra til at vennesamfun-
net skal være det sted jeg kan komme 
og kjenne meg hjemme – uansett årsak 
til hvordan jeg kom ditt – og uansett 
hvilket hjertebarn jeg måtte ha med i 
bagasjen.

Er det slik at vi som har 
bedehuset som hjem, setter 
organisasjonen foran venne-
samfunnet? Da har vi i så fall 
en betydelig utfordring på 
våre bedehus.

Signaler på vårt eget krets-
årsmøte i april i år tyder 
på at det noen plasser kan 
være krevende å sette 
 fellesskapet foran organisa-
sjonene.

Påska 2019

Palmehelgen faller i 2019 på helgen  
12. - 14. april. Da planlegger vi en påske-
samling på Kvinatun leirsted.  
Talere og vertskap blir familien Astrid og 
Øystein Persson, Sissel og Kjell Hauan, 
samt Aud Karin og Ragnar Ringvoll.

Det arbeides med å få gode sangkref-
ter. Blir tilstrømmingen stor, vil møte-
ne bli arrangert på bedehu-
set, evt. i gymsalen. Dette 
vil vi komme tilbake til når 
fullstendig program fore-
ligger.

Da det er få rom til utleie, anbefa-
ler vi deg allerede nå og ta kon-
takt med kretskontoret dersom 
du ønsker å overnatte på Kvina-
tun. Det er plass til 3-4 bobiler.

Barnearbeidet ivaretas av Tina 
Haddeland med hjelpere.
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» Arrangementer

Denne ble første gang 
avviklet i november 2017. 
Det er nå besluttet at den 
skal arrangeres årlig. I 
inneværende år er dato 
fastsatt til 9.-11. november.

Årets tema er FØLG MEG, og gjennom 
seminarer, nettverk og møter får du 
konkret hjelp slik at det lokale bedehus-
arbeid på din hjemplass kan videre-
utvikles, samt utvikle deg som har ansvar 
i ulike deler av bedehusarbeidet.

Vi vil sende flere av våre arbeidere til 
konferansen, da vi mener den er viktig 
for videre dyktiggjøring i tjenesten.

Tilbakemeldingene fra konferansen i fjor 
var svært god, og det er viktig at vi sør-
ger for åndelig påfyll og nye impulser. Vi 
oppfordrer sterkt lag og foreninger til å 
vurdere deltakelse på konferansen.

Fellesreise med buss 

Det blir arrangert fellesreise med buss fra 

Lederkonferansen 9.-11. november 2018

Ja, du leste rett! For 70 år 
siden ble bibelskolelaget for 
daværende indremisjonens 
bibelskole i C. Sundsgate i 
Bergen stiftet. Siden skolen ble 
flyttet til Bildøy for 35 år siden, 
måtte også navnet selvfølgelig 
forandres.

Hvert år arrangeres Bildøy-kveld på Aud-
nastrand. Det blir det også i høst. Siden 
vi har jubileum i år, vil det prege en del av 
kvelden. Merk deg datoen med en gang, 
og noter det ned i sansen din: 

Bildøy bibelskolelag 70 år
JUBILEUMS-BILDØYKVELD PÅ 
AUDNASTRAND, FREDAG  
15. SEPTEMBER KL. 19.00.

Program: 

Bibelskolelærer Gunnar Ferstad er kvel-
dens gjestetaler. 
God festmat, diverse kaker og drikke. 
Sang. Basar. Årsmøtesaker.

Selv om vi skal ha basar, er vi frimodig til 
også å be om en skikkelig jubileumsgave, 
-/ kollekt til den flotte bibelskolen vår. De 
trenger penger til videre drift. Det kan du 
og jeg få lov til å være med på. Tenk, så 

herlig! Her er det bare å ha ei god og full 
pengebok med seg i veska!

Som du også skjønner, er dette en kveld 
der alle er velkommen! Det gjelder ikke 
bare tidligere bibelskoleelever. Jeg nev-
ner det igjen: ALLE, – inkludert deg.

Da er det en stor glede å ønske velkom-
men til Bildøy-jubileum. Håper mange vil 
feire det sammen med oss!

Ta med deg en venn eller flere! Da blir det 
fullt!

Vel møtt i Jesu navn!

Kristiansand torsdag ettermiddag, med 
retur søndag.

Avreise torsdag 8/11 fra: 
Kristiansand kl. 10:00, 
Lyngdal kl. 11:00, 
Flekkefjord kl. 11:30, 
Stavanger kl. 14:00, 
Haugesund kl. 16:00
Ankomst Bergen og Thon Hotell Orion ca. 
kl. 19:00. Retur etter konferanse avslutning 
søndag middag, med ankomst Stavanger 
ca. 17:00 og Kristiansand ca. 21:00. 

Priser, tur/retur (inkl. fergeutgifter) fra:
Kristiansand kr. 1450,-, 
Flekkefjord kr. 1.250,-  
Sør-Rogaland kr. 1.050,-  
Nord-Rogaland kr. 600,- 

Informasjon og påmelding 

Informasjon og påmelding skjer via:  
Leder-konferanse.no

Er du usikker på noe, tar du kontakt med 
kretskontoret. Se for øvrig annonse på 
siste side i dette nr av Røsten.
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I 2. Krønikebok kapittel 7 
står et vers som flere ganger 
har talt til meg. Verset står i 
forbindelse med innvielsen 
av templet i Jerusalem. Kong 
Salomo og hele Israels folk 
priser Herren, feirer og gle-
der seg når Herrens herlig-
het fyller templet. 

AV MARIE HORNNES

Etter å ha feiret i flere dager vender 
folket hjem igjen. Da er det at Herren 
åpenbarer seg for Salomo om natten 
og sier:

Jeg har hørt din bønn og utvalgt dette 
stedet til et offersted for meg. Når jeg 
lukker himmelen, så det ikke kommer 
regn, og når jeg befaler gresshoppene 
å fortære landet, og når jeg sender 
pest iblant mitt folk, og så mitt folk, 
som er kalt med mitt navn, ydmyker 
seg og ber og søker mitt åsyn og om-
vender seg fra sine onde veier, da vil 
jeg høre i himmelen og tilgi deres synd 
og lege deres land (2.Krø.7,12b-14).

Gud var ikke ferdig med det Han ville 
si til sitt folk. Han taler til Salomo om 
natten, når det er stille. Han gir et løfte 
med betingelse, som treffer meg som 
leser dette ordet i dag. Jeg tenker spe-
sielt på vers 14: og så mitt folk, som er 
kalt med mitt navn, ydmyker seg og 
ber og søker mitt åsyn og omvender 
seg fra sine onder veier, da vil jeg høre 
i himmelen og tilgi deres synd og lege 
deres land. Herren taler til sitt folk. Det 
er ord til deg og meg som hører Jesus 
til i dag. Herren vil gripe inn når Guds 
folk vender seg til Han. Mennesker i 
Norge trenger en Gud som hører, tilgir 
synd og som kan lege landet. Det star-
ter med meg og deg, vi trenger ikke 

sitte og vente på at Gud skal forandre 
alle andre.

Max Lucado har skrevet en bok som 
heter «SNU tilbake til det vi bygger 
på», som handler om omvendelse ut 
fra 2. Krø. 7,14. Han peker ut fra dette 
verset på fire områder hvor omven-
delse er aktuelt for Guds folk:

Å snu/vende om fra å fremheve 
og ære seg selv til å fremheve og 
ære Gud. I 1. Pet.2,9 står et aktuelt og 
mektig vers om den som hører Jesus 
til: Men dere er en utvalgt ætt, et kon-
gelig presteskap, et hellig folk, et folk 
til eiendom, for at dere skal forkynne 
Hans storhet, Han som kalte dere fra 
mørket til sitt underfulle lys, Vi er kalt 
til å forkynne Guds storhet. Hvem Han 
er som har kjøpt oss til seg. Det hand-
ler om å være hverdagskristen. Å tjene 
Jesus på arbeidsplass, skole, idretts-
banen eller der hvor vi ferdes. Å tjene 
Jesus i alt vi gjør.

Å snu fra å klare oss selv til å sto-
le på Gud og være avhengig av 
Han. Vi har fått bønnerett i Jesu navn. 
Ef.3,12: I Ham har vi frimodighet, og 
ved troen på Ham har vi adgang med 
tillit. Vi får legge frem våre bønner og 
snakke med Gud vår Far om alt som 
ligger oss på hjertet. Og Herren venter 
på at vi skal komme frem for nådens 
trone, der veien er åpen for alle Guds 
barn. Vi får be til Han som kan gjøre 
mer enn alt. For en mulighet! Men den 
selvhjulpne har ikke bruk for å be.

Å snu fra å bestemme selv til å la 
Gud veilede meg og søke sannhe-
ten i Hans Ord. Vi trenger å vende 
tilbake til Guds Ord. Hva sier Bibelen 
om hvem Gud er? Er den Jesus som 
forkynnes Bibelens Jesus? Hvordan 
kan jeg leve livet mitt til ære for Gud? 

Aktuelle spørsmål som vi finner svar 
på i Guds Ord. Ordet er levende og 
skaper det det nevner. Gjør vi etter det 
som vi leser og hører av Jesu ord i Bi-
belen, kan ingen storm i tid eller evig-
het få vårt liv bort fra grunnvollen som 
holder. Da bygger vi på Han som er 
hovedpersonen i Bibelen. Det er Jesus. 
Han er den som landet vårt trenger.

Å snu fra selvrettferdighet til an-
ger og bot. Vi trenger å erkjenne 
synd og be om tilgivelse. Jesus er syn-
deres venn, Han kjenner vårt hjerte, 
og Han ønsker at vi skal snakke med 
Han om alt. 1. Pet. 5,5b: For Gud står 
de stolte imot, men de ydmyke gir Han 
nåde. Sal. 51,8: Se, du har lyst til sann-
het i det innerste av hjertet! Så lær 
meg da visdom i hjertets dyp. Det er 
ydmykende å bekjenne synd. Men Je-
sus har makt til å tilgi, og Han vil tilgi 
alt vi kommer til Han med. Han har lyst 
til at vi er ærlige om hvordan det står 
til, i stedet for å dekke over synden el-
ler å late som om det står bedre til enn 
det gjør. At vi bøyer oss for Guds Ord 
når det stikker i hjertet. 

Noen ganger er det nødvendig at Her-
ren ransaker oss og viser oss hvordan 
det står til. Han kan peke på ting i våre 
liv, for at vi skal komme til Han med 
det. Vi trenger å være under Åndens 
lys slik at Ordet får truffet våre hjerter. 
En bønn fra Jeremia har hjulpet meg 
når jeg har strevd med min omven-
delse eller ikke føler at jeg strekker til 
på disse områdene som er tatt frem i 
denne sammenhengen. Kanskje kan 
du også kjenne det slik. Da får vi be-
gynne med å komme til Jesus, så får 
Han ta oss videre eller tilbake igjen, 
som Han vil. I Jer. 31,18b går vi til Han 
som kan hjelpe med alt: Omvend meg 
du, så blir jeg omvendt! Du er jo Her-
ren min Gud.

Omvendelse

Andakt «
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» Jubilant

Onsdag 25. juli fylte denne 

hederskaren 80 år. Beklagelig-

vis kommer en velfortjent 

heder i Røsten noe sent, men 

svært velment.

AV: RAGNAR RINGVOLL

Hans kone, Anne Margareth og deres 
datter Hilde, med sin familie, inviterte til 
åpent hus på selve dagen i deres vakre 

hjem på Timenes i Kristiansand. Mange 
venner av Kåre var til stede og feiret mis-
jonsvennen, bønnemannen, korsangeren, 
trekkspilleren, gartneren, ektemannen, 
faren, svigerfaren og siste men ikke minst 
bestefaren.

Når vi vet alt Kåre gjør, og er med på, sy-
nes jeg personlig det er rart at han tren-
ger seng. Men det gjør han.

Kåre leder/spiller trekkspill i 3 – tre! - kor: 

Kåre Timenes 80 år
Greipstad musikkor, Frikstad musikkor og 
Randesundskameratene. Og alle korene 
er mye ute og synger - ofte i våre sam-
menhenger.

Av yrke er Kåre gartner, og hans hage kan 
avbildes i et hvilket som helst ukeblad. 
Han ordner uteområdet ved Frikstad be-
dehus, og på Audnastrand har han i man-
ge år gjort en stor jobb med uteareal, bed 
og blomster, i nært samarbeid med andre 
blomstervenner. 

Du skulle hørt alle de fine omtalene vi får 
av blomsterbedene du steller til hvert år, 
Kåre. Selv om du er ydmyk på egne veg-
ne, tror jeg du ville blitt litt stolt.

Foruten å være svært aktiv på Frikstad 
bedehus, har vi stor glede av Kåre og 
kona Anne Ma også i kretsarbeidet. På 
ulike måter og i ulike sammenhenger er 
de viktige støttespillere i arbeidet.

Personlig vil jeg takke deg Kåre for de 
mange oppmuntringer du har gitt meg 
når jeg har stått på talerstolen i Frikstad 
bedehus

Kåre ivrer for bønnetjenesten og på egne 
vegne snakker han stadig om at vi som 
kristne må være med i «bærelaget.»

Det er tydelig at Kåre er en kjær og om-
sorgsfull bestefar. Barnebarna Mathilde, 
Mats og Elias hadde laget en fin billedbok til 
bestefar, og fra boka har jeg fått lov å sitere: 
«Du lærer oss om Jesus, om hvordan vi 
skal ordne med blomster, jordbær og gu-
lerøtter og du lærer oss hvordan vi lager 
de beste pannekakene i verden. Takk for 
at du leker og tøyser med oss, spiller spill 
med oss, passer på oss, henter og leverer 
oss på skole/barnehage og for at du har 
et trygt fang å sitte på.» Snakk om attest.

Vi gratulerer deg med dagen, 
Kåre. Takk for din innsats for 
Jesus. Gud velsigne deg og 
familien i dager som kommer.
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Leirhjørnet «

Tidene skifter, du er kon-
stant… synger ungdom-
mene i en lovsang. Og slik 
er det i livet. Anne Rita har 
funnet ut at hun trer av som 
leirsjef på Audnastrand, 
etter mange år i oppgaven. 
Vi takker for alt du har gjort 
for store og små i leir-
arbeidet. Anne Rita vil du 
fortsatt treffe på møter og 
lagsbesøk.

På kontoret jobber vi nå med å finne 
nye og gode løsninger, og ikke minst 
ønsker vi blant annet å ha fokus på 
det nye barneopplegget Awana. Vi 
er utrolig glad for forbønn. Ta gjerne 
kontakt med meg (Tina 911 93 306 / 
t.haddeland@imf.no) dersom du har 
navn på kandidater som kan være 
med som talere/ledere på leir. Er du 
foreldre/besteforeldre/tante/onkel, 
bli med så blir ikke leiren så «skum-
mel» for barnet.

2.-4. klasse Sparks leir: 
19.-21. oktober. 
Leirsjef: Ragnar Ringvoll.

5.-7. klasse T&T  
(Tro og trening) leir: 
26.-28. oktober.
Leirsjef: Anette og Jonny Stensland.

8.-10. klasse Journey (ten) leir: 
30. november-2. desember:
Leirsjef: Tina Haddeland.

Vi trenger også hjelp på Kvinatun, 
både kjøkkenhjelp, leder og talere. 
Føler du kallet, eller vet om noen som 
hadde passet perfekt. Si ifra.

2.-3. klasse Sparks leir: 
12.-14. oktober
Leirsjef: Tina Haddeland

4.-7. klasse T&T leir: 
26.-28. oktober
Leirsjef: Tina Haddeland

BLI MED PÅ LEIR DA VEL!

Høstleirene 
på Audnastrand og Kvinatun

Takk til Anne Rita

Anne Rita har vært ansatt i 
kretsen siden høsten 2004. 
Hun har vært ansatt som  
barnearbeider/forkynner/ 
leirarbeider.

Hun har nå valgt å si opp den del av stil-
lingen som gjelder leirarbeidet, men fort-
setter i 50 %stilling som forkynner – med 
særlig fokus på barn og unge.

Vi ønsker å takke Anne Rita for det store 
arbeidet hun har lagt ned i leirarbeidet i 
14 år. Å stå i dette arbeidet over så man-
ge år, er beundringsverdig. 

Leirarbeidet er krevende og utfordrende. 
Men som vi forstår av samtalene med 
henne, gir det enormt mye å få lov til å 
være med i et arbeid der man kan fortelle 
barna om det beste.

Sammen med mange – men kanskje 
særlig Åge Nygård – har hun vært med 
på å prege leirarbeidet på Audnastrand 
i mange år. Nå har de begge valgt å gå 
inn i andre oppgaver. (Åge gikk ut av leir-
arbeidet for et par år siden.)

Kretsen arbeider med ulike løsninger for 
det videre arbeidet, og håper du er med 
i bønnetjenesten om at vi må finne gode 
løsninger.

Takk for din store innsats, 
Anne Rita.

Hoppepute til 
Audnastrand

Nå har vi samlet inn en del til hoppe-
pute på Audnastrand, men mangler 
litt. Håper noen vil være med å gi, så 
vi snart kan gå til innkjøp.

Tenk så gøy hvis denne kunne kom-
me på plass til leirene!!

Vil du være med å gi? 
Kontonr.: 3000.34.90102  
eller Vipps 504970
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Reiserute fra august til oktober (Med forbehold om endringer)

» Kalender

Håkon Garvo 

12. - 16.09. Hægebostad Indremisjon

Marie Hornnes 

14.08.  Arbeidersamling ImF - Sør
04.09.  Arbeidersamling med  

Arne Tord Sveinall 

Arne Arnesen 

26.08.  Vågsbygd Bedehus
09.09.  Grovane Indremisjon
12.09.  Reme bedehus
18.09.  Flekkefjord Indremisjon 
12.-22.10. Finnmark Indremisjon
23.-28.10. Frikstad Bedehus 

Carl Otto Tønnessen 

23.09.  Kvås Indremisjon 
30.09.  Bakke Indremisjon 
21.10.  Vågsbygd bedehus

Edvard Foss

14.08.  Arbeidersamling ImF - Sør
19.08.  Lyngdal Indremisjon
22.-26.08. Loppemarked Audnastrand  

Leirsted
02.09.  Kvinesdal Indremisjon 
02.09.  Bakke Indremisjon 
04.09.  Arbeidersamling med  

Arne Tord Sveinall 
04.09.  Finsland Bedehus
05.09.  Spind Indremisjon 
09.09.  Stallemo Bedehus 
09.09.  Vikeland Indremisjon 
12.09.  Eie Indremisjon
14-16.09.  Bjerkrheim ImF Rogaland
18.09.  KVS-Bygland 
19.09.  Hornnes kr. Ungdomslag 
02.10.  Tjørhom i Sirdal Indremisjon
07.10.  Grovane Indremisjon 
10.10.  Frikstad Bedehus
11.10.  KVS-Lyngdal 
20.10.  8 up Kvinlog 
21.10.  Stallemo Bedehus 
23.-28.10.  Moi Indremisjon 
30.10.  KVS-Bygland 
31.10.  Hornnes Kr. ungdomslag 

Jørgen Tønnessen 

03.10.  Melhus Bedehus
06.10.  Finsland Bedehus 
07.10.  Vikeland Indremisjon
09.10.  Finsland Bedehus 
10.-14.10.  Farsund Indremisjon
16.10.  KVS-Bygland 

17.10.  Spind Indremisjon 
18.-21.10.  Lista Indremisjon
24.10.  Hornnes Kr. ungdomslag 
25.10.  Engesland 
31.10.  Studentlaget Grimstad 

Ingunn Holm 

14.08.  Arbeidersamling ImF - Sør
28.08.  Åseral Bedehus
04.09.  Arbeidersamling med  

Arne Tord Sveinall 
13.09.  Farsund Indremisjon 
18.09.  Finsland Bedehus
21.-23.09.  Grovane Indremisjon 
25.09.  Ålefjær indremisjon 
27.09.  Engesland 
07.10.  Stallemo Bedehus 
11.10.  Engesland 
18.10.  Snik Bedehus 
23.10.  Ålefjær indremisjon

Tina Haddeland 

14.08.  Arbeidersamling ImF - Sør
21.-23.08.  Equip Imf-ung
24.08.  Ålefjær junior 
25.08.  Loppemarked Audnastrand  

Leirsted
27.08.  Flekkefjord Åpen bhg 
28.08.  Kvås yngres 
04.09.  Arbeidersamling med  

Arne Tors Sveinall 
04.09.  Reme Impuls 
05.09.  Liknes Jentelag 
06.09.  Hidra yngres 
11.09.  Remehaugen Kystbarnehage
12.09.  Å - Barnemøte 
13.09.  Familiesamling Flekkefjord 
14.09.  Fredagsklubben Sira 
14.09.  Sira Inpuls 
15.09.  TRAFO Tonstad
17.09.  Flekkefjord Åpen Barnehage 
17.09.  Valand yngres Stjernen 
20.09.  Ledersamling Bergen Imf-ung
26.09.  Gyland Inpuls 
28.09.  Hægebostad yngres 
29.09.  GZ Kvinesdal 
08.10.  Flekkefjord Åpen bhg 
08.10.  Maksgjengen Gyland
12.-14.10.  2.-3. kl leir Kvinatun 
15.10.  Vigmostad yngres 
16.10.  Liknes inpuls 
18.10.  Flekkefjord jr.ving og jente-gutte-

lag og inpuls 
19.10.  Tonstad Yngres

20.10.  Kvinatun – barneopplegg for 
Lyngdal Indremisjon 

25.10.  Hobbyklubben Rafoss 
26.-28.10.  4.-7. kl leir Kvinatun 

Ragnar Ringvoll 

14.08.  Arbeidersamling ImF - Sør
21.- 24.08.  Eldreleir Audnastrand Leirsted
24.-26.08.  Evjetun leirsted med  

Flekkerøy bedehus 
02.09.  Samlingsfest Flekkefjord  

Indremisjon 
04.09.  Møte Omlid Sirdal Indremisjon 
04.09.  Arbeidersamling med  

Arne Tord Sveinall 
05.09.  Studentlaget i Grimstad 
07.-09.09.  Åkra bedehus - møtehelg
13.09.  Engesland 
30.09.  Spangereid bedehus 
02.10.  Flekkefjord Indremisjon 
04.10.  Røyknes Indremisjon 
11.-14.10.  Fjotland Indremisjon 
17.10.  Møte Eie Indremisjon 
19.-21.10.  2.-3. kl leir Audnastrand Leirsted
20.-21.10. Reme bedehus
24.-28.10.  Arne Arnesen Frikstad Bedehus

Åge Nygård 

12.08.  Frikstad Bedehus
14.08.  Arbeidersamling ImF - Sør
16.08.  Snik Bedehus 
19.08.  Bakke Indremisjon 
20.08.  Vigmostad yngres på  

Audnastrand 
21.08.  Finsland Bedehus 
28.08.  KVS-Bygland 
02.09.  Eiken Indremisjon
04.09.  Arbeidersamling med  

Arne Tord Sveinall 
05.09.  Melhus Bedehus 
06.09.  Reiersdal Bedehus
09.09.  Finsland Bedehus
12.-14.09.  Fjotland Indremisjon
16.09.  Gyland Indremisjon 
18.09.  Rosseland Bedehus
19.-24.09.  Nordmøre og Romsdal  

indremisjon
27.09.  Sirdal Indremisjon 
07.10.  Flekkefjord Indremisjon 
07.10.  Kvinesdal Indremisjon 
09.10.  Holum 
10.-11.10.  Hægebostad Indremisjon 
12.10.  Sira Inpuls 
14.10.  Frikstad Bedehus
14.10.  Tonstad, Sirdal Indremisjon
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Er du leder for et lag eller forening og vil ha besøk av oss  
– ta kontakt med oss på epost: sor@imf.no eller tlf. 38 25 83 80. 

19.10.  Klubben Vigeland 
20.10.  Finsland ungdomsforening 
21.10.  Bakke Indremisjon 
23.10.  Rosseland Bedehus
24.10.  Lyngdal Indremisjon
25.10.  Røyknes Indremisjon 
30.10.  Reme Impuls 

Anne Rita Nilsen 

14.08.  Arbeidersamling ImF - Sør
20.-23.08.  Vi over 60 leir  

Audnastrand Leirsted
25.08.  Loppemarked Audnastrand
29.08.  Remehaugen Kystbhg
29.08.  Gyland Inpuls 
30.08.  Lyngdal ya 
31.08.  Fredagsklubben Sira 
31.08.  Sira Inpuls 
04.09.  Liknes Inpuls 
04.09.  Arbeidersamling med  

Arne Tord Sveinall 
07.09.  Klubben Vigeland 
11.09.  Kvås yngres 
12.09.  Vigeland yngres 
14.09.  Hægebostad yngres 
19.09.  Å barnemøte 
20.09.  Hobbyklubben Rafoss
21.09.  Ålefjær junior 
22.09.  8 up Kvinlog 
09.10.  Remehaugen Kystbarnehage 
09.10.  Kvås yngres 
10.10.  Å Barnemøte 
13.10.  GZ Kvinesdal 
15.10.  Konsmo yngres 
16.10.  Reme Impuls 
17.10.  Å Barnemøte 
24.10.  Vigeland yngres 
29.10.  Valand yngres (stjernen) 

Roald Evensen 

12.-16.09.  Bakke Indremisjon

Aud Karin K. Ringvoll 

22.08.  Reme bedehus 
13.09.  KVS-Lyngdal 
17.10.  Melhus Bedehus 

Tor Andre Haddeland 

23.09.  Stallemo Bedehus 

Torgeir Skrunes 

14.-16.09.  Flekkerøy bedehus

Øistein Persson 

14.09.  Bibeltime Randesund Indremisjon 

Takk til Åge

Åge har i flere år hatt 
hovedansvaret for jule-
messa på Audnastrand. 
Vi har vært utrolig glade 
og takknemlige for det 
arbeidet Åge har utført for 
julemessa.

AV: RAGNAR RINGVOLL

Han har nå ønsket å bli fritatt fra 
denne oppgaven, og inntil videre 
følges arbeidet opp fra kretskonto-
ret. Han fortsetter som forkynner i 
kretsen.

Åge har vært sykmeldt en tid, og 
har nylig vært gjennom en opera-
sjon. Han er på bedringens veg, 
og begynner høsten i noe redusert 
stilling. 

Vi takker deg varmt for innsatsen i 
julemessekomiteen, Åge og ønsker 
deg fortsatt god bedring!

Vi ønsker deg og dine  
alt godt, og ber misjons-
folket huske Åge og  
familien i bønn.

Takk «

	

Be	for…	

	

- Ragnar	Ringvoll	og	hans	nye	tjeneste	som	kretsleder	
- Alle	de	hjemmene	som	gruer	seg	til	jul	
- Arbeidet	vårt	blant	barn	og	unge,	og	Awana	satsingen	
- de	ansatte;	at	de	hele	veien	må	få	se	Guds	retning	i	arbeidet,	og	går	på	den	

Be for…

– reiseruta

– høstleirene

– kretsstyret

– BUR (barne- og  
ungdomsrådene)

26.09.  Bibeltime Randesund Indremisjon 
07.10.  Mosby Indremisjon 

Endre Bjelland 

16.09.  Lyngdal Indremisjon 
28.10.  Flekkefjord Indremisjon 

Frank Rott 

11.10.  Sirdal Indremisjon 
21.10.  Grovane Indremisjon 

Magne og Oddbjørg Havaas

14.10.  Bakke Indremisjon 

Kjell Hauan 

09.09.  Flekkefjord Indremisjon 

Harald Tjervåg 

07.-09.09.  Lista Indremisjon
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Foreningsgaver mai og juni 2018

Kretsen bankkonto 3138 25 32573

» Gaver

 Jeg/vi tegner Fast givertjeneste  

Jeg/vi vil bidra med kr.  …………… i  mnd.  kvartalet  halvåret  året

Jeg/vi ønsker å betale med:  AutoGiro  Tilsendte giroblanketter

 Jeg/vi ønsker å gi testamentarisk gave, send informasjon.

 Jeg/vi ønsker å abonnere på Indremisjonsrøsten, for kr. 250,- pr. år + evt. gave. 
Abonnement opphører ikke før vi mottar skriftlig henvendelse. Send egen liste der-
som 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

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 
forkynnere 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

Indremisjonsrøsten 4 201810

Konsmo imf ........................................................................... 15 000
Tveit indremisjon ...................................................................2 300
Flekkefjord indremisjon ...................................................30 000
Melhus ......................................................................................... 1 100
Reiersdal bedehus .................................................................. 1 140
Randesund indremisjon ....................................................12 500
Stallemo bedehus ................................................................. 2 350
Finsland bedehus .................................................................. 3 250
Reme bedehus ...................................................................... 5 000
Spind ungdomshus ................................................................. 900
Vikeland indremisjon ......................................................... 18 000
Vigmostad kr ungdomsfor ............................................... 5 000
Birkeland bedehus ..................................................................3 671
Omlid kvinneforening........................................................... 1 300
Farsund kvinneforening .....................................................5 500
Lista indremisjon ................................................................. 15 000
Engedal, Hogganvik .............................................................2 200
Lyngdal bedehusforsamling ..........................................35 000
Grovane indremisjon ......................................................... 17 600
Rosseland kr forening ..........................................................4 100

Fast givertjeneste .................................................................. 51 181
Audnastrand ........................................................................... 5 850
– fra Lista imf .......................................................................50 000
– fra Farsund Audnastrandforening .............................. 3 550
Kvinatun................................................................................... 13 235 	  

	  

	  

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

Flatebygd, 4735 Evje tlf. 959 44 560
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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

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

Annonser «



B-BLAD
RETURADRESSE:

Indremisjonsforbundet Sør
Postboks 166

4524 Lindesnes


