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Vi ønske alle
våre misjonsvenner
en velsignet
Julehøytid, og ett
Godt Nytt År

UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR – MED GUDS ORD TIL FOLKET

» Kontakt

» Leder

Med Guds Ord til folket
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
Kretsstyre: Arild Fjeldskår,
Marilyn Sørensen, Wenche Slimestad,
Øystein Persson, Arne Arnesen,
Magne Havaas, Jonny Stensland og
Eivind Kittang (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) tlf. 416 75 610
Jørgen Tønnessen tlf. 916 20 774
Ingunn Holm
tlf. 41 47 46 76
Marie Hornnes (permisjon) tlf. 970 36 215
Edvard Foss
tlf. 907 23 688
Barne- og ungdomsarbeider:
Anne Rita Nilsen
tlf. 911 10 996
Audnastrand leirsted
Adresse: Spangreidveien 366,
4521 Lindesnes
Telefon: 38 25 83 80
Bankkonto.: 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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NÅR VERDIER TELLER.
Vi nærmer oss jul. Jeg har nettopp
hørt statsministerens råd for julefeiringen. Maks ti gjester på besøk
to av kveldene i julen. Ellers kun
5. Vi må begrense den sosiale omgangen med mennesker i en høytid
som vanligvis åpner for nærhet og
sosial omgang.
Krevende og inngripende. Råd og
veiledning gitt i omsorg for enkeltmennesker med et mål for øyet:
Redde liv. Unngå sykdom. Redusere
faren for overfylte sykehus, slik at
våre institusjoner kan bruke tid og
krefter på andre utfordringer.
Mennesker som har vært hardt rammet av covid 19 forteller om sterke
lidelser og skrekkopplevelser, der
mangel på luft for mange er altomgripende. På verdensbasis har
mange mennesker møtt døden.
Jeg er evig takknemlig for å bo i et
samfunn som ser verdien av syke og
aldrende mennesker på en slik måte
at mange samfunnshensyn må vike
i kampen for på ta vare på enkeltliv.
Det har fått store konsekvenser for
samfunnet, bedrifter og enkeltmennesker, men våre myndigheter
har vist at menneskelivets verdi er
ukrenkelig. Menneskeliv er mere verd
enn kroner.
Når verdier teller.
I vår fikk vi ny bioteknologilov. Den
åpner for et sorteringssamfunn, der
vi tidlig i svangerskapet kan avdekke
om fosteret har skader eller utfordringer som gjør at abort kan velges
som løsning.
I tillegg har vi en abortlov som ikke
gir fosteret rettsvern før etter 12. uke.

Jeg er fullstendig klar over at bak
en abort kan det skjule seg mange
etiske vanskelige avgjørelser, mye
smerte og mange sår. Disse linjer er
ikke nedfelt for å helle ytterligere salt
i slike sår. Ei heller er de skrevet for å
felle dom over andres handlinger og
synspunkt. Jeg har kun et ønske om
å se livet ut fra fosterets perspektiv,
slik våre myndigheter blant annet har
sett covid 19 situasjonen ut fra syke
og eldre sitt perspektiv.
Gud har gitt mennesket en ukrenkelig verdi. Vi er alle skapt i Guds bilde,
med de muligheter og begrensinger
som er gitt oss i fødselen.
Jeg har et sterkt ønske om at mennesket ved unnfangelsen kan være
like trygg som jeg er ved inngangen
til min alderdom. Bibelen bør være
veileder for et samfunn som bygger
på de kristne grunnverdier.
Bibelen har rammet inn hvilken verdi
Gud ser i mennesket, enten det er
ved unnfangelsen eller på slutten av
livsreisa:
Salme 139,16: Da jeg bare var et
foster, så dine øyne meg. I din bok
ble de alle oppskrevet, de dagene
som ble fastsatt da ikke en av dem
var kommet.
Jes. 46,4: «Like til deres alderdom er
jeg den samme, og til dere får grå hår,
vil jeg bære dere. Jeg har gjort det,
og jeg vil fremdeles løfte dere, jeg vil
bære og redde dere.
Når verdier teller: Du er unik.

Ragnar Ringvoll

Aktiviteter «

Dette skjer:
JANUAR
9. 1
12.-15. 1
27. 1
19.-31. 1

Mannsweekend
Bibelkurs
Formiddagstreff
Bibelkurs

Eiken bedehus
Flekkefjord
Kvinatun
Mosby

FEBRUAR
3. 2
17. 2

Formiddagstreff
Formiddagstreff

Audnastrand
Kvinatun

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.
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» Bibelkurs på Mosby og Flekkefjord

BIBELKURS MOSBY
UKE 3 OG 4 2021

Covid 19 gjør det vanskelig å planlegge, men så sant det er mulig å
gjennomføre årets Bibelkurs, vil det bli gjennomført i tråd med de til
enhver tid gjeldende covidregler. Dere må bare følge med på våre
hjemmesider på nett, samt på annonser i fvn og Venneslaposten.
Ingen sangkrefter deltar i år, og det vil også bli lite allsang, da sang
er de smittekilden som gjør at sykdommen spres lettest og lengst.
Ei heller vil du få kaffi eller en kakebit.
Alt blir gjort for om mulig gjennomføre kurset.
Talere og tema blir i år:

Uke 3:

Jørgen Tønnessen: Isak som forbilde.
Asbjørn Kvalbein: Nehemias,
med følgende undertitler:
Tirsdag: - Godt initiativ i en forfallstid.
Onsdag: - Seier over motstand og motløshet.
Torsdag: - Opprydding i indre splittelse.
Fredag: - Står imot fiendens taktikk
og fullfører.

Uke 4:

Gordon Tobiassen:
Israel, profetordet, endetid.
Erik Furnes:
Troens gode strid. 2. kor. 10,1-6

BIBELKURS

FLEKKEFJORD BEDEHUS
12. - 15. JANUAR 2021
Talere: Arild Ove Halås
og Johnn Hardang
Tema:
Halås: Bønn fremfor alt
Hardang: Hva med Israel Rom 9 – 11
Bibeltime kl. 19.00 og 20.15
Kaffepause mellom timene
Diverse sangkrefter deltar på samlingene

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.
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HVEM VIL REISE SEG FOR JESUS
I NORGE OM 15 ÅR?
70% forlater troen etter tenårene viser undersøkelser gjort i USA(*). Et trosopplærings-opplegg viser helt andre
resultater; AWANA. Av barn og unge som følger Awanas opplegg, forblir over 80% aktive i menighet (*).
Nå er Awanas opplegg komplett i norsk versjon for barn og unge fra 2 til 19 år. Vi inviterer alle som er engasjert i å
formidle Jesus til neste generasjon til å bli kjent med Awana.
(*Undersøkelser gjort av Barna Group)

LØRDAG 23. JANUAR 2021
KAN VÆRE MED Å GI LANDET EN NY RETNING.
Denne dagen kan du delta på digital Awana DNA-dag. Dagen er åpen for alle – både de som ikke har hørt om Awana
før – og for alle dere fra de over 120 lag/foreninger/menigheter i Norge som allerede bruker Awana. Du vil bli kjent med
Awanas visjon og få se hvordan en samling kan se ut. Dyktige foredragsholdere vil gi tips til hvordan du kan få med deg
flere ledere i barne- og ungdomsarbeidet, - og bygge gode lederteam. Det blir en dag med inspirasjon og istandsetting til
å vise vei for barn og unge til å kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet.

For mer informasjon se: www.awana.no

For spørsmål kontakt: Lars Dale, daglig leder Awana Norge. Tlf 92891022 E-post: lars@awana.no

Vi ønsker at barn og unge skal kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet.

Indremisjonsrøsten 6 2020
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» Digital messe
Ingen julemesse i Flekkefjord – ei heller
på Audnastrand. Julemiddagen på
Kvinatun ble avlyst.

JULEMESSA 2020

Det førte til at vi på kort varsel måtte
tenke nytt og annerledes.
Fredag 27. november kunne sendingen
vår følges på nett eller Facebook.

trekkningsliste

Jørgen Tønnessen hadde andakt og
Arne Arnesen ble intervjuet om sitt liv
og sitt virke.
Kretslederen ledet arrangementet, som
ble gjennomført i tiden fra kl. 1900 til
2030.
Ingrid og Kristina - to unge jenter fra
Reme bedehus – sang vakkert for oss.
På det meste var 95 mennesker inne og
så sendingen. Det syntes vi var bra,
sett i lys av de begrensede muligheter vi
hadde for annonsering.
I løpet av programmet ble vinnerne av
hovedtrekningene i Flekkefjord og på
Audnastrand offentliggjort.
I løpet av sendingen ble det solgt lodd
for vel 84.000 kroner. Overskuddet blir
delt likt mellom
Audnastrand og Kvinatun. 21 gavekort
og 9 spekepølser fra Svindland ble loddet ut.
Vinnerne av samtlige trekkinger kan du
lese i spalten til høyre.
Ragnar

Bilde: Ingrid Stensland og Kristina Flaat
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FLEKKEFJORD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Gavekort Intersport Toralf Valand, Valand
Akvarell
Daniel Klungland, Gyland
Bosch batteridrill
Dagny Nilsen, Flekkefjord
Gavekort Amfi
Jan Rune Sandvik, Eie
Saueskinn
Anne Jofrid Hovland, Gyland
Greinsaks
Thor Einar Skregeli, Sira
Slangetrommel
Mary og Magne Skrettingland
To saueskinn
Ester og Ola Tjørhom, Sirdal
Kahler vase
Svein Ove Stakkeland, Sira
Barnesykkel (balanse) John og Reidun Skåland, Moi
Strikket barnegenser Tormod Fredheim, Flekkefjord
Hekla løper
Gerd Kvinlog, Kvinlog
Strikket barnejakke Reidun og Kasper Stordrange, Flekkefjord
Salatskål (Bitz)
Bjørg G. Omland, Storekvina
Stort kosedyr
Marit Larsen, Hidra
Strikket teppe
Gunnbjørg Myhre, Tonstad
Lego (jente)
Svein Arve Berghøyden, Flekkefjord
Lego (gutt)
Olaug og Kjell Sindland, Storekvina
Ullpledd
Svein Arve Berghøyden, Flekkefjord
Ildfast form
Herborg Egeland, Flekkefjord
Karaffel
Målfrid og Nils Nilsen, Gyland
Mariusgenser (barn) Anne Jofrid og Audun Hovland, Gyland

JULEMESSA 2020

AUDNASTRAND
trekkningsliste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18

Gavekort Elon, Mandal, kr. 6000,Motorsag.
Sykkel fra Intersport Evje, kr. 5000,Gavekort Elon, Mandal, kr. 4000,Skipakke, Intersport, Evje, kr. 4000,Gavekort matbutikk, kr. 4000,Høytrykkspyler.
Maleri av Arnh Stangenes.
Verktøykasse
Bålpanne med vaffeljern.
Kjøkkenmaskin.
Gavekort, Strai kjøkken 2000,Hardangerbestikk.
Strikket kofte, str. L.
Vugge med dukke og klær.
Kaffetrakter, Braun
Julekrybbe,

Anne og Daniel Øppstad, Lyngdal.
Vidar Fidje, Flekkerøy.
Leif Andre Kyte, Svennevik.
Else Brit Håverstad, Sandrip.
Synnøve Haugeland, Lyngdal.
Kjellrun Windsland, Kristiansand.
Gerd Linjord, Åseral.
Else Brit Håverstad, Sandrip.
Gjermund Bekkevold, Rosseland.
Sigrid Bendiksen, Lindesnes.
Henning Helliesen, Lindesnes.
Ingeborg Håland, Byremo
Hannah Urdal, Vennesla.
Anne Grethe Steinsund Jansen.
Gjermund og Tonje Handeland, Lindesnes.
Bjørg Gaustad, Vennesla.
Kjellrun Windsland, Kristiansaand.

s.

Andakt «
JULEMESSA 2020

DIGITAL
MESSE
trekkningsliste

Gavekort kr 1000 matbutikk
Grethe Støle
Jarle Stakkeland
Målfrid Nilsen
Gavekort kr 1000 i Lyngdal,
Mandal eller Kristiansand
Aslak Andersen
Janet Penne
Sonja og Torkel Haddeland
Oddfrid Øydna
Aslak Andersen
Trond Henrik Johanesen
Einar Bjorvand
Målfrid Nilsen
Lloyd Kristensen
Ella Moseid
Berit Fjeldskår
Ella Moseid
Ruth Lillian Hompland
Sonja og Torkel Haddeland
Anne Rita Nilsen
Bente Foss
Ingebjørg Mjåland
Hans Birger Vrålstad
Spekepølse fra Svinland
Karin Haga
Grete Støle
John Skåland
John Skåland
Ella Moseid
Trond Henrik Johanesen
Anne Rita Nilsen
Anna Vik
Edvard Foss
Alle vinnere er kontaktet

NÅDE, FRIHET OG HÅP.
Det er Jesus, - kongenes Konge og
verdens Frelser!
Vi leser om Jesus i Lukas kap.4, hvor
han kom til Nasaret, gikk inn i synagogen, som han pleide, og stod opp
for å lese for de som var til stede.
De ga Jesus profeten Jesaia’s bok,
hvor han straks og helt bevisst, henviste til kapitlene 42 og 61. Jesus sier:
«Herrens Ånd er over meg, for han
har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg
for å forkynne for fanger at de skal
få frihet og for blinde at de skal få
syn, for å sette undertrykte fri, for å
forkynne et nådens år fra Herren.»
Boken ble lukket og levert tilbake. Jesus setter seg. Alles øyne hadde fokus
kun på Jesus nå.
Så sier han disse herlige ordene til en
forsamling som satt i åndelig fangenskap og fattigdom: «I dag er dette
Skriftens ord blitt oppfylt for ørene
deres.»
Det er En som bryr seg om deg og
meg! Han kan ikke annet! Hvorfor? Vi
er skapt i Hans bilde, - etter hans vilje.
Det Gud har skapt, elsker han. Ingen
går i glemmeboka. Dette er nåde! Det
betyr: «Guds godhet og barmhjertighet ved tilgivelse av synd. Den straffskyldige slipper straff».
Jesus kom for å ordne opp for deg
og meg, den synd som stenger oss
for det evige livet i Guds himmel og
herlighet. Vi er fanget i syndens garn,
hvor vi selv ikke har noen mulighet til
å rive oss ut derfra. Da er vi virkelig
fattige og blinde. Syndens resultat er
evig død!

fangenskapet, fra all fattigdom og undertrykkelse, for å gi oss det evige håp!
Vet du hva ordet «håp» betyr? Her får
du svaret:» Glad forventning ved tanken
om at noe ønskelig (redning fra fare e.l.)
synes å ha utsikt til å skje.» Jesus som er
Håpet, Friheten og Nåden selv, er din og
min eneste trygge og sikre redning, «..for
at hver den som tror på ham, ikke skal
fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme
verden, men for at verden skulle bli
frelst ved ham.» (Joh.3.16-17).
«Jesus vil ha alle! Ikke en så ussel er, at
ei Jesus har ham kjær» han kan frelse nå
og her! Jesus vil ha alle!»
Alt dette kjenner vi godt. Men vi trenger
å høre det igjen og igjen, for vi har så
lett for å ta dette som en selvfølge, eller
glemme det i våre hverdagslige sysler.
Dette nådens år er nå, - for deg, og for
alle. Her er det ingen unntak!
Vær med og be om at mange må få
møte Frelseren i denne tida vi er midt
inne i nå, til redning for sitt liv.
Det var jo derfor han kom.
Hans hender er fortsatt rakt
ut for å omfavne
alle som kommer
til Han!
God advent og jul med
Frelseren!
Anne Rita Nilsen.

Så kom Jesus for å oppfylle det som
var skrevet for lenge siden. Han kom
for å løse oss alle ut av det evige
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» Reiserute

Reiserute for desember 2020 - januar og februar 2021
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
20.01.
Hægebostad
Carl Otto Tønnessen
31.01.
Grovane
14.02.
Åseral
Edvard Foss
03.01.
Grovane
07.01.
Flekkefjord jr,ving,
jente guttelag og inpuls
12.-15.01. Bibelkurs
17.01.
Frikstad
21.01.
Familiesamling Flekkefjord
24.01.
Tonstad
26.01.
Sira nattverd
28.01.
Flekkefjord jr.ving,
jente guttelag og inpuls
31.01.
Kvinesdal
03.02.
Spind
09.02.
Kvs Bygland
11.02.
Flekkefjord jr.ving,
jente guttelag og inpuls
12.-14.02. Lista møtehelg
17.02.
Frikstad bibeltime
Jørgen Tønnessen
27.12.
Eiken
06.01.
Audnastrand formiddagstreff
06.01.
Reme
09.01.
Mannsmøte Eiken
12.01.
Rosseland
14.01.
Snig
19.-22.01. Bibelkurs Mosby
24.01.
Flekkefjord
26.01.
Kvs Bygland
03.-05.02. Eiken
10.-14.02. Eiken
16.02.
Ålefjær
17.02.
Formiddagstreff Kvinatun 11.00.
17.02.
Storekvina
Ingunn Holm
10.01.
Sira
17.01.
Åseral
19.01.
Ålefjær
21.01.
Gyland
27.01.
Formiddagstreff Kvinatun
31.01.
Hægebostad
03.02.
Formiddagstreff Audnastrand
16.02.
Kvs Bygland
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Tina Haddeland
12.12.
Kvås
09.01.
Mannsmøte Eiken
13.01.
Jentelaget
27.01.
Formiddagstrefff
31.01.
Awana
01.02.
Maksgjengen Gyland
11.02.
Kongebarna
14.02.
Mosby allesammenmøte
16.02.
Reme Bhg
17.02.
Formiddagstreff
Ragnar Ringvoll
06.01.
Flekkerøy junior
07.01.
Farsund
21.01.
Røyknes
24.01.
Spangereid bedehus
27.01.
ImF - kveld Lyngdal
02.02.
Flekkefjord
03.-07.02. Møteuke Sira med Øystein Persson
12.-14.02. Åkra på Karmøy
Anne Rita Nilsen
19.12.
Jule-Gz Kvinesdal
11.01.
Stjernen Valand
22.01.
Fredagsklubben og Inpuls
26.01.
Reme Impuls
30.01.
Awana DNA konferanse
03.02.
Formiddagstreff Audnastrand
10.02.
Entelaget Liknes
11.02.
Snik
17.02.
Flekkerøy yngres

Torgeir Skrunes
12.- 14.02. Kvinlog
Øistein Persson
17.01.
Grovane
05.-07.02. Møteuke Sira med Ragnar
Stig Løland
31.01.
Reme
Bjørn Ingvald Bryggeså
31.01.
Alleen Lyngdal
Endre Bjelland
31.01.
Tonstad
Frank Rott
31.01.
Vemestad i Kvås
Audun Hjellvik
09.01.
Mannsmøte på Eiken Bedehus
11.-15.02. Konsmo møteuke
Per Gunstein Nes
12.-14.02. Farsund møtehelg
Kjell Hauan
20.12.
Frikstad
Andrè Heradstveit
14.02.
Stallemo

Johnn Hardang og Arild Ove Halås
12.-15.01. Bibelkurs Flekkefjord
Aud Karin K. Ringvoll
12.-14.02. Grovane møtehelg
Tor Andre Haddeland
20.12.
Frikstad
Marit Stokken
13.-17.01. Farsund med Irene
19.-24.01. Lista med Irene
Irene Krokeide Alnes
13.-17.01. Farsund med Marit
19.-24.01. Lista med Marit

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.

75 år i 2020

«
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Indremisjonsrøsten
er 75 år i 2020
I den forbindelse begynner vi å
bla i gamle «Indremisjonsrøsten».
Det var Trygve Nøtland som kom på tanken
om ett blad for Indremisjonsarbeidet.
Flere av oss som jobber i kretsen husker ei tid vi skrev
alle adressene for hånd, med Salomon Try i spissen.
Ansatte og bygdefolk deltok. Da data kom til kretskontoret,
skrev vi ut adresselapper som kunne limes på bladene.
Disse samlingene ble veldig sosiale, praten gikk samtidig
som vi klistret adresselapper. Nå har vi trykkeri som gjør hele jobben.

» Gaver

Foreningsgaver september - oktober 2020
Kretsen bankkonto 3138 25 32573
Randesund Indremisjon....................... 10.000,Storekvina Bedehus................................... 4750,Rosseland Kristelige forening............... 2500,Fjotland Indremisjon................................ 2852,5
Helle Kvinneforening............................... 17.077,5
Røyknes Bedehus...................................... 2.400,Omlid Kvinneforening...............................3.260,Eie Indremisjon.............................................8.357,Grovane Indremisjon............................... 17.600,Finsland Bedehus.......................................... 650,Vikeland Indremisjon............................ 20.000,Reme bedehus.......................................... 17.954,5
Melhus............................................................. 1.950,-

Flekkefjord Indremisjon.......................... 4.000,Spind ungdomshus................................... 2.872,Bakke indremisjon.................................... 3.000,Moi Indremisjon...................................... 20.000,Audnastrand
Leirspiren forening.................................. 11.000,fast givertjeneste...................................... 2.800,Kvinatun
fast givertjeneste...................................... 11.400,Finnmarksmisjonen
Eie- og Flikka kvinneforening.............. 8.000,-

	
  

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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RETURADRESSE:
Indremisjonsforbundet Sør
Postboks 166
4524 Lindesnes

JULEEVANGELIET (Luk 2.1-20)
Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle
innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding
i Syria. Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef drog da fra byen
Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt,
for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de
var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham
og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget.
Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine.
Med et stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget
forferdet. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor
glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by;
han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn:
Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.»
Med ett var engelen omgitt av en himmelsk
hærskare, som lovpriste Gud og sang:
«Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden
blant mennesker som har Guds velbehag.»
Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake
til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss
gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt,
og som Herren har kunngjort oss.» Og de skyndte
seg av sted og fant Maria og Josef og det lille
barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham,
fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette
barnet. Alle som hørte på, undret seg over det
gjeterne fortalte. Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte
og grunnet på det. Gjeterne drog tilbake, mens de
priste og lovet Gud for det de hadde hørt og sett;
alt var slik som det var blitt sagt dem.
(Luk 2.1-20)

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

