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For jeg vet de
tanker jeg tenker
om dere, sier Herren.
Det er fredstanker, og ikke
tanker til ulykke. Jeg vil gi
dere fremtid og håp.
Jer.29,11

UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR – MED GUDS ORD TIL FOLKET

» Kontakt

» Leder
KJENNER DU BUSKAPEN DIN?

Med Guds Ord til folket

I ordspråkene 27, 23 kan vi lese:

Indremisjonsforbundet Sør
Postadresse: Pb. 166, 4524 Lindesnes
Besøksadresse: Spangreidveien 366,
4520 Lindesnes
Tlf. 38 25 83 80
E-post: sor@imf.no
Giro nr.: 3138.25.32573
Vippsnr.: 110518

Du bør vite nøye hvordan sauene
dine ser ut. Ha omsorg for din
buskap!

Kretsstyre: Arild Fjeldskår,
Marilyn Sørensen, Wenche Slimestad,
Øystein Persson, Arne Arnesen, Andre
Heradstveit, Terje Kvinlog og Jonny
Stensland (vara)
Konfirmasjon:
Ingunn Holm

tlf. 414 74 676

Vielse:
Jørgen Tønnessen
Frank Rott

tlf. 916 20 744
tlf. 412 26 036

Dåp og begravelse:
Kontakt kretskontoret
Kretsleder:
Ragnar Ringvoll

tlf. 404 44 545

Administrasjonsleder:
Anita Stensland, at.stensland@imf.no
Ungleder:
Anette B. Stensland tlf 99597546
Forkynnere:
Åge Nygård (permisjon)
Jørgen Tønnessen
Ingunn Holm
Marie Hornnes
Edvard Foss

tlf. 416 75 610
tlf. 916 20 774
tlf. 41 47 46 76
tlf. 970 36 215
tlf. 907 23 688

Barnearbeider:
Anne Rita Nilsen

tlf. 911 10 996

Audnastrand leirsted
Adresse: Spangreidveien 366,
4520 Sør-Audnedal
Telefon: 38 25 83 80
Giro nr.: 3138.25.32573
Husmor: Marit Sigrunn V. Eskeland,
tlf. 94 85 32 92
E-post: audnastrand@imf.no
www.imf-sor.no/audnastrand
Kvinatun Leirsted
Daglig leder:
Tina Haddeland tlf 91193306
Adresse: Krågelandsveien 43,
4473 Kvinlog
Bankkonto: 3138.25.32573
E-post: kvinatun@imf.no
www.imf-sor.no/kvinatun
Tilsluttet: Indremisjonsforbundet
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Jesus brukte ofte sauen som bilde på
oss mennesker i møte med hyrden
Jesus. I Joh. 10 sier han blant annet:
Jeg er den gode hyrde. Den gode
hyrde setter sitt liv til for fårene.
Og i Lukas 15,4 møter vi hyrden som
har 100 sauer og mister en av dem:…
«vil han da ikke forlate de nittini i
ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han
finner den?»
Vi skal i gang med en ny høst. Mange
som leser disse linjer har et stort
misjonsengasjement. Kanskje er du
med i styrer og råd, med i et arbeid,
eller ganske enkelt bryr deg om at
mennesker må få møte Jesus. Du
gleder deg til høsten.
Kjenner du buskapen din?
Hva ser du da? Ser du fallene, feilene,
nederlagene, utilstrekkeligheten,
eller ser du en synder som trenger
Jesus. Hyrden som lette etter sau
nummer 100, lette ikke etter skyld
eller feil hos sauen som var kommet
bort. Han lette etter en sau som han
ønsket å få hjem - og han lette til
han fant den. Det var nøden for å få
han hjem som preget leitinga.
Hyrden kjente sauene sine. Han så
hvem som var borte. Han visste
hva han skulle leite etter. Hyrder er
viktige i Guds rike. I en tid hvor mye
vil dra oss vekk fra Jesus, trenger
vi hyrder i forsamlingen som leiter
etter de vi savner. Som ikke peker

på årsaken til at de er borte, men
som leiter fordi de er savnet, og som
leder dem til Jesus.
Denne våren har vært spesiell med
lengre perioder med fravær av møter.
Kanskje er det for en tid som denne,
Jesus kaller oss til å være hyrder som
leiter. Leite etter de som ikke dukker
opp når møtene settes i gang igjen.
Som ikke bare opplever at vi sitter stille og savner dem, men der vi
våger å gå – ta en telefon – invitere –
stille opp, fordi vi ønsker de tilbake til
flokken og til Jesus.
Kanskje er det noen sauer i din
forsamling som Gud vil at nettopp du
skal passe på. Du vet nøye hvordan
de ser ut, men husk siste del av Ordet
vi innledet med: Ha omsorg for din
buskap. Det er omsorgen som skal
prege det du ser av hjorden.
Det betyr at vi er med å lede dem
tilbake til flokken. I flokken får de
kjenne fellesskapet, varmen, tryggheten ved å være flere. Der får de bli
kjent med og hvile hos Hyrden som
har denne velsignede egenskap: (Luk
15.5):
«Og når Han har funnet sauen, legger han den på skuldrene sine, og
GLEDER SEG.
Det er slik Jesus er: Han har omsorg
for sin buskap, og han leiter til han
finner – og da kommer gleden. Både
hos hyrden og den som har rotet seg
bort.
Må Gud velsigne alle som kjenner at
de skal få bety en forskjell for noen i
høst.
Ragnar

Aktiviteter «
INFORMASJON FRA KRETSKONTORET
Årsmøtet for IMF sør, ble som kjent utsatt grunnet Covid 19.
Nytt tidspunkt:
TORSDAG 15. OKTOBER, KL. 1830 PÅ AUDNASTRAND LEIRSTED.
Innkalling vil bli sendt lag og foreninger i september.
CORONASITUASJONEN.
Alle forkynnere er tilbake i fullt arbeid med virkning fra 15. august.
Vi følger Coronasituasjonen nøye, og vi må være forberedt på at
endringer av gjeldene coronaregelverk kan skje i løpet av kort tid.
Når det gjelder gjennomføring av møter, tilrettelegging av møter for
barn og unge, finnes det en smittevernveileder på hjemmesiden til
norgeskristnerad.no
Dersom det fortsatt er tvil om gjennomføringen av et arrangement,
er det kommunelegen hvor møtet skal arrangeres som har det
endelige ord i saken.
Vi på kretskontoret må gjerne kontaktes. Vi vil så langt mulig bistå
den lokale arrangør med råd og veiledning.
Vi ber om at alle som arrangerer møter i særlig grad tar hensyn til
våre predikanter og personlige behov.
Leirstedene våre går en noe usikker framtid i møte. Vi ser på flere
muligheter for gjennomføring av leirer på en trygg måte. Informasjon
vil bli gitt ut gjennom våre kanaler så snart konkrete forslag foreligger.

Dette skjer i høst
SEPTEMBER
2. sept.
23. sept.

Formiddagstreff, Audnastrand
Formiddagstreff, Kvinatun

OKTOBER
7. okt.
9.-10. okt.
16.-18. okt.
21. okt.
23.-24. okt.
30.-31. okt.

Formiddagstreff, Audnastrand
Kvinatun 2.-3. kl leir
Kvinatun 4.-7. kl leir
Formiddagstreff, Kvinatun
Bamseleir, Audnastrand
Audnastrand 2.-3. kl leir

NOVEMBER
4. nov.
6.-8. nov.
13.-15. nov.
14.-15. nov.
20.-22. nov.
23. nov.
28. nov.

Formiddagstreff, Audnastrand
Lederkonferanse, Bergen
4.-5. kl leir, Audnastrand
Julemesse, Flekkefjord
6.-7. kl leir, Audnastrand
Formiddagstreff, Kvinatun
Julemesse, Audnastrand

Ønsker å gjennomføre leirene, men coronasituasjonen kan endre planene.
Vi kommer tilbake til dette i neste Indremisjonsrøsten

ØKONOMI.
Kretsen har mistet betydelige inntekter grunnet Covid 19. Selv om
en god del av arbeiderstaben har vært permittert, påløper det likevel
en god del faste og løpende utgifter – blant annet på våre leirsteder.
Er derfor så frimodig at jeg minner om at en gave enkelt kan gis på
VIPPS:

Personalnytt

VIPPSNR.: 110518.

Han skal tiltre som pastor i Norkirken Mandal.

Viser ellers til vedlagte giro i dagens utgave av Røsten.

Bildøy-kveld
på Audnastrand
Fredag 18. september kl. 19.
- Andakt ved Aud Karin Ringvoll
- Sang og vitnesbyrd
- Enkel utlodning
- Mat kr. 50,-

ALLE er hjertelig
velkommen!!

Åge Nygård har søkt om
– og fått innvilget - 1 års
permisjon fra sin forkynnerstilling i ImF Sør. Han begynte
permisjonen 1.8.20.

Vi ønsker Åge og familien Guds gode
velsignelse over tjenesten.
Han har hatt mange oppgaver i kretsen vår,
og vi er takknemlig for arbeidet Åge har
utført i vår sammenheng.
Hans innsats - og da særlig hans mangeårige
leirarbeid på Audnastrand – har vært svært
viktig for mange leirdeltakere. Åge har en
egen evne til å møte barn og unge, både
gjennom forkynnelse og væremåte.
Inntil det blir klart om permisjonen ender
med oppsigelse, takker vi deg foreløpig for
innsatsen Åge, og ønsker deg og dine alt
godt i ny stilling.
Ragnar
Indremisjonsrøsten 41 2020
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» Gladmelding

Gladmelding - Nye bedehus bygges i vårt
I Kvinesdal har foreningen
Kvinesdal bedehus satt i
gang bygging av nytt bedehus. Foreningen er en
sammenslutning av de som
bruker bedehuset, og en av
brukerne er den nylig etablerte Kvinesdal bedehusforsamling. Forsamlingen er
tilsluttet NLM og ImF
Du som husker gamle E – 39 gjennom

Kvinesdal, minnes kanskje bakken ned
fra «Utsikten hotell». Et godt stykke ned
i bakken er det avkjørsel inn til høyre, til
Sarons Dal. På motsatt side av vegen –
nær krysset - bygges det nå et flott og
brukervennlig bedehus.

kostnadsramme for sluttføring av første
byggetrinn er rundt 20,5 millioner kroner.
Det tas opp et lån på rundt 5 millioner.
Øvrige midler er skaffet til veie gjennom
gaver, dugnad og salg av gammelt bedehus.

Knut Brattgjerd er formann i foreningen
Kvinesdal Bedehus, samt Kvinesdal bedehusforsamling. Han opplyser at byggingen har pågått en tid, og at reisingen av
bygget er satt bort, mens øvrige arbeid i
stor grad er dugnadsbasert.

Planen er å sluttføre arbeidet i første
etasje, og man tar sikte på å bruke deler
av bygget fra desember måned, da det
gamle bedehuset overtas av nye eiere.

Bygget er på to etasjer, og får et totalt
bruksareal på 1100 – 1200 kvm. Total

Byggingen er godt i gang i Kvinesdal.
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Dato for innvielse er ikke satt, men vil
antagelig finne sted en gang i løpet av
første halvår 2021. Den nye hovedsalen
vil romme 160 – 170 mennesker, men ka-

Gladmelding «

arbeidsområde
pasiteten kan lett økes til 350 ved hjelp
av sidesal/matsal.
Brattgjerd opplyser at det er rundt 60
voksne personer knyttet til ulike arbeidsgrener i bedehuset. De ser fram til å kunne ta i bruk nye og tjenlige lokaler.

Det andre bedehuset bygges
på Evje. Byggeprosjektet
er et samarbeidsprosjekt
mellom Evje og omegn
indremisjonforsamling
og ungdomsforeninga på
Tryggheim bedehus.

Bygget blir sentralt plassert i Evje sentrum, ved dyrskueplassen, og er synlig fra
riksvei 9.
Terje Greibesland – leder av økonomikomiteen for det nye bedehuset - opplyser
at bygget har ei kostnadsramme på 23
millioner kroner, og av dette må bedehuset låne rundt 11 millioner kroner. De
øvrige midlene anskaffes blant annet ved
hjelp av oppsparte midler, salg av gammelt bedehus, samt betydelig dugnadsinnsats. Bedehuset får et bruksareal på
totalt 1300 kvm – fordelt på tre etasjer.
50 personer har satt seg opp på dugnad,
og disse blir fordelt i 4 lag. I tillegg er der

et eget «pensjonistlag» i dugnadsgjengen.
Greibesland opplyser at bedehuset etter planen vil være klar til bruk/innvielse
rundt juletider 2021.
Vi kjenner på en stor glede over den
flotte tilveksten av nye bedehus på Sørlandet. Det vitner om optimisme og tro
på tjenesten vi har fått. Vi oppfordrer
bønnevenner til å be for disse byggeprosjektene, og at byggene må bli tjenlige
redskaper i å nå nye med evangeliet om
Jesus – det beste av det beste!
Ragnar

Tegninger av Tryggheim bedehus i Evje.

Indremisjonsrøsten 4 2020
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» Hekkfjellstevne

Folk fra «hele» landet
De satt i stua, på kjøkkenet og til og
med inne på soverommene, de frammøtte under årets Hekkfjellstevne.
Rundt 45 personer hadde funnet
veiene inn til Bryggesåhommen
denne andre søndagen i juli. Nytt
av året var at vi kunne kjøre nesten
helt fram. Før om årene har det vært
båtskyss eller en halv times gange
langs Vondestranda, før vi har vært
framme med hytte til Arnhild og
John Fidjeland. I år var det kun 5
minutter å gå i lett terreng.
Litt ruskete vær med regnbyger,
gjorde at møtet ble hold innendørs,
og ikke ute i det fri som vanlig. Roald

Evensen, forkynner i ImF, var med som
taler. Han kom like fra Bygland Bibel og
Naturcamp, hvor han hadde vært en av
hovedtalerne. Fra Konsmo kom Astrid
Persson og gledet oss med god sang.
Både gjennom tale og sang ble evangeliet formidlet på en god og oppbyggelig måte, til glede for de frammøtte.

blant annet Eiken, Tonstad, Søgne,
Bergen og Sunnmøre. Folk kommer
gjerne langveis fra for å oppleve
Hekkfjellstevnet.

Tradisjonen tro var det etter matpausen
en mere historisk del, hvor John Fidjeland fortalte om personer og hendelser
fra livet på Hekkfjell, både under krigen
og den tid det var aktivt seterliv «inne
på heia».
Etter hvert vendte de hjemover de som
hadde fylt hytta denne søndagen. Til

Haldis og John er 75 år
aktiv på kjøkkenet som dugnadshjelp. I
tillegg var hun ansatt som kokk i flere
år, før hun fikk jobb som husmor på KVS
Lyngdal.

Haldis og John er et begrep på
Audnastrand. Alle vet hvem Haldis og
John er. Ikke sikkert at du hadde visst
det, hvis vi sa fru og herr Karlsen. Nå
har de begge rundet 75 år. John den
3. august og Haldis 27. august.
Hva det ekteparet har lagt ned i
arbeid for Audnastrand er ikke mulig
å nevne kort. Haldis var i mange år
6
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Hun engasjerte seg i utviklingen av
Audnastrand, og bidro med tanker og
gode ideer i utformingen av leirstedet.
Da Haldis var ansatt som kokk, var Salmon
Try på leirstedet som vaktmester og altmulig mann. De to hadde et svært godt
samarbeid, og latteren satt løst når de
møttes i lunsjen. Ingen tvil om at Haldis
var glad i alle som kom innom Audnastrand, men Salmon tok «kaka.»
For meg som fikk oppleve denne tiden,
fylles jeg med mange minner og mye
takk. For ei fin tid du var med å skape på
Audnastrand, Haldis.

John har vært engasjert i Audnastrand
omtrent like lenge som leirstedet har
eksistert. Deltatt i utallige dugnader og
utbygginger, vært med i husstyret det
meste av tiden, hvor han fortsatt er
med.
Som rørlegger kjenner han stedet svært
godt, og som han sier selv: Det er ikke
en ting jeg ikke vet om Audnastrand hva
angår bygningene. Og det er helt sant.
Et ufattelig arbeid er lagt ned av John.
De første årene hadde vi primitive kår
både hva angikk vann og kloakk. Men
John – rørlegger av profesjon, kunne
ringes til seint og tidlig. Det var sjelden
det fulgte med regning for arbeidet.
John var også i en rekke år med i kretsstyret i Sørlandets

Andakt «

Superspreder
Vi lever i underlige tider. I
forbindelse med korona har
mange av oss lært nye ord. Et
av disse er for min del «superspreder». Jeg ble oppmerksom
på ordet i forbindelse med
demonstrasjoner mot rasisme.
Vi ser mennesker og medmenneskelighet på sitt beste når
vi kjemper for likeverd og
like rettigheter for alle. Men
i forbindelse med korona og
smittespredning fikk vi en sterk
advarsel; når mange mennesker samles på et sted, når
regler om avstand ignoreres,
skaper det en stor fare for
ukontrollert smitte.
En person som er syk, kan
smitte mange andre som så tar
med seg smitte tilbake til sine
familier, nabolag og kollegafellesskap.
AV: AUD KARIN RINGVOLL

indremisjonskrets.
Misjonen er helt avhengig av ildsjeler.
Haldis og John er to slike. Nå har de
rundet 75 år. På vegne av kretsstyret
og husstyret på Audnastrand, takker
jeg for den enorme innsatsen dere
har lagt ned for leirstedet gjennom
mange år.
Feiringen har foregått i stillhet med
den nærmeste familie til stede.
På vegne av alle som er blitt glad i
dere: Gratulerer med dagen, Haldis
og John. Takk for innsatsen.
Må Gud velsigne dagene som
ligger foran.
Ragnar

Andre eksempel er fester, kollektivtrafikk, og jeg leste om en korøvelse
der en person hadde smittet 53 andre
i løpet av 2,5 timer.
Myndighetene våre gjør en formidabel innsats med å gi viktig veiledning, helsepersonell og andre gjør en
avgjørende innsats, og det er viktig
at vi andre opptrer med respekt og
lojalitet overfor de råd som gis. Ingen
av oss vil jo bli en superspreder av
korona!
I forbindelse med fokus på FARE for
smitte, har tankene mine gått videre
til historien om de første kristne slik
vi leser den i Apostelgjerningene. Her
ser vi virkelig en smitte som går fra
person til person, fra område til område, og fra kontinent til kontinent:

Jesus-smitten! Her snakker vi ikke om
fare for smitte, men om MULIGHET for å
smitte, til å gi videre, Jesus!
Jesus hadde gitt disiplene det store oppdraget: «..dere skal være mine vitner…»
Ap.gj.1,8. Historien videre forteller om
Den Hellige Ånds komme og gjerning.
Nye mennesker hører om Jesus og tar
imot han. Nye fellesskap blir etablert,
og omgivelsene «smittes» av familie, naboer og venner som hadde blitt kristne;
«..de kjente dem igjen, at de hadde vært
sammen med Jesus» Ap.gj.4,13. Når
disse nye kristne møtte motstand og ble
spredd utover til nye bygder og byer, bar
de Jesus-smitten med seg. «De som nå
var blitt spredt, drog omkring og forkynte evangeliets ord» Ap.gj.8,4. Det er
med Jesus-smitten som med covid-19;
det smitter gjennom nærhet og kontakt.
Vi står foran en ny høst. Lengselen vår er
at flere skal ta imot Jesus. Hvordan kan vi
som enkeltmennesker og forsamlinger bli
ekstra smittsomme? Jesus er den store
«smittekilden»! Skal vi kunne smitte, må
vi være smittet selv. Jesus ønsker oss
velkomne inn i hans nærhet, det er her vi
smittes. Jesus ønsker å sende
oss ut i våre familier, nabolag,
forsamlinger, og kollegafellesskap. Skal vi be sammen
om å bli superspredere av Jesus
og evangeliet?
«Han som kjærligheten er,
ild i deg kan tenne
Lever du hans hjerte
nær, også ditt vil brenne
Bli i Ham, bli i Ham,
da gror kjærligheten
fram»
Fra: Bli i meg har
Jesus sagt

Indremisjonsrøsten 4 2020
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» Reiserute

Reiserute for august, september og oktober 2020
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.
Marie Hornnes
27.08.
Snik Bedehus
30.08
Konsmo
01.09.
KVS BYGLAND
02.09.
Storekvina
06.09.
Mosby
08.09.
Bakke Indremisjon Sira
09-13.09. Kvinlog
15.09.20 KvS Bygland
23-27.09 Bakke Indremisjon Sira
30.09.
Frikstad
06.10.
Tjørhom, Sirdal Indremisjon
08.10.
Gyland Indremisjon
11.10.
Tonstad, Sirdal Indremisjon
14.10.
Reiersdal Bedehus
15.10.
Årsmøte ImF Sør, Audnastrand
16-18.10. Lista indremisjon
21.10.
Spind Indremisjon
30.10.- 01.11. Konsmo
Arne Arnesen
06.09.
Evje og omegn Indremisjonsf
20.09.
Åseral Indremisjon
04.10.
Bakke Indremisjon, Sira
Carl Otto Tønnessen
13.09.
Grovane Indremisjon
27.09
Stallemo Bedehus
07.10.
Spind Indremisjon
08.10.
Tonstad, Sirdal Indremisjon
Edvard Foss
23.08.
Vikeland Indremisjon
30.08.
Farsund Audnastrandforening
30.08.
Farsund Indremisjon
01.09.
Omlid, Sirdal Indremisjon
06.09.
Grovane Indremisjon
16.09.
Hægebostad Indremisjon
06.10.
Finsland Bedehus
07.10.
Storekvina
07.10.
Formiddagstreff Audnastrand
08.10.
Røyknes Indremisjon
13.10.
Kvs Bygland
14.10.
Kvås Indremisjon
22.10.
KVS Lyngdal
23.10.
Konsmo
25.10.
Stallemo Bedehus
29.10.
Sokndal
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Jørgen Tønnessen
07-08.10. Hægebostad Indremisjon
13.10.
Flekkefjord bedehus
14.10.
Rødberg Bedehus
15.10.
Årsmøte ImF Sør, Audnastrand
20.10.
Eie bedehus
21-25.10. Moi Indremisjon
27.10.
Rosseland Bedehus
28.10.
Frikstad
Ingunn Holm
23.08.
Åseral Indremisjon
24.08.
Misjonsforening Randesund
02.09.
Grovane Indremisjon
03.09.
Røyknes Indremisjon
06.09.
Kvinesdal Indremisjon
08.09.
Rosseland Bedehus
10.09.
Tonstad, Sirdal Indremisjon
16.09.
Eie bedehus
23.09.
Formiddagstreff Kvinatun
24.09.
KVS Lyngdal
27.09.
Lyngdal Indremisjon
04.10.
Grovane Indremisjon
04.10.
Vikeland Indremisjon
07-11.10.
Flekkefjord Indremisjon
11.10.
Sira ,Bakke Indremisjon
14.10..
Husmøte, Hogganvik
15.10.
Årsmøte ImF Sør Audnastrand
22.10.
Familiesamling Fl.fjord.
25.10.
Spangereid bedehus
28.10.-01.11.Lista Indremisjon
Tina Haddeland
25-27.08 Equip
01.09.
Reme Impuls
02.09.
Liknes Jentelag
09.09.
Å - Barnemøte
10.09.
Lyngdal YA
11.09.
Fredagsklubben og inpuls Sira
15.09.
Remehaugen Kystbarnehage
20.09.
Frikstad
21.09.
Maksgjengen Gyland
23.09.
Å barnemøte
24.09.
Rafoss hobbyklubb
06.10.
Kvås yngres
09-10.10. 2-3 kl leir Kvinatun
15.10.
Årsmøte ImF Sør Audnastrand
16-18.10. 4-7 kl leir Kvinatun

21.10.
22.10.
29.10.

Gyland Inpuls
Kongetorsdag Lyngdal
Kongetorsdag

Ragnar Ringvoll
23.08.
Sira, Bakke Indremisjon
23.08.
Kvarstein Indremisjon
30.08.
Sira, Bakke Indremisjon
30.08.
Vemestad, Kvås Indremisjon
01.09.
Flekkefjord Indremisjon
02.09.
Formiddagstreff
Audnastrand Leirsted
09.09.
Flekkerøy bedehus
09.09.
Spind bedehus
10.09.
Gyland Indremisjon
13.09.
Spangereid bedehus
16-18.09. Eiken Kristelige Ungdomslag
Sett pris på Veke, Eiken
20.09.
Tonstad, Sirdal Indremisjon
22.09.
Form.treff Q 42
04.10.
Åseral Indremisjon
08.10.
KVS Lyngdal
21.10.
Formiddagstreff Kvinatun
22.10.
Formiddagstreff Randesund
Anne Rita Nilsen
25-27.08. Equip
01.09.
Remehaugen kystbarnehage
02.09.
Formiddagstreff Audnastrand
08.09.
Kvås yngres
09.09.
Vigeland yngres
10.09.
Snik Bedehus
11.09.
Ålefjær Junior
14.09.
Vigmostad Yngres
15.09.
Liknes Inpuls
20.09.
Kvinlog
23.09.
Gyland Inpuls
24.09.
Familiesamling Fl.fjord
25.09.
Fredagsklubben og Sira Inpuls
07.10.
Formiddagstreff Audnastrand
07.10.
Vigeland yngres
08.10.
Rafoss Hobbyklubb
09.10.
Ålefjær Junior
12.10.
Konsmo Yngres
13.10.
Remehaugen kystbarnehage
13.10.
Reme Impuls
14.10.
Liknes Jentelag
15.10.
Årsmøte Imf Sør Audnastrand

19.10.
20.10.
28.10.
29.10.

Øystein Persson
18.10.
Grovane Indremisjon
20.10.
Sira, Bakke Indremisjon
25.10.
Vemestad Kvås Indremisjon

Maksgjengen Gyland
Kvås Yngres
Å - Barnemøte
Hidra yngres

Bjørn Ingvald Bryggeså
13.09.
Tonstad, Sirdal Indremisjon
04.10.
Mosby bedehus

Roald Evensen
21-25.10. Farsund Indremisjon
Gunnar Ferstad
15.10.
Flekkerøy bedehus

Frank Rott
13.09.
Vemestad , Kvås Indremisjon

Aud Karin K. Ringvoll
16-18.09. Eiken Kristelige Ungdomslag
Sett pris på veke, Eiken
16-18.10. Hægebostad Indremisjon
Tor Andre Haddeland
04.10.
Kvinesdal Bedehusforsamling
Espen Ripegutu
06.09.
Flekkerøy bedehus

Jørn og Wenche Slimestad
13.09.
Flekkefjord, Indremisjon
Tom Gallatin
26.08.
Randesund Indremisjon,
Per Gunstein Nes
16-18.10. Reme bedehus
Andrè Heradstveit
13.09.
Sira, Bakke Indremisjon

Be for:
Forkynnerne i kretsen
Visdom til å lede
leirstedene gjennom
utfordrende tider
Indremisjonsrøsten 4 2020
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» Gaver

Foreningsgaver mai - juni 2020
Kretsen bankkonto 3138 25 32573
Finsland bedehus.......................................... 743,Mosby Indremisjon................................ 15.000,Vågsbygd bedehus................................... 2.517,Gyland Indremisjon.................................. 1.700,Grovane Indremisjon.............................. 4.200,Flekkefjord Indremisjon....................... 10.000,Reme bedehus........................................... 3.750,Randesund Indremisjon........................ 5.000,Evje Indremisjon..................................... 15.000,-

MANDAL
Store Elvegate 87, 4517 Mandal. tlf 38 26 01 06
ALT INNEN HVITEVARER, TV, DATA OG MOBIL

Fast givertjeneste
ImF Sør.................................................... 106.316,Audnastrand............................................. 4.500,Kvinatun..................................................... 7.900,-

	
  

Alle kan BE:

Jeg/vi tegner Fast givertjeneste
Jeg/vi vil bidra med kr. …………… i
Jeg/vi ønsker å betale med:

mnd.

AutoGiro

kvartalet

halvåret

året

Tilsendte giroblanketter

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

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:

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 dersom du har familie eller venner som du ønsker skal få tilsendt bladet gratis ut året.

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

Navn:...........................................................................................................................................................

Noen kan GÅ:

Adresse:.....................................................................................................................................................

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

Postnr:..................... Sted: .......................................................................................................................
Klipp ut kupongen og returner den til: Indremisjonsforbundet Sør, Pb 166, 4521 Lindesnes
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Annonser «

ALT INNEN TRANSPORT
Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
Truckutleie

ALT INNEN TRANSPORT
Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
Truckutleie

TLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

Telefon 909 76 945

TLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

KTD.NO as
Kjell T. Dypedal

SPRENGNING GRAVING MASSETRANSPORT
LYKKEDRANG, 4639 KRISTIANSAND

Tlf. 91 71 71 56

ELEKTRO - RØR - VENTILASJON

KONSMO

	
  

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

ERV Teknikk Lyngdal AS - Tlf 480 11 011 - www.erv.no
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RETURADRESSE:
Indremisjonsforbundet Sør
Postboks 166
4524 Lindesnes

STRAUME FORUM, SOTRA 6.-8. NOV 2020
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• Mennesker som kommer til tro
• Sjelesorg/Medvandring/Forbønn
• Smågrupper (Misjonale Fellesskap)

•
•
•
•
•
•
•
•
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o
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Bønn
Lovsang
Forkynnelse
Flerkulturelt arbeid

Familie
Barneleder
Ungdomsleder
Forsamlingsbygging

Info og påmelding: Leder-konferanse.no

Indremisjonsforbundet Sør er inne i en spennende tid, som så mange andre
i disse koronatider. Ønske du å gi en ekstra gave, kommer det godt med.

Vipps: 110518 • Kontonr: 3138 25 32573
Ønsker du å bli fast giver, og få skattefradrag på din gaver,
ta kontakt med kretskontoret sor@imf.no eller tlf 38 25 83 80

