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Like lite som du
vet hva vei vinden farer,
eller hvordan benene blir
dannet i mors liv, like lite vet
du hva Gud vil gjøre, han
som gjør det alt sammen
Forkynneren 11:5
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Fariseere og skriftlærde irriterte
seg mye over at tollere og syndere
holdt seg nær til Jesus. De sistnevnte
gjorde det med et mål for øye: å
høre hva han hadde å si dem. Du kan
blant annet lese det i Lukas 15, der
Jesus forteller tre lignelser om den
ene – det bortkomne lammet, den
tapte mynten og den bortkomne og
den hjemmeværende sønnen.
Det er litt underlig å tenke på at
deres irritasjon har ført til at vi har
fått tre fortellinger som er noe av
det vakreste Bibelen har gitt oss. Og
hva er vel mere til velsignelse for en
synder å høre hvordan Jesus ser den
ene, tar seg av den ene og løfter opp
den ene som ikke får livet sitt til.
Det vi skal merke oss med fortellingene, er den enorme gleden over at
det som var mistet , blir funnet igjen.
V 5: «Og når han har funnet den,
(det bortkomne lammet) legger han
den på sine skuldrer og gleder seg.»
Vi har nettopp markert allehelgens
dag. Dagen som i særlig grad minnes de som er gått foran. Det er en
enorm trøst å vite at de som døde
i troen på Jesus er blitt båret helt
hjem, og han bar dem med glede,
slik han bærer oss i dag.
Og som kristne har vi dette
ufattelige håpet:

«Men vi har vårt hjemland i himmelen.
Derfra venter vi også Herren Jesus
Kristus som frelser.» Fil. 3,20. Ordet
om at Jesus kommer igjen er et trøsteord. Jeg skal møte Han og de som
er gått foran. I disse tider gir det en
god gjenklang og stor trøst. Jeg har
et levende håp, knyttet til en levende
Frelser.
1. Kor 13,13 sier det slik: «men nå
blir de stående disse tre: tro, håp og
kjærlighet. Og størst blant dem er
kjærligheten.»
Her i livet bærer jeg i meg troen på at
Jesus døde for mine synder, og håpet
om at han en dag kommer og henter
meg hjem. Det er det som er grunnlaget for den store kjærligheten. En
dag møtte jesus meg, slik han møtte
det bortkomne lammet. Bøyde seg
ned, løftet meg opp og begynte
bæringen på hjemveien.
Og en dag skal jeg møte jesus – han
som elsket så at han gav seg selv, og
da får jeg erfare sannheten i Salme
17,15: «Når jeg våkner, skal jeg mettes
ved synet av din skikkelse.»

Ragnar

Aktiviteter «

FØRJULSMIDDAG
KVINATUN
4. des kl 18:00
Tale: Jørgen Tønnessen
Utlodning
Ribbe m tilbehør til middag
Velkommen til en hyggelig førjulssamling!
Påmelding til sor@imf.no
eller tlf 91193306
innen 28 nov

Dette skjer
NOVEMBER
14. nov. Julemesse, Flekkefjord
25. nov. Formiddagstreff Kvinatun
28. nov. Julemesse, Audnastrand
DESEMBER
2. des.
4. des.

Formiddagstreff, Audnastrand
Førjulssamling, Kvinatun

Tiltak i forbindelse med COVID-19 pandemien Anbefaling fra ImF pr 06.11.2020
Regjeringen kommet med nye koronatiltak
av 05.11.2020, og det betyr blant annet:
• Anbefaling om at alle i de kommende
ukene i størst mulig grad må holde seg
hjemme og begrense sosial kontakt med
andre mennesker.
• Grense på inntil 20 personer på private
sammenkomster på offentlige steder og i
leide lokaler.
• På andre typer arrangementer kan man
være flere. Grensen er da inntil 50 personer
på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på
arrangementer hvor alle i publikum sitter i
fastmonterte seter. Endringen iverksettes
midnatt, natt til mandag 9. november.
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/
aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minstmulig-sosial-kontakt/id2783763/
I enkelte regioner, som i/rundt Bergen og i
Lister innføres strengere tiltak enn nasjonalt,
og en må følge med og innrette seg etter
hva som er gjeldende regler i sitt nærområde.
ImF hadde et nettmøte med kretsledere
og ung-ledere i dag, og vi deler her våre
vurderinger og anbefalinger.
ImF har til nå hatt en ganske offensiv
holdning ved å oppfordre til å gjennomføre
møtevirksomhet innenfor gjeldende smitteverntiltak, men opplever nå at situasjonen
er alvorlig forverret. Folkehelseinstituttet
(FHI) sine beregninger viser at Norge kan få

2300 nye smittede daglig om tre uker dersom smitten fortsetter å spre seg i samme
tempo som nå, og det ventes mellom 20 og
60 nye innleggelser på sykehus hver dag
om tre uker hvis den nåværende trenden
fortsetter (NTB).
Det er ikke påvist smittespredning i våre
bedehus til nå, og det er vi takknemlig
for. Samtidig ser vi at de fleste steder er
vanskelig å gjennomføre en konsekvent
håndtering. Enkelte mennesker er flinke
med å holde avstand, andre ser ut til å
glemme seg fort, eller bryr seg i liten grad.
I de fleste møter kommer det en god del
eldre i risikogruppen, og disse har ofte høy
lojalitet til å slutte opp om møtevirksomheten. Forsamlingssang fordrer større avstand
enn den vanlige meteren. En del kommuner
tolker ordlyden om «fastmonterte seter»
veldig bokstavelig, noe som rammer de
fleste bedehus, og det er kommet signal om
at det vil bli gjennomført stikkprøver.
Dette er momenter som gjør at vi i nåværende situasjon vil anbefale å innstille
møtevirksomheten de neste to ukene.
Nå bør vi vise samfunnsansvar og gjøre
det vi kan for å forhindre en ytterligere
eskalering av smittesituasjonen. Så vil vi
vurdere om anbefalingen skal forlenges
utover to uker.
Dette er en anbefaling, og det vil være
lokale forhold som likevel forsvarer at en
opprettholder aktiviteten. Ved tvilstilfelle
bør en konsulterer lokale smittevern-myn-

dighet i kommunen, slik at en har sørget for
ryggdekning om noe skulle skje.
Vi har samtalt med NLM om dette, i og med
at vi her gir litt ulike råd i denne situasjonen. De har vektlagt at det er forsvarlig å
samles så lenge en er nøye med å følge
retningslinjene. Vi vektlegger nå at vi nå har
en unntakstilstand som er spesielt alvorlig,
og at vi derfor bør være føre var. Uansett
må dere i det lokale lederskapet treffe en
beslutning basert på nasjonale retningslinjer, kommunale retningslinjer, og råd fra
organisasjonene.
Vi vil oppfordre til å tenke kreativt om
hvordan en kan nå ut med forkynnelse og i
denne situasjonen, ikke minst overfor barn
og unge. La ikke sløvhet og likegyldighet få
innpass, for også nå skal vi bygge Guds menighet. Vær utholdende i bønn. Bruk sosiale
medier og nettmøter for å spre budskapet,
og husk at innenfor samme kohort kan en
fortsatt samles som mindre gruppe.
«Vær ikke lunkne i iveren! Vær brennende
i ånden, tjen Herren! Vær glade i håpet,
tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen!» (Romerbrevet 12:11-12).
På vegne av ImF sentralt og kretsene våre
Erik Furnes
Generalsekretær
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» Referat årsmøtet

ÅRSMØTE I IMF SØR PÅ AUDNASTRAND
Grunnet Covid 19, ble årsmøtet gjennomført 15. oktober
på Audnastrand. Rundt 80 personer møtte på årsmøtet,
hvorav 68 stemmeberettigede.
Formann Arild Fjeldskår ønsket velkommen og Anne Rita Nilsen hadde kveldens
andakt. Selve årsmøtet ble ledet av Kjell
Hauan, og det ble gjennomført på en god
og verdig måte. Kjøkkenet sørget for coronasikker servering.
Årsmelding og regnskap for virkeåret
2019 ble gjennomgått av kretsleder, og
begge ble godkjent ved akklamasjon.
Det er gledelig at regnskapet for 2019
avsluttes med et underskudd på kun kr
35.000,-, sett i lys av at underskuddet for
2018 var rundt 530.000,-.
Sissel Hauan presenterte valgkomiteens
arbeid, og valgene fikk følgende utfall:

Kretsstyret:

Styret til barne- og ungdomsrådet:

prosjektet og årsmøtet i ImF Sør.

Flg. representanter sitter et år til: Karin
Pettersen, Katrine Marie Edvardsen Moi,
Maria Osestad-Rørvik.

Årsmøtet gjorde følgende enstemmige
vedtak:

Valgt for to år ved akklamasjon: Andreas
Heradstveit, Kristine Greibesland, Kristian
Stensland og Miriam Halsos

Valgkomiteen for 2021:
Disse står i 1 år til: Ruth Lillian Hompland
og Wenche Tønnessen.

Nye styremedlemmer valgt for to år:
Marilyn Sørensen, Wenche Slimestad og
Magne Havaas.
Vararepresentanter: Jonny Stensland og
Eivind Kittang. (Valget ble gjennomført
skriftlig.)
Terje Kvinlog døde dessverre få dager
etter årsmøtet. Det betyr at Stensland
møter som fast representant til neste
årsmøte, med Kittang som første
varamann.
Ny representant til åndelig tilsyn for to år:
Ståle Andersen. Fra før sitter Kjell Hauan
(formann), Arild Fjeldskår, Arne Arnesen
og kretsleder.

Årsmøtet godkjenner kretsstyrets vedtak
i saken, samt oppnevnelsen av nedsatt
prosjektgruppe.

Sissel Hauan og Ingunn Holm, ble valgt
for to nye år.

Årsmøtet i ImF sør ønsker en redegjørelse om prosjektgruppas arbeid ved
årsmøtet i 2021.

Årsmøtet for 2021 er lagt til lørdag 17. april
på KVS Lyngdal. Runar Landro blir med
som taler.

Prosjektgruppas arbeid legges fram
for årsmøtet i 2022 for behandling og
endelige vedtak.

Formann: Arild Fjeldskår. (valgt for et år)
Flg. styremedlemmer sitter et år til:
Arne Arnesen, Terje Kvinlog og Øystein
Persson.

Årsmøtet i ImF sør takker for informasjonen
som er gitt og arbeidet som er utført
i forbindelse med prosjektet GF 19. Vi
ønsker prosjektgruppa og kretsstyret
lykke til med arbeidet.

GF-19
En sentral sak på årsmøtet var saken som
betegnes som «GF - 19:». Generalforsamlingen i ImF vedtok i 2019 at sentraladministrasjonen sammen med alle kretsene
skal inngå et forpliktende utredningsarbeid på hvordan organisasjonen vår fungerer ut fra det samfunnet vi er en del av i
dag. Får vi maksimalt ut av hver misjonskrone? Opplever vi at organisasjonen vår
er slik innredet at den er til hjelp for oss i
sjelevinnerarbeidet? Et spennende arbeid
som kretsstyret i ImF Sør har gått helhjertet inn for. Grunnet forsinkelser knyttet
til Covid 19, hadde kretsstyret igangsatt
arbeidet og nedsatt prosjektgruppe. I tillegg ble det lagt fram for årsmøtet en orientering om tankene med arbeidet, samt
forslag til vedtak som knytter arbeidet til

Prosjektgruppa for GF 19 har følgende
sammensetting: Ragnar Ringvoll, leder,
Tina Haddeland (barne- og ungdomsarbeidet), Trond Osestad (Reme
bedehus), Wenche Slimestad (kretsstyret), Jarle Stakkeland ( Sira bedehus
og leirstedet Kvinatun) Anita Stensland
(administrasjonen) Marilyn Sørensen
(Flekkerøy bedehusforsamling).
I årsmøtet ble det også gitt en orientering om våre barnehager Remehaugen
og Brøvigs Minde. Særlig Brøvigs Minde
har hatt økonomiske utfordringer den
senere tid, og det arbeides med å finne
gode og varige løsninger på en krevende
situasjon.
Årsmøtet ble avsluttet med at Anders
Tveit, Ingunn Holm og Andrè Heradstveit fikk blomster og takk for vel utført
tjeneste, etter at alle sa nei til gjenvalg i
sine roller.
Ragnar Ringvoll, referent.
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Eiken Kristelige ungdomslag «

Eiken kristelege ungdomslag 100 år.
Mange var møtt fram på Eiken bedehus fredag 18. september,
da formannen i Eiken kristelege ungdomslag – Tina Haddeland – kunne ønske velkommen til markeringen av laget sitt
100 årsjubileum.
Festen var slik sammensatt at vi fikk se
tilbake til farne år, samtidig som dagens
ungdom ble løftet fram, ved at tilstedeværende 9. klassinger fikk andaktsbok,
og kommende konfirmanter på bedehuset ble presentert.
Sang og musikk er det alltid rikelig av i
Eiken – så også denne gang. Et jubileum
med kake er en selvfølge, og den ble servert på en coronafri måte.
Det vil føre for langt å gå for detaljert inn
på det historiske tilbakeblikket som John
Fidjeland presenterte, men i løpet av 10
minutter fikk vi tegnet et bilde av ei aktiv forening. Den ble stiftet i etterkant av
en stor og omfattende vekkelse som fant
sted i Eiken i 1920. Alle aldersgrupper

ble berørt, men flest ungdom kom til tro.
Ungdomslaget ble knyttet til Eiken indremisjon. 27 personer tegnet seg som medlemmer på stiftelsesdagen 30.mai 1920.
Det gjorde et sterkt inntrykk da John fortalte om en av formennene i laget – Pål
Eiken. En kjent motstandsmann under
krigen. Eiken var formann i laget i 1944,
og i mars ble han pågrepet av tyskerene
og torturert på «arkivet» i Kristiansand.
Etter ti dager med tortur, døde han som
følge av skadene han ble påført. Det siste
han sa til tyskerene, var at han tilgav dem
alt det vonde de hadde gjort mot han.
Etter krigen fikk mor til Pål en erstatning
på kr. 12000,-

på bedehuset med flg. innskrift: «Jesus
sa: Far tilgjev dei, for dei veit ikkje kva dei
gjer.» Til minne om Pål Eiken.
Vi gratulerer ungdomslaget med jubileet,
og takker for at budskapet om Jesus har
stått sentralt i de årene laget har virket i
Eiken.
Kretsleder hadde kveldens andakt.
Ragnar

Ungdomslaget har satt opp ei minneplate
Indremisjonsrøsten 5 2020
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» Svarandstevnet

Svalandstevnet
Det er andre gang i historien at
Svalandstevnet har blitt flyttet. Som
navnet tyder på, så startet stevne på
Svaland for 78 år sia. Men det ble flyttet til Ås skulehus etter noen år. Men
i år måtte vi ta ei drastisk beslutning
å flytte stevne ut av kommunen. Det
er vel første gang stevne ikke blir
holdt i Birkenes kommune. På grunn
av «Kinasyken» ble Svalandstevnet
flyttet til Grovane Bedehus i Vennesla. Skulehuset på Ås er alt for lite,
så vi hadde ikke fått plass til fleire enn
15 hvis en skulle holde einmetersregelen. Så takk til Sissel Urdal for at vi
fikk låne bedehuset.
Søndag 23 august ønsket Ås Indremisjon velkommen til stevne. Alle som
ble ønsket velkommen måtte skrive
seg inn i gjesteboka. Det var svært
viktig. 65 personer skrev seg inn i
gjesteboka. Men det viktigste er at vi
har navnet innskrevet i livets bok.
Det er i grunnen greit å være
kontaktperson for indremisjonen. Kan
gjøre akkurat som en vil og slipper å
stå på valg.
Ja nå er det alt 21. ganga jeg
åpner stevnet. Jeg minnet alle om at
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vi aldri får tid til å å lese i Bibelen. For
djevelen vil alltid prøve å hindre oss. Så
en må ta seg tid. Er navnet oppskevet i
livets bok ja da er alt vel. Jeg tenker når
jeg legger meg om kvelden enten vakner jeg på sia Sigrun om morgenen. Det
er kjempebra eller så har Jesus hentet
meg. Ja, det er enda bedre.
Jeg må ta ei skrekkhistorie som jeg
ikke nevnte på stevne. En gang kom jeg
heim og ingen var heime. Hverken barna
eller Sigrun var heime. Jeg fikk panikk.
Har Jesus henta Sigrun og barna og
så ble jeg og grisen og hønene igjen.
Heldigvis så var hun bare ute å plukka
tyttebær.
Det er fantastisk å se ungdommer og
unge familier stille opp og synge. Jeg
ble så oppløftet når jeg satt og hørte
Frelste syndere synge de gamle gode
sangene. Vi har flotte ungdommer.
Første møte talte Gordon Tobiasen.
Godt å sitte å høre når han talte om
Israel. Syns tiden gikk alt for fort.
Alltid på ett stevne er det viktig med
mat. På grunn av corronaen så måtte
alle ha med niste. Selvfølgelig så hadde
vi nok av blautkake og kaffe.

Etter blautkakene så talte Kåre
Flottorp. Jeg er så glad for at vi har
sånne gode fritidsforkynnere. Det er
bare å ringe til Kåre å spørre om en
dato så må han spørre sjefen i huset.
Vis det ikke er noe i syvende sans. Så
er svaret JA.
Alltid på stevne slutter vi med vitnemøte. Mange tok ordet. Mange tider
er det høydepunktet på stevnet.
Over 12 tusen ble sendt til Indremisjonen.
Takk til Sigrun, Karoline og Håkon
som ordnet mye av det praktiske.
Jeg avsluttet med å komme med
tre alternativ til neste års stevne. Vis
corronaen forsetter så må vi spørre
om å leie på Grovane bedehus. Men
hvis pesten er over, så blir det stevne
på Ås. Men det beste alternative er
hvis Jesus kommer igjen og henter
oss og vi samles i himmelen. Men den
samlinga overlater jeg til Jesus. Håper alle som leser Indremisjonsrøsten
har navnet oppskrevet i livets bok og
er klar for ei samling i himmelen.
Odd Gunnar Tveit

Andakt «

NOAH VAR LYDIG
DET BLE OGSÅ HANS REDNING
Det forholdet Noah hadde til Gud, har også jeg lyst å ha til Gud. Har jeg det? Har du det?
«Jeg kan nok ikke sammenligne meg
med Noah», tenker sikkert du også.
Men en ting er sikkert: den Gud som
var med Noah, det er også min Gud.
Det er stort!
Kan tenke meg at Noah har hatt tøffe
tak (1. Mos 6.9-) Det var sikkert ett slit,
tøff fysisk jobb. Ganske alene om dette
store byggeprosjektet. Mye ondskap
blant folk omkring dem.
Men det at de var lydige, ble også deres redning. Den arken de snekret på,
skulle bli deres redning da flommen
kom.

Også når jeg leser om Josef, kan jeg
tenke det samme. (1.Mos 37 -)
Han opplevde virkelig mye motgang.
Gud ledet han gjennom, og til slutt
ble dette redningen for både Josef og
hans familie. Den Gud som var med Josef, det er også min Gud. Det er stort.
For oss som lever i 2020, ser vi folk
rundt oss som lever med Gud. Det ser

ut som om livet går på skinner for noen,
andre kan vi skjønne strever litt mer.
Vi hører om noen som opplever noen
utrolige bønnesvar. … og vi skulle ønske vi
også kunne oppleve slike fantastiske møter med Gud. Si til deg selv «Det er også
min Gud. Det er stort!»
Du hører om noen som gjør en fantastisk
jobb i arbeidet med å nå ufrelste. Minn
deg selv på at Det er også min Gud. Det
er stort!!

Håper du ser stort på den plassen du har
fått i arbeidet, og ha forventning til at
Gud gjør noe stort i ditt liv.
Livet byr på så mye. Enten du er midt i
en storm akkurat nå, eller opplever gode
bønnesvar… eller opplever du ingenting??
Ha fokus på Guds allmakt i din situasjon.
Vi har så lett for å be til Gud om at Han
ordner opp for oss, så hverdagen vår blir
litt mer behagelig. Hvertfall har vi lyst å
se noen frukter og resultater av arbeidet.
Har vi da litt for mye fokus på oss selv,

på vår rolle i situasjonen? Stoler vi da
på Guds ledelse? Det er ikke alltid vi
ser hva vi er med på, mens vi er midt
i arbeidet. Kanskje Gud bruker deg på
en annen måte enn det du selv er klar
over.

Rundt forbi i dette land er det mange
som jobber med å utvikle vår organisasjon på en sånn måte at vi kan
nå ut til flere med evangeliet. Der er
store ønsker om å få ungdommer til
ungdomsarrangementene, de ønsker
å legge til rette for unge familier på
bedehus og i forsamlinger. De ønsker
å være forsamlinger som favner alle
aldersgrupper, unge og gamle. Vær
med i bønn for disse. Be om at de må
ha fokus på vår allmektige Guds. Be
om at de må stå i arbeidet, selv om de
ikke ser resultat akkurat nå. Be om at
de må få kraft, kjærlighet og visdom
fra Gud.
Anita

Dersom Herren ikke bygger huset,
arbeider bygningsmennene forgjeves
Salme 127,1
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» Reiserute

Reiserute for november og desember 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.
Arne Arnesen
01.11.
Grovane
04.11.
Nomeland bedehus
15.11.
Hægebostad
Carl Otto Tønnessen
15.11.
Homstean
29.11.
Kvinesdal
Edvard Foss
03.11.
Omlid
04.11.
Grimstad
05.11.
Snik Bedehus
14.11.
Julemesse Flekkefjord Bedehus
15.11.
Tonstad
22.11.
Konsmo
24.11.
Sira
02.12.
Reme bedehus
02.12.
Formiddagstreff Audnastrand
03.12.
Gyland
05.12.
Sira
09.12.
Frikstad
12.12.
Farsund Indremisjon
13.12.
Evje
Jørgen Tønnessen
04.-08.11. Eiken (med Vidar Brautaset )
11.-15.11
Eiken (med Vidar Brautaset)
19.11.
KVS Lyngdal
25.11.
Kvinatun formiddagstreff
28.11.
Julemesse Audnastrand
29.11.
Åseral
29.11.
Vikeland
01.12.
Finsland
03.12.
Snik Bedehus
04.12.
Førjulsfest Kvinatun
05.12.
Evje Ungdomsforening
20.12.
Mosby
29.12.
Moi bedehus
Ingunn Holm
28.10.-01.11. Lista
04.11.
Storekvina
04.11.
Formiddagstreff Audnastrand
10.11.
Kvs Bygland
15.11.
Grovane
18.11.
Melhus
22.11.
Sira kl.
25.11.
Frikstad
29.11.
Mosby
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Tina Haddeland
02.11.
Gyland Maksgjengen
12.11.
Hidra Yngreslag
14.11.
Julemesse Flekkefjord
18.11.
Gyland inpuls
19.11.
Familiesamling Flekkefjord
20.11.
Fredagsklubben og Inpuls Sira
24.11.
Liknes Inpuls
25.11.
Liknes Jentelag
26.11.
Flekkefjord In*puls
04.12.
Førjulsfest Kvinatun
05.12.
Kvinesdal GZ
12.12.
Kvås Kr. Ungomsforening
29.12.
Juletrefest Flekkefjord

Tor Andre Haddeland
01.11.
Lyngdal bedehusforsamling
03.11.
Finsland
04.11.
Reme bedehus
27.-29.11. Grovane
08.12.
Tjørhom i Sirdal
20.12.
Frikstad

Ragnar Ringvoll
30.10.-01.11. Konsmo
03.11.
Flekkefjord bedehus
04.-05.11. Nomeland bedehus
12.11.
Røyknes
15.11.
Frikstad
24.11.
Rosseland Bedehus
28.11.
Julemesse Audnastrand
29.11.
Eiken
02.12.
Øie bedehus Kvinesdal
04.12.
Førjulsfest Kvinatun
13.12.
Flekkefjord Indremisjon

Bjørn Ingvald Bryggeså
08.11.
Konsmo

Anne Rita Nilsen
03.11.
Kvås yngres
04.11.
Formiddagstreff Audnastrand
04.11.
Å Barnemøte
09.11.
Vigmostad yngres
11.11.
Remehaugen kystbarnehage
18.11.
Vigeland yngres
19.11.
Lyngdal YA
21.11.
Kvås
28.11.
Julemessa Audnastrand
01.12.
Kvås yngres
02.12.
Formiddagstreff Audnastrand
03.12.
Lyngdal YA
08.12.
Remehaugen kystbarnehage
08.12.
Reme Impuls
19.12.
Jule-GZ

Janet Penne
28.11.
Sira
Øistein Persson
15.11.
Mosby
29.11.
Lyngdal

Frank Rott
01.11.
Sira
Gordon Klungland
07.11.
Sira
Tommy Greibesland
01.11.
Kvinesdal
Kjell Hauan
20.12.
Frikstad

Koronasituasjonen
er i stadig endring, møter
og andre arrangement kan
plutselig avlyses. Det kan skyldes
endring i smittevernregler, eller at
sentrale personer havner
i karantene, blir syke, og av
den grunn ikke kan erstattes
på kort varsel.
Vi ber folk følge med.

Minneord Terje «
flere år, og etter at Sørlandets indremisjonskrets og Flekkefjord indremisjonskrets ble slått sammen til ImF
Sør i 2009, var han med i kretsstyret.
Han var ute et år av styret før han ble
valgt inn igjen i 2019.

Terje Kvinlog døde 24. oktober i år,
vel 67 år gammel. Terje vokste opp på
Kvinlog, i huset som ligger tett inntil
vegkrysset der du tar opp til Knaben.
Terje var nest eldst i en søskenflokk
på fire. Da han var 16 år gammel,
omkom hans far i forbindelse med en
ulykke i skogen. Det fikk betydning
for Terje sitt veivalg som kristen. Den
kvelden far døde, tok Terje sitt standpunkt for Jesus.
I 1975 giftet han seg med Gerd, og
de fikk 4 barn sammen – Liv Torhild,
Aslak, Hallvard og Inge. Hallvard døde
18 år gammel i en trafikkulykke. Terje
var ansatt i Hunsbedt bil fra 1992,
og fram til han gikk av med pensjon
tidligere i år.
Terje fant tidlig sine oppgaver i
misjonen. Far til Terje var svært aktiv
i oppbyggingen av Kvinatun leirsted,
og leirstedet ble også et hjertebarn
for Terje. Han var med i styret i
mange år, og aktiv i etableringen av
en barnehage som etter mange års
drift ble overtatt av kommunen.
Hans aktivitet i styrer og råd har
vært omfattende og mange: Fjotland indremisjon i mange år. Han var
formann da han ble syk i vår. Han var
med i kretsstyret i tidligere Flekkefjord indremisjonskrets i en årrekke.
Han var formann i styret for Brøvigs
Minde og Remehaugen barnehage i

Terje og Gerd var aktive i etableringen
av gjenbrukslåven på Kvinlog. Det er
deres låve som er bygget om innredet
til salg av gamle og brukte ting. Dette
var en aktivitet Terje like svært godt.
Terje var også glad i sang og musikk,
og arrangerte flere konserter med
amerikanske sangere som var inspirert av «southern gospel stilen»
I månedskiftet februar/mars var Terje
tilskuer på VM På skøyter på Hamar.
Ved hjemkomst trodde han at han
hadde pådratt seg lungebetennelse.
Det viste seg å være kreft.
Terje var en mild og rolig mann. Han
tok sjelden ordet først, og hørte slett
ikke til de høyrøstede i landet. Men vi
var alle på lyttekanal når han sa noe.
Han hadde regnskap som sitt arbeidsfelt, og det fikk vi i særlig grad dra
nytte av i kretsarbeidet. Han viste
stor omsorg for de svake, og hadde
alltid et trøstende ord til den som
hadde «tungt å bære.»
Få dager før Terje døde, fikk jeg et
kort møte med han. Hans siste hilsen
var følgende: «Jeg er rolig og trygg.
Det holder, det jeg har trodd på.»
Nå har han møtt troens opphavsmann og fullender. Jeg lyser fred over
et utrolig kjært kjennskap og godt
minne. La oss huske Gerd og øvrige
familie i tiden som kommer.

Be for:
- Koronasituasjonen

Ragnar
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» Gaver

Foreningsgaver juli-august 2020
Kretsen bankkonto 3138 25 32573
Imf Åseral....................................................... 4.950
Ålefjær........................................................... 2.000
Hekkfjellstevnet........................................... 3.850
Lyngdal bedehusforsamling................ 25.000
Snik bedehus................................................ 2.445
Flekkerøy bedehusforsamling............. 24.708
Randesund indremisjon......................... 10.000
Flekkefjord Indremisjon......................... 30.000
Svalandstevnet............................................ 12.350
Hægebostad Indremisjon......................... 5.358

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

Fast givertjeneste
Imf Sør........................................................... 111.549
Audnastrand................................................ 3.000
Kvinatun......................................................... 7.400

	
  

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

EN ANNERLEDES

JULEMESSE PÅ
AUDNASTRAND
LØRDAG 28. NOVEMBER
KL 11:00 - CA 13:00
Møte: Jørgen Tønnessen taler.
Åresalg, kun 1 omgang, kr 100 pr åre. Fine gevinster
Servering av grøt, saft, kaffe og kake
Hovedlotteriet trekkes og kunngjøres
Grunnet corona, gjør vi oppmerksom
på at det er begrenset antall plasser.
Salgsvarer og småkaker kan kjøpes.
Kransekaker kr 250,kan forhåndsbestilles
på tlf. 38 25 83 80

JULEMESSE

FLEKKEFJORD BEDEHUS
LØREDAG 14. NOV ER AVLYST

Hovedlotteriet blir trukket senere, så det er
fremdeles mulig å kjøpe lodd. Kr 10 pr lodd.
Ta kontakt med kretskontoret tlf 38258380.
Betaling skjer til konto 3138 25 32573
eller vipps 110518
Gevinstliste:
1. Gavekort Intersport
2. Akvarell
3. Bosch batteridrill
4. Gavekort Amfi
5. Saueskinn
6. Greinsaks (teleskop)
7. Slangetrommel
8. To saueskinn
9. Kahler vase
10. Salatbestikk
11. Barnesykkel (balans)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Strikket barnegenser
Hekla løper
Strikket barnejakke
Salatskål (Bitz)
Stort kosedyr
Strikket teppe
Lego jente
Lego gutt
Ullpledd
Ildfast form
Karaffel

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

