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UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR – MED GUDS ORD TIL FOLKET

» Kontakt

» Leder

Med Guds Ord til folket
Indremisjonsforbundet Sør
Postadresse: Pb. 166, 4524 Lindesnes
Besøksadresse: Snik, 4520 Lindesnes
Tlf. 38 25 83 80
E-post: sor@imf.no
Giro nr.: 3138.25.32573
Formann: Tommy Greibesland
Kretsstyre: Arild Fjeldskår,
Wenche Slimestad, Marilyn Sørensen,
Øystein Persson, Arne Arnesen,
Jonny Stensland og
Anne Margareth Timenes (1. vara)
Konfirmasjon:
Ingunn Holm

tlf. 414 74 676

Dåp, vielse og begravelse:
Jørgen Tønnessen tlf. 916 20 744
Frank Rott
tlf. 412 26 036
Åge Nygård
tlf. 416 75 610
Kretsleder:
Ragnar Ringvoll

tlf. 404 44 545

Administrasjon:
Anita Stensland, at.stensland@imf.no
Barne- og ungdomsleder:
Tina Haddeland
tlf. 911 93 306
Forkynnere:
Åge Nygård
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

Barne- og ungdomsarbeider:
Anne Rita Nilsen
tlf. 911 10 996
Thomas Arnesen, T2 arbeider
Audnastrand leirsted
Adresse: Snik, 4520 Sør-Audnedal
Telefon: 38 25 83 80
Giro nr.: 3138.25.32573
Husmor: Marit Sigrunn V. Eskeland,
tlf. 94 85 32 92
E-post: audnastrand@imf.no
www.imf-sor.no/audnastrand
Kvinatun Leirsted
Adresse: Kvinlog, 4473 Kvinlog
Telefon: 38 25 83 80
Bankkonto: 3138.25.32573
E-post: kvinatun@imf.no
www.imf-sor.no/kvinatun
Tilsluttet: Indremisjonsforbundet

I Jesu nærhet

Dette skjer framover

Matt. 4,17: «Fra den tiden begynte Jesus å forkynne og si:

APRIL

Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær.»
AV: RAGNAR RINGVOLL

ImF Sør ønsker å være en Bibelbevegelse. Når Ordet forkynnes, skjer det en
forvandling. I forkant av vårt årsmøte,
har vi lyst til å løfte fram enkle, Bibelske sannheter. «Ingen kommer til Faderen utenom ved meg», sa Jesus.
Slik ble jeg frelst. Jesus kom nær i sitt
Ord. Ordet om Korset, som før var meg
til dårskap, ble mitt Ord til frelse. Dette
Ordet er så grensesprengende at all
menneskelig fornuft settes til side.
La oss nevne noen stikkord:
Gud ble menneske gjennom jomfrufødselen. Jesus stillet storm, - gikk på
vannet, - mettet 5000 med 2 fisker og
5 brød, - plukket aks på sabbaten. Han
utfordret datidens religiøse elite. Noe
av det vanskeligste var kanskje at Han
valgte å spise med tollere og syndere.
Hva skjedde når Jesus møtte mennesker?
De ble satt på valg. «Følg meg», lød det
i Mark. 1,17. Det førte til nytt liv sammen
med Jesus for dem som fulgte oppfordringen.
Vår tid preges av avkristning og i beste
fall moralsk forvirring. Vår tid trenger
Guds nåde mere enn noen gang. En
kjærlighet som setter fri, men som likevel har grenser. Han viste ingen nåde
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mot vranglære og vi husker i den forbindelse sterke uttrykk som: Ormeyngel – hyklere.
Men hans møte med enkeltmennesker
– barna, den syke, den livet hadde gått
i stykker for, den som tvilte, den som
falt, vitner om det som står i Jeremias
31,3: «Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg: Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg
latt min miskunn mot deg vare ved.»

• vil være en røst til vekkelse og fornyelse
• vil være en formidler av Guds Levende Ord
• vil gi informasjon om Indremisjonens
arbeidet på Sørlandet

6.-8. :		
6.-7.:		
21.4:		
28.4:		

Kvinneweekend, Audnastrand
Bamseleir, Kvinatun
Årsmøte Imf Sør, Kvs Lyngdal
Dugnad, Audnastrand

I Jesu frelsesverk hviler hvert menneske – uansett syndebyrde og veg du har
gått eller må gå. I denne forkynnertradisjonen ønsker ImF Sør å stå.
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Audnastrand Leirsted

Dugnad vår 2018
Lørdag 28.april
Vi starter kl 10, lunch kl 12, og middag kl 16.

Torsdag 3. mai
MAI
3.5:		
2.5:		
4.-6.:		
10.5:
11.-13.:		
17.5:		
25.-27.:		

Kom når det passer, så blir det mat kl 16.
Dugnad, Audnastrand
Formiddagstreff, Audnastrand
Leir, 2.-3. klasse, Kvinatun
Familiedagen, Audnastrand
Leir, 4.-7. klasse, Kvinatun
17 mai-fest, Audnastrand
Leir, 2.-3. klasse, Audnastrand

Et av de sterkeste møter som Bibelen
formidler, er beretningen om kvinnen
som blir grepet i hor. Ingen steiner
ble kastet. Alle steiner ble holdt nede.
Hvorfor: I møte med Jesus blir vi alle
skyldige, slik det står i Jes. 53, 6b:
«Men Herren lot den skyld som lå på
oss alle, ramme ham (Jesus)» Det er
derfor Golgata blir så viktig, Jes. 53,5:
« Men Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på ham, for at vi skulle ha
fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.» De stein som skulle rammet
meg, deg og den omtalte kvinne, rammet Jesus på Golgata.

Indremisjonsrøsten

Abonnent: Dette året utgis bladet i 6 nr.
Frivillig kontigent kr 250,- + evt. gave
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Aktiviteter «

Vi skal gjøre følgende:
• Vaske vinduer på hovedbygget
• Utvask av internatene
• Sandkasse skal fjernes m.m.
Det er også mulig å komme utenom disse datoene.
Ta da kontakt med:
Anita 909 96 135 eller Kjetel 938 48 183
Ellers kunne vi tenke oss ei liste over navn vi kan ringe
til ved behov. Kan du tenkte deg å stå på sånn ei liste,
gi beskjed til Anita eller Kjetel.

Kvinatun

Dugnadshelg
25.-26. mai
Vi starter fredag kl 18.00. Varierte oppgaver inne og
ute for både damer og herrer.
Roald Evensen blir med som taler hele helgen.
For påmelding og spørsmål kontakt Jarle Stakkeland
412 03 694 eller Trond Henrik Johansen 909 18 555.

JUNI
1.-3.		
6.6:		
8.-10.		
12.-15.:		
15.-17.		

4.-5. klasse leir Audnastrand
Formiddagstreff, Audnastrand
6.-7. klasse leir Audnastrand
Bibel- og fellesskap, Bildøy
Tenleir Audnastrand

JULI
1.-6. 		 Familieleir Audnastrand

AUGUST
20.-23.:		 Vi over 60, Audnastrand
25.:		 Loppemarked, Audnastrand

Kvinatun

Kvinatundagen
27. mai
Taler: Roald Evensen
Sang: Reidun Irene og Olav Fossdal
Barneopplegg fra kl 11.00
Møter kl 11.00 og kl 14.00
Middag mellom møtene

Indremisjonsrøsten 2 2018
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» Audnastrand

Kan tru me har det gildt!
Kvar første måndag i månaden kl 19.00-21.30 samlast me på Audnastrand til foreining. Ei i
forreninga har teke på seg å bestilla pizza frå «Spiseriet» til kvar gong. Ingen «uffar» seg for å
betala 30-40 kroner for nokre pizzastykker…
Me kosar oss med mat etter me har fått
nokre gode ord frå Bibelen eller ei andaktsbok. Så syng me så fint i lag, kan
de tru! Gilde, fine.
Så er det tida for spøtet medan me kosar oss med mykje lått og løye, ja for me
har nokre skikkelege solstråler i lag med
oss som står for god «underhaldning».
Då kjem me i så godt lag, alle saman at
me ler og ler. Drøsen går om laust og
fast, alvor og spøk. For nokre er det om
å gjere å ikkje verte ferdig med det ein
har på pinnane…. Forstå det den som
kan!
Så kjem me til det når nokre finn fram
pengetaskene sine og veit ikkje å få
gje ei gåve til Audnastrand. Det er flott
at me som foreining kan få vere med
å gje ei pengegåve i ny og ne når det
er noko som skal fornyast eller kjøpast. Me kan ikkje nemna alt me har
vore med å betalt for, men her er noko:
Ny kjøle, nye runde bord og dukar til
bordene, ny melodibok, nye tv-kanner,
div oppussing på internathyttene, stor
«sølv»kandelaber i møtesalen, marsipankaker til julemessa… lista kunne
vorte gjort mykje lenger. Det er nokre
tusen kroner me kvart år kan setja over
og øyremerka leirstaden.
Så er me ikkje aleine om å ver Audnastrandforening. Eg veit at det er ei i
både Farsund og Kristiansand.
Etter kollekten så kjem me til utlodninga. Me har èin gevinst kvar gong som
me loddar ut (dersom «møteleiaren»
ikkje har gløymt det då…. Men då vert
det to gevinstar neste gong!)
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Til slutt på foreningskvelden samlar me
oss til bøn for kvarandre, og kanskje aller mest for «hjartebarnet» våre; Audnastrand. Me ber om Guds varetekt og
rike signing for alle tilsette, for frivillige
og ikkje minst for alle som ved eitt eller
anna høve set sine føter innføre dørene
her. Så ber me for alt som Audnastrand
har betydd og betyr for alle som har
vore på leir, og som stadig kjem tilbake
på leir. Me ber om at Guds ord må verta
sådd i barnehjarte på ein slik måte at
dei vert glad i Jesus og vil høyra han til.
Før me går heim ber me Herrens bøn og
Velsignelsen til slutt.
Kvar desember har me juleforening
med risgraut, raude serviettar og lys.
Så har me klementinar for å få skikkeleg julelukt. Bileta er frå juleforeninga i
2017. Denne kvelden vart me minna om,
av Marit Sigrun, å ta oss tid til Bibel og
bøn; om å gå inn i kammerset vårt, lukka
døra og ver der i stillhet med Gud. Det
var godt å verta minna om det akkurat
då i kanskje den mest travle tida i året
der sinn og tankar vert så opptekne
av pynt, baking, gåver og julekort. Det
er viktig for sjelslivet vårt at me finn ei
stille stund kvar dag der me er i Herrens
nærleik!
Kanskje du kjenner, etter å ha lese dette,
at du kunne ha lyst til å vere med i ei
foreining? Me er 12-14 unge damer som
møtest på Audnastrand og me har plass
til mange fleire! Du er hjarteleg velkomen i foreninga vår!
Ja, me kan retteleg seie: «Kan tru me har
det gildt!»
For Audnastrandsforeininga «Søsterringen», Oddbjørg Skofteland

17. MAI FEST
på AUDNASTRAND
Nasjonaldagsfest kl 18.00
Edvard Foss taler.

Hjertelig velkommen!

Berit Steinsund

80 ÅR
Den store dagen fant sted 14.
mars og ble feiret noe senere
på Audnastrand, med familie og
venner til stede. På vegne av misjonsfolket oversender jeg en forsinket hilsen i anledning dagen.
Vi er mange som er takknemlig for den store innsatsen du –
sammen med din Kåre – gjorde for
misjonen generelt og Audnastrand
spesielt. Kåre døde i juni 2015.
Utallige år brukte de to i misjonens
tjeneste. Kåre var ofte på møter
eller på Audnastrand, mens Berit i
særlig grad tjente ved bordene på
hjemmebane.

Berit bor i dag på Vigeland, og vi
er heldig og ser henne jevnlig på
Audnastrand. Du er alltid velkommen, Berit. Guds gode velsignelse
over dag og framtid ønskes deg og
dine.
Ragnar
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dager, var bjelkelag, gulv, himling, isolering og veggplater på plass. Etter dette var det maling og
montering av lamper før de nye romene kunne tas i bruk i slutten av november. Med et større lokale, Kvinlog «
» Årsmøte
og bedre oversikt, er håpet at det vil vises igjen i høyere omsetning til beste for Kvinatun og ImF Sør.
Utvidelse på Kvinlog
Utvidelse
av
Gjenbrukslåven
SAKLISTE
for
ÅRSMØTE IMF SØR
Det ble
hvert trangt ompå
plassen på gje
Det ble etter hvert trangt om plassen
påetter
gjenbrukslåven
kretsårsmøte
Møbler og andre varer ble stående noe «op
på Kvinlog Kvinlog i løpet av det første driftsåret.
21. april på KVS Lyngdal
hva som fantes av varer. Dette var noe av b
21.04.2018
Program
Kl. 11.00: Bibeltime
Tale av Kjell Dahlene
Sang av 3.17
Kl. 12.30: Middag.
Kl. 13.30: Forhandlingsmøte.
Kl. 17.00: Kveldsmat.
Kl. 18.00: Kveldsmøte.
Kjell Hauan taler over tema: Heimemisjon.
Sang av Logos , Frikstad.

Alle er hjertlig velkommen.
NB! Dersom du skal være utsending, eller delta i måltidene må du melde
deg på. Det skjer til ImF Sør på epost: sor@imf.no eller telefon 382 58 380.
Frist for påmelding: Onsdag 11. april.

Sak 1: Valg av møtedirigent.
Sak 2: Valg av to personer til å
føre møteprotokoll.
Sak 3: Valg av to personer til
å skrive under
møteprotokoll.
Sak 4: Årsmelding.
Sak 5: Regnskap.
- ImF Sør
- Audnastrand leirsted
- Kvinatun leirsted
- Gjenbruksbutikken
- Gjenbrukslåven
Sak 6: Valg av kretsformann.
Sak 7: Valg av representanter
og vararepresentanter
til kretsstyret.
Sak 8: Valg av representanter
og vararepresentanter
til Barne- og
ungdomsrådene.
Sak 9: Valg av representanter
til åndelig tilsyn.
Sak 10: Valg av valgnemnd
for 2018.
Sak 11: Tid og sted for årsmøtet
i 2018
Sak 12: Samtale om arbeidet.
Innledning ved formann.

Dett er ikke klart da «Røsten» må gå i trykken. Det har vært et krevende
arbeid for valgkomiteen å få nok kandidater til de ulike verv. Vi håper at du
kan være med å be om at høstens Herre må drive ut arbeidere til sin høst.
Så snart forslaget fra valgkomiteen er ferdig, vil det bli utsendt fortløpende
til årsmøtets utsendinger.
Ragnar
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Løa ble delt av med et rom oppe og et nede
Hægebostad under kyndig ledelse av Tønne
dager, var bjelkelag, gulv, himling, isolering
montering av lamper før de nye romene ku
og bedre oversikt, er håpet at det vil vises i

Møbler og andre varer ble stående noe
«oppe på hverandre», og kundene fikk
ikke helt oversikt over hva som fantes
av varer. Dette var noe av bakgrunnen
til at det i høst ble satt i gang med utvidelse av «butikkarealet». Løa ble delt
av med et rom oppe og et nede. Dugnadsgjengen med folk fra Sira, Lyngdal,

Eiken og Hægebostad under kyndig ledelse av Tønnes Kvinlog gjorde en formidabel jobb.
I løpet av godt 14 dager, var bjelkelag,
gulv, himling, isolering og veggplater
på plass. Etter dette var det maling og
10.3.2018
montering av lamper før de nye romene

kunne tas i bruk i slutten av november.
Med et større lokale, og bedre oversikt, er
håpet at det vil vises igjen i høyere omIMG_1789.jpg
setning til beste for Kvinatun og ImF Sør.

Åseral «

ImF Åseral
stiftet
På selveste kvinnedagen fant
hendelsen sted. Kretsleder fikk
den glede å være til stede da
hendelsen fant sted.

Årsmøtet og
valg av kandidater
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«butikkarealet».

Arbeidet har vært planlagt i lengre tid
av en entusiastisk vennegjeng, som lenge har vært samlet som Bibelgruppe.
Nå har de tatt steget et betydelig skritt
videre, og stiftet en ny forsamling på
bedehuset, under navnet ImF Åseral.
Forberedelse og planlegging har skjedd
i forståelse med øvrige brukere av bedehuset.

Styret i ImF Åseral
Det var litt høytidelighet da de fremmøtte vedtok å stifte ImF Åseral. Den
første formannen ble Jon Stian Arnesen.
Med seg i styret får han Anne Kristine
Øyna Arnesen, Olga og Tor Oliegreen
og Øystein Aas.
Konsekvensen av dette vedtaket, gjør
at vi ImF Sør også får en endring i for-

hold til tidligere kontaktperson – en
endring som skjer i forståelse med kontaktpersonen.
I mange, mange år har Anna Austegard
i Åseral vært kontaktperson for vårt arbeide i Åseral. Vi er deg evig takknemlig, Anna, for den jobben du har utført
trofast i mange år. Varm takk.
Indremisjonsrøsten 2 2018
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» Barnekroken

» Kalender

Reiserute for perioden april til juni 2018

PLASS TIL ALT
«Mamma,» sa Per. «Jeg kan
ikke være glad i Gud og
i deg på en gang. Og da
vil jeg helst være glad i
deg. I Bibelen står det at vi
skal elske Gud av hele vårt
hjerte. Og når Gud skal ha
hele hjertet, blir det ikke
noen plass til deg!»
Mamma svarte ikke med en gang.
Men, hun ba Per fylle ei bøtte med
poteter. «Se her,» sa Per, da han
hadde puttet den siste poteten oppi
bøtta. «Nå er den full!»
«Ja, den er full. Men likevel er det mer
plass i den,» sa mamma.
Hun tok en pose erter og drysset dem
ned mellom potetene.
«Den er ennå ikke full, ser du.» Hun
tok to skuffer sand og fylte oppi bøtta. Det viste seg at bøtta ennå ikke
var helt full. Den kunne fylles ennå
mer. Mamma tømte noen mugger
med vann i «potet»-blandingen».
«Ser du,» sa hun. «Bøtta kan være
full av en ting, og likevel ha plass til
mye annet. Hjertet ditt kan godt være
fylt av kjærlighet til Gud, og likevel ha
plass til mamma og pappa og søsken,
og andre ting du er glad i.»
Jesus sier: «Søk da først Guds rike og
hans rettferdighet, så skal dere få alt
dette i tillegg.»
Det står i Bibelen, - i Matteus 6.33
Det viktigste valget du og jeg tar, er
om vi vil følge Jesus, eller ikke.
Da jeg gikk på barneskolen, var det
veldig «inn» med minnebok, - helst
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blant oss jenter. Vi byttet minnebok
oss imellom, og vi skrev og tegnet.
Mange koselige ord fikk vi da. Dette
var populært å dele med hverandre:
«Eier du Jesus, eier du alt. Mister du
Jesus, mister du alt.»
Vet du – det er en som er så glad i
deg, at han ga alt for å redde deg for
himmelen! Han ga sitt liv! Han døde
for alle, og stod opp igjen, - vant over
djevelen, synda og døden. Han sa JA,
- frivillig, - til å henge på korset, for
alt det gale du og jeg gjorde, og gjør.
Vi klarer ikke å redde oss selv til himmelen, med å prøve og gjøre så godt
en kan. Nå har Jesus klart det for oss.
Så er det bare for deg og meg å slippe Jesus til, gi han tilbake ditt «JA»,
- la han få førsteplassen. Han vil deg
bare det beste. Og det som er så herlig med Jesus, er at han har omsorg
for deg. Du er trygg.
Du er på vei til himmelen! Du slipper
å gå fortapt! For det vil ikke Jesus at
du skal!
«Ja, jeg vet at Jesus bryr seg om
meg… Han bryr seg om nettopp
meg.»
Du får god plass til dem, og det du
er glad i, sammen med Jesus. Det gir
mening med livet!
Anne Rita Nilsen

Thomas Arnesen
05.04.
Flekkefjord
06.04.
Vigeland
08.-20.04.
T2
21.04.
Imf Sør Årsmøte ImF - Sør
25.04.
Vigeland
26.04.
Flekkefjord
03.05.
Kvs - Lyngdal
04.05.
Hægebostad
08.05.
Arbeidersamling ImF - Sør
08.05.
Vigeland Guttelag
09.05.
Gyland Inpuls
10.05.
Familiedag Audnastrand Leirsted
12.05.
GZ Kvinesdal
20.05.-03.06. T2
05.06.
Arbeidersamling ImF - Sør
Marie Hornnes
29.03-01.04. Påskemøter Flekkerøy
10.04.
Arbeidersamling ImF - Sør
10.04.
Ålefjær
11.04.
Reme Bedehus
12.-15.04.
Møteveke Gyland
17.04.
Kvs-Bygland
18.04.
Hornnes Ungdomsforening
21.04.
Finsland
22.04.
Stallemo
29.04.
Vikeland
08.05.
Arbeidersamling ImF - Sør
08.05.
Sirdal øvre
20.05.
Frikstad
26.05.
GZ Kvinesdal
27.05.
Sira, Bakke Indremisjon
30.-31.05.
Lista imf
05.06.
Arbeidersamling ImF - Sør
07.06.
Snig Bedehus
08.06.
Eiken Ungdomsarbeiderbasar
10.06.
Eiken Familiemøte
Edvard Foss
01.04.
02.04.
07.04.
07.04.
08.04.
10.04.
16.04.
18.-22.04.
21.04.
24.04.
28.04.
30.04.
08.05.
09.05.
14.05.
17.05.
28.05.
29.05.
31.05.

Spangereid
Farsund
Lyngdal aldersheim
Kvinlog
Frikstad
Arbeidersamling ImF - Sør
Sira Bibelvandring
Byglandsfjord imf
Imf Sør Årsmøte
Kretsstyre ImF - Sør
Loppemarked Randesund
Sira Bibelvandring
Arbeidersamling ImF - Sør
Rødberg Bedehus
Sira Bibelvandring
17 mai festen - Audnastrand
Sira Bibelvandring
Kretsstyre ImF - Sør
Flekkerøy Bibeltime

02.06.
03.06.
05.06.
05.06.
11.06.
12.-15.06.
13.06.
26.06.

Llyngdal aldershjem
Sirdal Imf
Arbeidersamling ImF - Sør
Flekkefjord Indremisjon
Sira Bibelvandring
Bibel og fellesskap Bildøy
Reme Bedehus
Kretsstyre ImF - Sør

Ingunn Holm
01.04.
08.04.
10.04.
11.04.
12.04.
15.04.
24.04.
29.04.
06.05.
08.05.
08.05.
20.05.
21.05.
21.05.
27.05.
05.06.
10.06.

Vikeland 2.påskedag
Stallemo
Arbeidersamling ImF - Sør
Melhus Bedehus
Snig Bedehus
Hægebostad imf
Åseral Imf
Vågsbygd
Kvås
Arbeidersamling ImF - Sør
Flekkefjord imf
Sira Bakke Indremisjon
Flekkefjord
Vikeland
Vågsbygd
Arbeidersamling ImF - Sør
Mosby

Tina Haddeland
05.04.
Hidra yngres
06.-07.04.
Bamseleir Kvinatun
08.04.
Kvås Familiemøte
09.04.
Åpen barnehage Flekkefjord
09.04.
Gyland
10.04.
Arbeidersamling ImF - Sør
10.04.
Vigeland
16.04.
Valand
19.04.
Flekkefjord
21.04.
Imf Sør Årsmøte
27.04.
Ålefjær
02.05.
Å Barnemøte
04.-06.05.
2-3 kl leir Kvinatun
08.05.
Arbeidersamling ImF - Sør
08.-09.05.
Misjonsråd Imf-ung
11.-13.05.
4-7 kl leir Kvinatun
24.05.
Lyngdal
25.05.
Hægebostad
28.05.
Flekkefjord
29.05.
Kretsstyre ImF - Sør
31.05.
Lyngdal
05.06.
Arbeidersamling ImF - Sør
14.06.
Unglederforum Imf-ung
18.06.
Åpen Barnehage Flekkefjord
26.06.
Kretsstyre ImF - Sør
Ragnar Ringvoll
01.04.
Vikeland Bedehus
02.04.
Reme
04.04.
Formiddagstreff Kvinatun
08.04.
Lyngdal

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.

08.04.
10.04.
11.-13.04.
21.04.
24.04.
24.04.
06.05.
08.05.
08.- 09.05.
10.05.
20.05.
29.05.
03.06.
05.06.
05.06.
07.06.
24.06.
26.06.

Flekkefjord
Arbeidersamling ImF - Sør
Møteveke Hægebostad
Imf Sør Årsmøte
Kretsstyre ImF - Sør
Ålefjær
Grovane
Arbeidersamling ImF - Sør
Misjonsråd ImF
Familiedagen Audnastrand tale
Flekkerøy bedehus
Kretsstyre ImF - Sør
Flekkefjord
Arbeidersamling ImF - Sør
Ålefjær
Misjonshuset Kr.sand
Frikstad
Kretsstyre ImF - Sør

Åge Nygård
08.04.
10.04.
10.-13.04.
15.04.
16.04.
17.04.
20.04.
21.04.
22.04.
03.05.
06.05.
08.05.
08.05.
09.05.
13.05.
17.05.
18.05.
23.05.
03.06.
05.06.
05.06.
07.06.
10.06.
13.06.
17.06.

Eiken Imf
Arbeidersamling ImF - Sør
Kvinlog møteserie
Sira Storsamling
Vigmostad yngres
Flekkefjord Indremisjon
Lista Imf
Imf Sør Årsmøte
Grovane
Snig Bedehus
Kvinesdal imf
Arbeidersamling ImF - Sør
Holum Misjonsforening
Hornnes Uf
Spangereid
Sira 17 mai Bakke Indremisjon
Sira inpuls
Vigeland yngres, Audnastrand
Mosby kl.11.00
Arbeidersamling ImF - Sør
Sirdal imf øvre
Sommarfest farsund imf
Eidså stevne
Reme
Flekkerøy

Anne Rita Nilsen
02.04.
Skailand, Eie Indremisjon
04.04.
Formiddagstreff Audnastrand
06.-08.04.
Kvinneweekend Audnastrand
10.04.
Arbeidersamling ImF - Sør
16.04.
Konsmo
16.04.
Brøvigsminde Barnehage
17.04.
Remehaugen kystbarnehage
21.04.
Imf Sør Årsmøte
24.04.
Ålefjær
25.04.
Å barnemøte
26.04.
Lyngdal
27.04.
Sira
29.04.
Eiken

02.05.
03.05.
06.05.
08.05.
10.05.
14.05.
15.05.
15.05.
23.05.
24.05.
25.-27.05.
04.06.

08.- 10.06.
12.06.
14.06.
23.06.

Formiddagstreff Audnastrand
Lyngdal
Sira
Arbeidersamling ImF - Sør
Familiedag Audnastrand
Brøvigsminde Barnehage
Remehaugen kystbhg
Reme impuls
Gyland Inpuls
Alleen Bedehus
2-3 kl leir Audnastrand Leirsted
Brøvigsminde Barnehage Brøvigs
Minde
Arbeidersamling ImF - Sør
Formiddagstreff Audnastrand
Leirsted
6-7 kl leir Audnastrand Leirsted
Remehaugen kystbarnehage
lyngdal
Kvinlog imf st.hans

Bernt Stray
01.04.

Spind påskemøte

05.06.
06.06.

Torgeir Skrunes
03.- 06.05. Lista
Bjørn Ingvald Bryggeså
02.04. 2.
Liknes Imf Kvinneforeing
Frank Rott
01.04.

Langeland kl. 19.00 Lista Imf

Øyvind Gyland
01.04.
Sira, Bakke Imf
Irene Krokeide Alnes og Marit Stokken
12.- 17.06.
Møteveke Flekkefjord

Be for…

Be for…

- Regjerning og styresmakter
- Arbeidet i kretsen
- Leirstedene våre
- De som «strever og har tungt å
bære» – at de må få hvile
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Annonser «

» Gaver

Foreningsgaver januar og februar 2018
Kretsen bankkonto 3138 25 32573
Zoar bedehus
Vigeland Yngres
Yngres Kvås
Randesund Indremisjon
Reme bedehus
Omlid Kvinneforening
Bakke Indremisjon
Mosby, bibelkurset
Engedal
Spind kr. Ungdomsforening
Melhus bedehus
Eie Indremisjon
Rosseland kr.forening
Røyknes bedehus
Sødal bedehus
Flekkerøy bedehusforsamling
Øie bedehus

ALT INNEN TRANSPORT

1200
3000
3000
10000
2500
1800
1500
58115
1850
1150
850
6050
4100
1500
1000
23447
1000
122062

Fast givertjeneste IMF Sør
Gaver Audnastrand
Gaver Kvinatun
Kampanje

Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
Truckutleie

ALT INNEN TRANSPORT
Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Flatebygd, 4735 Evje tlf. 959 44 560
	
  

TLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

Telefon 909 76 945

	
  

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
Truckutleie

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

TLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

ELEKTRO - RØR - VENTILASJON

	
  

KTD.NO as

118153
3800
4600
53250

ERV Teknikk Lyngdal AS - Tlf 480 11 011 - www.erv.no

Kjell T. Dypedal

SPRENGNING GRAVING MASSETRANSPORT
LYKKEDRANG, 4639 KRISTIANSAND

Tlf. 91 71 71 56

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.
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.
Navn:...........................................................................................................................................................
Adresse:.....................................................................................................................................................
Postnr:..................... Sted: .......................................................................................................................
Klipp ut kupongen og returner den til: Indremisjonsforbundet Sør, Pb 166, 4508 Lindesnes
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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

KONSMO

	
  

Adr. 4525 Konsmo • Åpningstider: 8-20 (19)
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» Årsmelding ImF Sør 2018

Orientering om arbeidet
Jesus er verdens frelser. Denne sannhet er forankringen i vårt indremisjonsarbeide. Når vi samles til årsmøte, skal
det speiles gjennom det vi gjorde i 2017.
Troen løfter og bærer. Vi ser Hans velsignelse gjennom personer og arrangementer. «Det er så trygt å gå ved Jesu
side.» Vi må også dette året innse at
åndssituasjonen i landet vårt er krevende. Men det var den sannelig på Jesu
tid også. I Matteus 9 leser vi om hva
Jesu gjorde: Han helbredet, Han spiste
sammen med tollere og syndere, og han
hadde inderlig medynk med folk han
møtte, for de «var herjet og forkomne
som får uten hyrde.»
Det skapte «store overskrifter» i Jesu
samtid, og da han vekket til live synagogeforstanderens datter, er reaksjonen
som følger – v.26: «Og ryktet om dette
spredte seg over hele landet der omkring.»
Styret i ImF Sør ønsker å være med å
spre de gode rykter om Jesus inn i vår
samtid. Det Han gjorde den gang, gjør
Han også i dag. Vi ønsker å fortelle at
han er synderes venn, og at Han gir hvile til den som har tunge byrder å bære.
Jesus er veien, sannheten og livet. Dette er sant, kjære misjonsvenner – og
det må forkynnes. Ordet om korset må
spres slik at ryktet om Han blir til frelse
og nytt liv. Ingenting er som å eie Guds
fred i det Jesus har gjort. Sangeren sier
det slik:
« Herre Jesus du har frelst meg. Kjøpt
meg med ditt eget blod. Trygg på denne faste klippe, synger jeg med freidig
mot: Din jeg er, Jesus kjær. Din med alt
hva i meg er.» Vi ønsker at det norske
folk skal få øynene opp for hvem som er
Hyrden i vår samtid.
For et privilegium å få delta i dette arbeidet!
12 Indremisjonsrøsten 2 2018

BARNEHAGENE
ImF Sør eier og driver to barnehager.
Remehaugen barnehage i Lindesnes
kommune og Brøvig Minde i Farsund
kommune. De to barnehagene har felles styre, og ImF Sør sin representant i
dette styret er Arne Arnesen. Han er for
tiden formann. tillegg drives det barnehager i regi av Mosby indremisjon og
Flekkefjord indremisjon. Barnehagene
er en viktig del av indremisjonens arbeid blant barn, og vi oppfordrer misjonsfolket til forbønn.
LEIRSTEDENE
Kvinatun leirsted og Audnastrand leirsted eies og drives av ImF Sør. Begge
steder er preget av stor aktivitet, både
hva angår leirer og utleie. Det er imidlertid en «trend i tiden» at oppslutningen
om leirene er noe mindre enn før. Den
samme trenden erfarte vi også i 2016.
På Audnstrand har det vært omfattende
vedlikehold i 2017. Hovedbygget og
campinghyttene er malt utvendig. I tillegg er det byttet takpapp på deler av
hovedbygget som følge av lekkasje. Kvinatun mottok i 2017 en testamentarisk
gave på kr. 910.000,-. Husstyret arbeider med planer om å oppruste og vedlikeholdet leirstedet, noe som muliggjøres grunnet den testamentariske gaven.
Husstyrene gjør en stor innsats for leirstedene, og vi takker dem for det flotte
arbeidet som legges ned for begge våre
leirsteder. De har i 2017 nytt godt av de
mange frivillige hender som gjør en innsats enten det er kjøkkentjeneste, leirarbeid eller vedlikehold.
For at leirstedene skal drives økonomisk
forsvarlig, er det nødvendig med stor
aktivtitet. Så langt (Februar 2018), ser
det lyst ut for begge leirstedene i 2018.
BARNE -OG UNGDOMSARBEIDET
Leiroversikt 2017 fra Audnastrand er det

avviklet 13 leirer med totalt 730 deltakere. Deltakelse på leir var i vår lav, men
høyere nå i høst. Men ten-leiren er det
veldig lav deltakelse på, som det er over
hele landet og i andre organisasjoner.
Ledersituasjonen er fortsatt veldig variabel, vet dere om noen aktuelle leirledere så gi oss beskjed. Takk til dere
som legger ned masse tid og arbeid på
leirene.
På Kvinatun er det avviklet 8 leirer med
totalt 248 deltakere. Vi har mange gode
leirledere og trofaste talere, men trenger alltid flere voksne ledere. Ellers trenger vi også frivillige på kjøkkenet. Tusen
takk til dere som bruker fritiden til å
være med på leir, og takk til alle dere
som ber for arbeidet.
Lag og foreninger: Totalt er det 46 lag
(49 i fjor) og av de er det 18 barnelag,
28 ungdomslag. Det er dessverre bare
24 lag som sendte inn medlemslister.
Håper flere husker det, er en del penger
å få for det. Dessverre legger flere og
flere lag ned, pga ledere som ikke er inspirert, eller barna slutter å komme. Har
fått beskjed fra to lag i år. Skremmende
trend. Vi oppfordrer til å bruke Awana
som et hjelpemiddel. Awana har som
mål at barna skal lære å kjenne, elske og
tjene Jesus.
Vi oppfordrer også alle til å bli med på
lederkonferansen 9-11 november i Bergen. For å få ny inspirasjon og for å bli
inspirert selv.
Kretsarrangement: Familiedagen som
arrangeres på Audnastrand på Kristi.
himmelfartsdag.
Medlemmer i BUR Øst: Ole Severin Tveiten, Kristoffer Foss, Elisabeth O. Dannevig, Torje Nomeland, Alice Stensland
– perm (Bor i Oslo). BUR-Øst hadde 4
styremøter og 14 saker.

Medlemmer i BUR Vestre: Anne Linjord,
Kathrine Marie E. Moi, Mariann Lindland
Moen, Per Oskar Werdal, Svein Bjarte
Lindeli og Jon Asle V Thomsen.
BUR-Vest hadde 2 styremøte og 3 saker.
KVINNEFORENINGER
Dette er et viktig arbeid. Vi merker oss
en trend i at det blir stadig færre kvinneforeninger. Samtidig ser vi at de utgjør
en betydelig del av inntektene til arbeidet i kretsen, samt arbeidet i Finnmark.
Kretsstyret er svært takknemlig for det
arbeidet som legges ned i kvinneforeningene. Dessverre ser det ut som om
kvinneforeningene vil «dø ut» med den
generasjonen som driver foreningene i
dag.
BØNNENETTVERKET
Nettverket ble startet i 2014, og er fortsatt i aktivitet. Flere foreninger har en
bønneansvarlig. I 2017 hadde nettverket 3 samlinger på Aunastrand. Birgtte
andersen er ansvarlig for nettverket.
Hun sier at det funger svært godt, og vi
oppfordrer flere foreninger og lag til å
knytte kontakt med nettverket. «Det er
makt i de foldede hender.»
GJENBRUKSBUTIKKENE
Gjenbruksbutikken på Vigeland og
gjenbrukslåven på Kvinlog er godt i
gang. Edvard Foss er ansvarlig for organiseringen av butikkene. Mange
hjelper til på lager og i utsalget. Gjenbruksbutikken gav et overskudd på kr.
369.939,16. Brutto omsetning var kr.
695.538,00. I tillegg kom en utbetaling
på kr. 32.000,- fra forsikringsselskapet
i forbindelse med en flomskade. Gjenbrukslåven hadde en brutto omsetning
på kr. 167.362,00. Dette førte til et netto
overskudd på kr. 141.141.49. Vi takker
alle som har bidratt til dette flotte resultatet. Begge butikkene er viktige tilskudd til driften av kretsen.

ARBEIDERE
Kretsens ansatte i 2017:
JOHN FIDJELAND
Kretsleder (20%) Til 31/10.
RAGNAR RINGVOLL
Kretsleder (80%) Fra 1/11.
MARTINE NYGÅRD
Administrasjonsleder (100%)
Permisjon fra 25. august.
ANITA STENSLAND
Administrasjonsleder (100%)
Vikariat fra 25/8.
BIRGITTE ANDERSEN
Administrasjonsleder (20%). Til 31.12.17
TINA HADDELAND
Leder barne- og ungdomsavdelingen
(100%)
ANNE RITA NILSEN
Barnearbeider (75%)
ANETTE BYE STENSLAND
Leirkonsulent (30%) Til 30/6.
STEPHANIE ZØLLNER
Leirkonsulent (30%) Fra 1/8.
TORGEIR NYGÅRD
Ungdomsarbeider (25%) Til 30/6
ÅGE NYGÅRD
Forkynner (100%)
EDVARD FOSS
Forkynner (100%)
JØRGEN TØNNESEN
Forkynner (40%)
INGUNN HOLM
Forkynner (40%)
MARIE HORNNES
Forkynner (50%)
THOMAS ARNESEN
T-2 Student. Fra august.

MARIT HAGA
Kokk. (50%) Vikariat fra april
Arbeidsgiveransvar for:
INGUNN HOLM
Randesund (60%)
JØRGEN TØNNESEN
Randesund (20%)
ANETTE BYE STENSLAND
Reme (15%) til 30/6.
SILJE LIEN
Finsland (40%)
ELLEN MARGRETHE GYLAND
Flekkefjord. (15%)
HALLVARD NESSA
Evje (30%) Fra 15/9
STEPHANIE ZØLLNER
Evje (20%) Fra 15/9
KATRIN FUREHAUG WEUM
Flekkerøy (30%) Fra 15/8
HILLEBRAND DIJKSTRA
Eiken (20%) Fra februar.
ÅNDELIG TILSYN
Består av kretsleder, styreleder og
kretsstyremedlem Arne Arnesen. (fra
april). Kjell Hauan og Jørgen Tønnesen
valgt av årsmøtet 2017. Det er avholdt 1
møte i 2017.

Ansatte på Kvinatun Leirsted:
HILDE ORTHE
Kokk/administrasjonsleder (40%)

FOPRENING/FORSAMLING
Flere steder i vår krets er det nå etablert
forsamlinger, og det arbeides også med
å etablere nye. Kretsstyret oppmuntrer
til en slik utvikling og vil være med å
legge til rette for at flest mulig lykkes i
dette arbeidet. Samtidig er det viktig å
si at der hvor det er naturlig å fortsette
med foreninger, vil vi oppmuntre til det.
Det er de lokale forholdene som avgjør
de veivalg som foretas.

Ansatte på Audnastrand Leirsted:
MARIT SIGRUNN VEGGE ESKELAND
Husmor (100%)
MARGRETHE HANDELAND
Kokk (50%) Permisjon
KARIN HAGA - Kokk. (50%)

DIVERSE ARRANGEMENT
Nyttårsfest på Audnastrand 7. januar.
Kjell Hauan talte. Sang av Vikeland musikkor. Ca. 140 møtte fram. Kollekt og
utlodning.
7. – 8. januar. Mannsweekend på KvinaIndremisjonsrøsten 2 2018 13

» Årsmelding ImF Sør 2018

Orientering om arbeidet

Lov for Indremisjonsforbundet Sør
Rev.forslag til lover 09. Den nye kretsen er benevnt med navnet som komiteen har foreslått: Indremisjonsforbundet Sør

tun. Steinar Harila og Jørgen Tønnesen.
Sang av Odd Vegard Nygård og Frelste
syndere. Ca. 60 stk. deltok. Tema: Menn,
våkn opp.
Bibelkurset Mosby, uke 3 og 4: Erik
Furnes, Gordon Tobiassen, Øystein Persson, Hallvard Myhren, Odd Bergum. Fra
120 til 200 på hvert kveldsmøte. Gode
sangkrefter.
Lørdag 4. mars: Dugnadsfest for de
som har deltatt på dugnad på de forskjellige stedene i kretsen. Odd Vegard
Nygård og Anne Rita Nilsen sang og
delte Guds ord. Ca 90 stk.
Vårutlodningen Vikeland bedehus lørdag 11. mars. Jarle Haugland og Torgeir
Nygård talte. Vikeland musikkkor sang.
Kvinatun 1. april. Basar. Edvard foss
talte.
Påskelørdag 15. april på Audnastrand
talte Axel Remme. Leif og Kåre sang. Ca
60 fremmøtte.
Årsmøte for Imf Sør var på KVS Lyngdal
29.-30. april. Ingebrigt Sørfonn var med
som taler på årsmøtet, og på møte på
Alleen bedehus på søndag. Ca 100 utsendinger.
17. maifesten på Audnastrand. Sigmund
Stokkeland talte. Ca 140 møtte.
21. mai. Kvinatundagen. Tale/sang av
Kjell Hauan. Ingunn Holm. Oddbjørg og
Magne Havaas.
25. mai familiedag på Audnastrand.
Grete Askeskjær og Anne Rita Nilsen
deltok.
2.-9. juli Bibelcamp på KVS Bygland. Ingebrikt Sørfonn og Audun Hjellvik.
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Hekkfjellstevne i Bryggesåhommen var
søndag 9. juli. Kjell Hauan og Olaf Thormodsæter deltok.

ØKONOMIEN
Samlet resultat viser et overskudd på kr.
67.264,59. Oversikten for hver avdeling:

14. – 17. august. Vi over 60. Sommertreff
på Audnastrand. Arne Gundersen talte.
Leif Solheim. Sang av Jettearne Steinsund.

ImF Sør
Audnastrand
Kvinatun:
Gjenbruksbutikken
Gjenbrukslåven
Resultat

Loppemarked lørdag 19. august. Audnastrand.
13. – 15. oktober Kvinneweekend på
Audnastrand. Tema: Vær frimodige. Rita
Aasen talte. Sang av Bente Brogeland
og Anne Rita Nilsen.
Julemessa i Flekkefjord 17. og 18. november. Edvard Foss og Janet Penne
talte. Sang Astrid Persson og Janet
Penne.
Julemessa Audnastrand var lørdag 25.
november. Tale av Jørgen Tønnesen,
Arne Arnesen og Pernille Rysste.
Førjulssamling Kvinatun fredag 1. desember. Bjørn Ingvald Bryggeså talte.
Sang av Leif Drange m/ flere. Utlodning og god mat.
MEDIA
Indremisjonsrøsten kom ut med 6 nummer i 2017, og hadde et opplag på ca
1600. Vi er å finne på nett – imf.sor.no.
Vi er også på facebook med overskriften: Kvinatun, Audnastrand leirsted,
gjenbruksbutikkene og gjenbrukslåven
kvinlog imf sør. Kretsen er også på Instagram.

- kr. 835.584,74
- kr. 407.621,94
+kr. 800.390,60
+ kr. 368.939,18
+ kr.
141.141,49
+ kr.
67.264,59

Totalomsetningen i 2017 var på kr.
9.705.436,64 mot kr. 8.266.123,00 i
2016. Dersom man ser bort fra den testamentariske gaven, ville årets underskudd blitt på ca. kr. Kr. 842.700,-. Samtidig skal vi bemerke at Audnastrand er
påkostet i alt kr. 615.505,20 grunnet nytt
takbelegg på deler av taket, samt utvendig maling av hovedhus og de tre hyttene. Gjenbruksbutikken og gjenbrukslåven er viktige inntektskilder som bidrar
til å redusere underskuddet. Kretsstyret arbeider i inneværende år med å få
driften til å gå i balanse, og i skrivende
stund er det uavklart om resten av taket
på Audnastrand må skiftes.
Kretsstyret
Kretsstyret har vært samlet 12 ganger
og behandlet 98 saker. Ansattes representant Edvard Foss, samt kretsleder
møter fast i styret.
Kretsstyret vil rette en stor takk til alle
frivillige medarbeidere. Takk for god
innsats og støtte i arbeidet. Takk til alle
ansatte og frivillige som er med på Audnastrand og Kvinatun. Takk til dugnadsgjengen på gjenbruksbutikkene. Takk til
alle fritidsforkynnerne som hjelper oss
med å nå ut med Ordet. Vi takker også
for de mange som engasjerer seg i lokale forsamlinger, lag og foreninger på
bedehusene i kretsen. Vi står sammen i
vårt felles motto: Med Guds Ord til folket. Hjertelig takk.

§ 1 Grunnlag
Indremisjonsforbundet Sør bygger sitt
arbeid på Bibelen - Guds ord, og den
evangelisk lutherske bekjennelse’. På
dette grunnlaget driver kretsen alt sitt
arbeid, og kaller og sender ut sine arbeidere.
(*Den apostoliske trosbekjennelse, Den
nikenske trosbekjennelse, Den athanasianske trosbekjennelse, Den augsburgske bekjennelse og Luthers Lille
katekisme.)

Kretsen er tilsluttet Indremisjonsforbundet (jfr. Lov for Indremisjonsforbundet).
b. Indremisjonsforbundet Sør er en
sammenslutning av:
- lokale indremisjonsforeninger og lag,
- forsamlinger og menigheter,
- enkeltpersoner fra steder der det
ikke er forening, som melder seg inn
i kretsen, og som er enige i §§ 1 og
2. Opptak av nye medlemmer skal
godkjennes av Kretsstyret.

§ 2 Formål
a. Indremisjonsforbundet Sør har til
formål å fremme Guds rike og holde
oppe et livskraftig indremisjonsarbeid. For å nå dette formålet vil en til
en hver tid forkynne Guds ord gjennom de tiltak, redskap og kanaler en
finner tjenlig, fremelske nådegaver,
utøve personlig sjelesorg og besøke
syke og gamle.
b. Indremisjonsforbundet Sør vil arbeide sammen med Indremisjonsforbundet sentralt og de innmeldte
kretser og enheter for å styrke Indremisjonens kallsoppdrag. Kretsen
vil ta medansvar for å skaffe økonomiske og andre ressurser til de oppgaver forbundet utfører på vegne av
de innmeldte kretser og enheter.
c. Indremisjonsforbundet Sør vil også
virkeliggjøre det ideelle formålet
gjennom egne selvstendige enheter via utleieforhold dersom kretsen
finner det tjenlig. All slik virksomhet
skal bygges på ikke-kommersiell basis og omfatte blant annet utrustning
av mennesker til arbeid i Guds rike
gjennom barnehage- og skolevirksomhet m.v.

§ 4 Årsmøtet
a. Årsmøtet er Indremisjonsforbundet
Sør sin høyeste myndighet, og holdes
hvert år innen utgangen av juni. Taleog stemmerett på årsmøtet har:
- Utsendinger fra indremisjonsforeninger, lag, forsamlinger og menigheter
som er innmeldt i kretsen. Foreninger
med inntil 50 medlemmer kan sende
to utsendinger. Foreninger med mer
enn 50 medlemmer kan sende en
utsending mer for hvert påbegynte
femti, dog ikke flere enn seks utsendinger.
- Kontaktpersoner oppnevnt av kretsstyret.
- Kretsstyret.
- Barne- og ungdomsrådene.
- Rektor ved skoler eid av kretsen har
talerett.
- To styremedlemmer fra skoler eid av
kretsen har talerett.
Styret for Indremisjonsforbundet
kan sende en utsending til årsmøtet.
Denne har talerett, men ikke stemmerett.
b. For å kunne avgi stemme på årsmøtet må en være fylt 15 år. Kretsstyret
har ikke stemmerett i saker som gjelder styrets disposisjoner.
c. Årsmøtet behandler:
- Kretsstyrets årsmelding.
- Reviderte årsregnskaper.
- Lovendringer.
- Andre saker som kretsstyret eller

§ 3 Status
a. Indremisjonsforbundet Sør er en selveiende og ikke-kommersiell organisasjon med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.

d.
e.

f.

g.

h.

medlemmene legger frem (jfr. pkt. f).
Årsmøtet velger:
Formann, styremedlemmer og varamedlemmer til kretsstyret.
To barne- og ungdomsråd, et for vestre og et for østre del av kretsen.
Valgkomite.
Revisor.
Årsmøtet gjør sine vedtak med simpelt flertall. Lovendringer krever 2/3
flertall.
Vil noen ha en sak fram for årsmøtet,
må denne være sendt til kretsstyret
senest tre måneder før årsmøtet skal
avholdes. Bare kretsstyret og lag som
er innmeldt i kretsen kan komme med
forslag til lovendringer.
Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når minst 2/3 av medlemmene i kretsstyret, eller 1/3 av foreningene ber om det.
Protokoll fra årsmøtet sendes til lokalforeningene og Indremisjonsforbundets styre.

§ 5 Kretsstyret
a. Indremisjonsforbundet Sør ledes av
Kretsstyret som er kretsens høyeste
myndighet mellom årsmøtene.
b. Kretsstyret består av sju medlemmer.
Formann blir valgt av årsmøtet for ett
år. De andre medlemmene blir valgt
for to år av gangen, således at det
hvert år går ut tre. Disse kan gjenvelges, men ingen kan sitte i styret lengre
enn åtte år i sammenheng. Styret har
tre varamedlemmer som er valgt for
et år. Første varamedlem møter fast i
styret. Styret er vedtaksfør når minst
fire medlemmer er til stede. Styret
velger seg imellom nestformann.
c. Kretslederen og formennene i barne
– og ungdomsrådene møter i styret
med tale- og forslagsrett, men ikke
stemmerett.
d. Kretsstyret holder møter når formannen kaller inn til det eller et flertall av
styremedlemmene krever det.
Indremisjonsrøsten 2 2018 15
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Saldoliste

Forts. Lov for Indremisjonsforbundet Sør
§ 6 Kretsstyrets oppgaver
a. Kretsstyret skal:
• Iverksette og føre kontroll med årsmøtets vedtak og bestemmelser.
• Forvalte og føre kontroll med Indremisjonsforbundet Sør sin økonomi.
Større økonomiske saker må legges
frem for Indremisjonsforbundets styre til orientering (Jfr. § 3 b i lov for Indremisjonsforbundet) og behandles
av kretsens årsmøte.
• Sørge for at arbeidet drives i samsvar
med Indremisjonsforbundet Sør sine
lover.
• Oppnevne styre for Audnastrand Leirsted og Kvinatun Ungdomssenter.
b. Kretsstyret binder kretsen rettslig.
c. Kretsstyret kaller og ansetter kretsleder og andre arbeidere, og fastsetter
lønns- og arbeidsvilkår for disse.
Kretsstyret skal rådføre seg med Indremisjonsforbundets styre før de
kaller og ansetter kretsleder (Jfr. § 3 b
i lov for Indremisjonsforbundet).
d. Kretsstyret kaller inn til årsmøte og
tilrettelegger alle saker som skal behandles av dette.
§ 7 Åndelig tilsyn
a. Kretsleder, formann, et valgt styremedlem og to personer foreslått av
Årsmøtet er åndelig lederskap for
kretsen. Forslag til personer må sendes
Kretsstyret tre måneder før årsmøtet.
Disse har et særskilt hyrde- og læreansvar og skal derfor være menn.
b. Kretsleder utøver åndelig tilsyn i samråd med og på vegne av det åndelige
lederskap, og i kontakt med Indremisjonsforbundets generalsekretær og
hyrderåd.
§ 8 Barne- og ungdomsråd
a. Indremisjonsforbundet Sør har to barne- og ungdomsråd, et for vestre del
og et for østre del av kretsen. Hvert
barne- og ungdomsråd består av fem
medlemmer valgt for to år av gangen,
således at det hvert år vekselvis går to
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eller tre medlemmer ut av rådet. Disse
kan gjenvelges, men ingen kan sitte i
rådet lengre enn åtte år i sammenheng. Rådene har hver tre varamedlemmer som er valgt for et år. Første
varamedlem møter fast i rådet. Rådene
er vedtaksfør når minst tre medlemmer
er til stede. Rådene velger seg imellom
formann og nestformann.
b. Barne- og ungdomssekretæren møter i rådene med tale- og forslagsrett,
men ikke stemmerett.
c. Barne- og ungdomsrådene leder
kretsens barne- og ungdomsarbeid i
samsvar med instruks utarbeidet av
kretsstyret.
§ 9 Lojalitet i lære og liv
Alle ansatte, tillitsvalgte og andre ulønnede medarbeidere må leve i samsvar
med Guds ord og vise lojalitet mot Indremisjonsforbundet Sør sin egenart og
gjeldende retningslinjer.
Ansatte med leder-, informasjons- og
forkynneroppgaver, alle tillitsvalgte i
kretsstyrene, lokale enheter og andre
som er satt til å representere organisasjonen offentlig, må leve og lære i overensstemmelse med Indremisjonsforbundet Sør sitt grunnlag. (jfr. § 1)
Indremisjonsforbundet Sør kan i noen
tilfeller bruke mennesker med nådegave til å forkynne, også om de i enkelte
lærespørsmål ikke helt og fullt deler Indremisjonsforbundet sitt grunnsyn. (Jfr.
”Syn og retningslinjer” utgitt av DVI i
1953.)
§ 10 Lokale indremisjonsforeninger
a. Alle indremisjonsforeninger, lag, forsamlinger og menigheter som tilhører
kretsen, må drives i samsvar med formålet slik det er uttrykt i § 2 a.
b. Disse skal støtte kretsen så langt de
kan, både med økonomiske midler og
på andre måter, så de sammen kan nå
dette formålet.
c. Lagsmedlemmer er de som melder

seg inn i et av lagene, går inn for formålet (§ 2), lever et kristelig liv og
betaler den årskontingent som årsmøtet for laget bestemmer.
Lever et lagsmedlem ukristelig liv eller arbeider for en lære som ikke er i
samsvar med den evangelisk lutherske, skal styret/hyrde- og lærerådet i
lokallaget gi lagsmedlemmet veiledning på bibelsk grunn (Matt 18,15-18).
Hjelper ikke dette, kan vedkommende
ikke lenger være medlem i laget.
§ 11 Oppløsning, fusjon eller fisjon.
a. Skal Indremisjonsforbundet Sør oppløses, må dette behandles av ordinært årsmøte og vedtas med 2/3
flertall. Deretter må det kalles inn
til ekstraordinært årsmøte innen tre
måneder, og vedtaket om oppløsning
må her gjentas med 2/3 flertall.
b. Etter gyldig vedtak om oppløsning er
gjort, velger årsmøtet et avviklingsstyre
som skal forestå avviklingen. Kretsstyret kan velges til avviklingsstyre.
c. Indremisjonsforbundet Sør sin formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse, tilfalle Indremisjonsforbundet.
d. Sammenslutning (fusjon) eller deling (fisjon) anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning /
deling og nødvendige lovendringer i
denne forbindelse, treffes i samsvar
med bestemmelsene om lovendringer (jfr. § 12). Kretsstyret skal i denne
forbindelse legge frem en plan for
sammenslutningen / delingen som
årsmøtet kan stemme over. Ved sammenslutning eller deling må det innhentes samtykke fra Indremisjonsforbundet Sør sine kreditorer.
§ 12 Lovendring
Årsmøtet i Indremisjonsforbundet Sør
kan endre denne loven med 2/3 flertall.
Se § 4 b, d og e. §§ 1 og 2a, 1. ledd, kan
ikke endres.

Indremisjonsforbundet Sør
2017

Bygning audnastrand
Bygning kvinatun
Byggekostnad gjenbrukslåven
Tomt audnastrand
Bolig soltun
Avskrivninger
Inventar kvinatun
Lån til brøvigs minde barnehage as
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordr.
Forskuddsbet.Kostnader
Påløpt inntekt
Kasse audnastrand
Kasse gjenbruksbutikk vigeland
Bank 3138 25 32573 drift kretsen
Bank 3000.34.90102 Lekeapparater au
Bank 3138 25 19542
Kapital 3138 10 82949
Bank 3129 20 16916
Bank 8220 02 80233 (kvinatun)
Spare 3000 24 74553
3129.50.00115
Skatt 3138 51 23682
Sum eiendeler

6 801 921,00
1 950 000,00
203 339,00
650 000,00
470 400,00
0
40 536,47
900 000,00
81 218,00
1 122,57
21 484,06
234 922,85
4 000,00
1 500,00
1 374 674,32
6 513,36
294 485,44
689 390,57
0
1 337 652,45
0
0
208 170,00
15 271 330,09

Egenkapital
Egenkapital kretsen
Egenkapital audnastrand
Egenkapital kvinatun
Forskuddsskatt
Egenkapital brøvigs minde
Leverandørgjeld
Forskuddstrekk
Oppgjørskonto mva
Arbeidsgiveravgift
Periodisert arbeidsgiveravgift
Forskudd fra kunder
Skyldig feriepenger
Skyldig regnskapshonorar
Sum gjeld og egenkapital

-133 057,59
-6 985 062,47
-4 000 721,10
-2 122 162,61
0
-877 952,80
-205 789,21
-208 170,00
3 259,00
-127 927,68
-75 844,14
0
-537 901,49
0
-15 271 330,09

Salgsinnt. Avg.Pliktig
Utleie avg.Pl 25%
Utleie overnatting (10%)
Catering (15%)
Kiosksalg (15%)

-119,2
-739 661,21
-417 078,40
-42 732,81
-110 461,68

Bokkiosk
Inntekter røsten
Salg gjenbruksbutikken
Egne arrangementer
Kostpenger
Leieinntekter soltun
Gaver kvinatun
Vårgaven
Sommergaven
Høstgaven
Julegaven
Vårutlodning vennesla
Høstmesse kvinesdal
Foreningsgaver (prosjekt)
Foreningsgaver kvinatun
Fast givertjeneste
Kollekter
Julemesse audnastrand
Julemesse flekkefjord
Loppemarked
Gaver til utstyr
Audnastrand - lekeapparater
Leirklubben
Andre gaver
Erstatningsinntekter
Områdearbeider flekkefjord
Områdearbeider randesund
Områdearbeider sira
Områdearbeider finsland
Områdearbeider reme
Refusjon andre
Momsrefusjon
Testamentariske gaver
Andre inntekter
Varekjøp 25%
Varekjøp 15%
Varekjøp kiosk
Varekjøp bøker mm
Emballasje
Utbetalt lønn
Lønn uten oppg.Plikt
Honorar ikke innber.Pl.
Utbetalt feriepenger
Innskuddspensjon
Telefongodtgjørelse
Feriepenger beregnet
Arb.Avg pål. Feriepenger
Telefongodtgjørelse

-10 728,00
-209 500,00
-862 900,00
-999 823,94
-6 650,00
-66 000,00
-18 050,00
-37 610,00
-1 000,00
-58 551,00
-47 600,00
-141 850,00
0
-1 713 021,90
0
-749 824,61
-275 067,87
-385 299,00
-205 754,00
-163 647,04
-24 085,00
-4 000,00
-115 611,16
-168 865,56
-32 000,00
0
0
0
0
0
0
-291 871,00
-910 012,70
-6 650,03
54 020,01
519 078,66
1 235,60
579
554
4 312 389,15
0
31 195,00
0
165 118,53
0
537 901,77
75 844,25
22 692,00
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Totalregnskap

Forts. Saldoliste for Indremisjonsforbundet Sør
Personalforsikringer
Annen fordel i arb.Forhold
Motkonto til kto 5250
Bilgodtgjørelse sk.Pl
Arbeidsgiveravgift
Aga avs. Fp.
Innskuddspensjon
Lønnsrefusjon andre
Områdearbeider eiken
Områdearbeider evje
Områdearbeider flekkefjord
Områdearbeider randesund
Områdearbeider finsland bedehus
Områdearbeider reme bedehus
Områdearbeider bakke indremisjon
Ref. Sykepenger
Refusjon sykepenger innb.
Refusjon sykepenger innb.
Yrkesskadefors.Ikke oppg.Pl.
Avskrivninger bygg
Avskr. Inventar/utstyr
Leie lokaler
Kommunale avgifter
Lys og varme
Renhold
Betalingsterminal
Inventar og utstyr
Arbeidsklær/verneutstyr
Arbeidsklær
Vedl.H.Bygninger
Vedl.Hold utstyr
Vedl.H. Soltun
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30 870,00
2 596,00
0
22 159,20
682 019,86
0
0
-92 349,03
-44 053,00
0
-190 931,50
-363 803,00
-165 406,00
-32 868,00
0
-206 934,00
0
0
67 924,00
306 135,50
28 474,98
240 040,00
52 837,07
271 600,31
63 734,23
12 816,97
112 199,81
4 950,60
0
380 367,41
103 872,92
5 000,00

Revisjonshonorar
Regnskapshonorar
Data-/konsulenthonorar
Misjonstilskudd
Kjøp av tjenester
Kontorrekvisita
Datakostnader
Trykksaker
Utgifter røsten
Kursutgifter
T2 arbeider
Vårutlodning vennesla
Julemesse audnastrand
Julemesse flekkefjord
Leirklubben
Telefon/telefax
Internett
Porto
Bilgodtgjørelse
Reisekostnader
Reklame/annonser
Kontingenter
Gaver ikke fradragsberr.
Forsikringer
Gebyrer/avgifter
Andre kostnader
Tap på fordringer
Renteinntekter bank
Renteutgifter bank
Rentekostn lån
Renteutgifter leverandører
Overskudd

33 787,00
77 137,25
4 451,00
497 151,96
802,8
35 410,74
112 551,12
-646,3
199 926,96
17 334,00
8 122,00
15 723,70
92 686,32
4 044,30
33 786,00
48 587,74
11 531,57
22 222,50
241 865,95
33 528,48
109 800,96
0
18 895,10
30 374,00
8 942,27
21 540,22
4 114,10
-15 101,70
2 069,49
0
466,69
133 057,59

Indremisjonsforbundet Sør

Imf Sør
Audnastrand
Kvinatun
Gjenbruks
Gjenbruks
		 leirsted
leirsted
butikken
låven
					
Sum driftsinntekter
5219123,07
2061572,25
1529841,32
727538
167362
Sum vareforbruk
-2862
-451402,46
-121202,81		
Sum kostn arbeidskraft
-4462538,15
-1102323,65
-178913,96		
Sum andre driftskostnader
-1598580,39
-915841,83
-432252,99
-281812,92
-37213,41
Sum finans
9272,73
373,75
2919,04		
Resultat
Overskudd

-835584,74

-407621,94

800390,6

445725,08

130148,59

133057,59				
Lindesnes 27.2.2018
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Resultat

Resultat

Avd. 1 ImF Sør
2017

2016

-214 478,00
-196 654,70
-66 000,00
-3 554 308,94
-1 187 681,43
-5 219 123,07

-271 775,00
-94 704,00
-102 000,00
-3 811 249,00
-434 016,00
-4 713 744,00

2 862,00
2 862,00

0
0

Lønnskostnader
Div.Utgiftsgodtgjørelse
Pl.Bilgodtgjørelse
Arbeidsgiveravgift
Yrkesskadef. ikke oppg. Pl
Ref. lønninger
Sum kostn. arb. kraft

3 688 797,50
212 492,53
22 159,20
586 243,92
67 924,00
-115 079,00
4 462 538,15

3 886 582,00
185 619,00
20 694,00
540 711,00
11 972,00
-1 536 627,00
3 108 951,00

Avskrivninger
Kostnader lokaler
Leieutgifter
Inventar/utstyr
Reparasjon og vedlikeh.
Honorarer
Misjonstilskudd
Kontorkostn./trykksaker
Kostn messer mm
Telefon/telefax/porto
Reiseomkostninger
Salgs-/reklamekostnader
Kontingenter/gaver
Forsikringer
Andre kostnader
Tap på fordringer
Sum andre driftskostn
Sum driftskostnader
Driftsresultat

19 600,98
265
0
37 079,00
8 601,00
115 375,25
497 151,96
360 400,48
112 454,32
75 068,16
275 394,43
79 108,92
18 895,10
0
-4 928,31
4 114,10
1 598 580,39
6 063 980,54
844 857,47

19 600,00
71 491,00
17 204,00
5 257,00
10 566,00
154 505,00
515 760,00
391 197,00
98 365,00
51 899,00
342 408,00
63 438,00
4 988,00
53 671,00
79 451,00
0
1 879 800,00
4 988 751,00
275 007,00

-11 362,00
2 069,49
19,78
-9 272,73
835 584,74

-16 738,00
2 343,00
0
-14 395,00
260 612,00

Salg avg.Fritt
Egne arrangementer
Leieinntekter
Gaver
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Varekjøp
Sum vareforbruk

Renteinntekter bank
Renteutgifter bank
Andre renteutgifter
Sum finans
Resultat (underskudd)
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Avd. 2 Audnastrand Leirsted
2017

2016

-976 267,38
-5 750,00
-654 242,54
-425 062,20
-250,13
-2 061 572,25

-867 820,00
0
-878 312,00
-353 229,00
-11 789,00
-2 111 150,00

451 402,46
451 402,46

563 435,00
563 435,00

1 018 009,83
4 392,00
147 500,82
-67 579,00
1 102 323,65

801 138,00
0
112 040,00
-8 265,00
904 913,00

Avskrivninger
Kostnader lokaler
Leieutgifter
Inventar/utstyr
Reparasjon og vedlikeh.
Kontorkostn./trykksaker
Kostn messer mm
Telefon/telefax/porto
Reiseomkostninger
Salgs-/reklamekostnader
Forsikringer
Andre kostnader
Sum andre driftskostn
Sum driftskostnader
Driftsresultat

188 941,02
235 788,04
3 641,96
47 661,20
379 717,16
0
21 788,00
4 975,88
0
20 829,70
1 243,00
11 255,87
915 841,83
1 553 726,11
407 995,69

188 942,00
147 455,00
3 487,00
11 313,00
97 823,00
266
4 368,00
6 001,00
0
21 856,00
1 195,00
19 653,00
502 359,00
1 970 707,00
-140 443,00

Renteinntekter bank
Andre renteutgifter
Sum finans
Resultat (underskudd)

-806,7
432,95
-373,75
407 621,94

-1 938,00
0
-1 938,00
-142 381,00

Salg avg. pliktig
Salg avg. fritt
Egne arrangementer
Gaver
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Varekjøp
Sum vareforbruk
Lønnskostnader
Div.Utgiftsgodtgjørelse
Arbeidsgiveravgift
Ref.Lønninger
Sum kostn. arb. kraft
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Resultat
Salg avg. pliktig
Egne arrangementer
Gaver
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Varekjøp
Sum vareforbruk
Lønnskostnader
Div.Utgiftsgodtgjørelse
Arbeidsgiveravgift
Ref.Lønninger
Sum kostn. arb. kraft
Avskrivninger
Kostnader lokaler
Inventar/utstyr
Reparasjon og vedlikeh.
Honorarer
Kontorkostn./Trykksaker
Kostn messer mm
Telefon/telefax/porto
Salgs-/reklamekostnader
Forsikringer
Andre kostnader
Sum andre driftskostn
Driftsresultat
Renteinntekter bank
Andre renteutgifter
Sum finans
Resultat (overskudd)
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Resultat

Avd. 4 Kvinatun Leirsted
2017

2016

-333 785,92
-155 576,70
-1 040 478,70
0
-1 529 841,32

-365 990,00
-179 989,00
-231 168,00
-2 400,00
-779 547,00

121 202,81
121 202,81

95 412,00
95 412,00

174 678,59
4 392,00
24 119,37
-24 276,00
178 913,96

168 727,00
0
22 610,00
0
191 337,00

103 474,98
127 067,62
26 835,21
100 175,17
802,8
10 398,22
11 998,00
2 096,20
9 862,34
28 558,00
10 984,45
432 252,99
-797 471,56

103 480,00
92 813,00
9 608,00
268 788,00
2 171,00
12 612,00
2 033,00
7 576,00
11 938,00
27 543,00
20 971,00
559 533,00
66 735,00

-2 933,00
13,96
-2 919,04
-800 390,60

-555
0
-555
66 180,00

Avd. 5 Gjenbruksbutikken
2017

2016

Salg avg. fritt
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

-695 538,00
-32 000,00
-727 538,00

-654 579,00
0
-654 579,00

Kostnader lokaler
Leieutgifter
Inventar/utstyr
Reparasjon og vedlikeh.
Kontorkostn./Trykksaker
Telefon/telefax/porto
Andre kostnader
Sum andre driftskostn
Driftsresultat (overskudd)

261 530,00
8 269,26
1 175,60
747
1 899,82
101,76
8 089,48
281 812,92
-445 725,08

190 736,00
4 393,00
4 241,00
1 463,00
1 705,00
3 361,00
1 526,00
207 425,00
-447 154,00

2017

2016

Salg avg. fritt
Sum driftsinntekter

-167 362,00
-167 362,00

-7 134,00
-7 134,00

Kostnader lokaler
Leieutgifter
Inventar/utstyr
Telefon/telefax/porto
Salgs-/reklamekostnader
Forsikringer
Andre kostnader
Sum andre driftskostn
Driftsresultat (overskudd)

3 560,95
905,75
4 399,40
99,81
0
573
5 081,00
37 213,41
-130 148,59

1 544,00
5 913,00
26 763,00
0
671
0
1 000,00
35 891,00
28 757,00

Resultat

Avd. 6 Gjenbrukslåven
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HJEMME IGJEN
I slutten av februar besøkte
jeg Kvinatun leirsted. Samtidig
hadde jeg møter på Bakke bedehus, Sira. For å forstå overskriften, skal jeg ta deg med tilbake til høsten 72 og våren 73.
AV: RAGNAR RINGVOLL
Jeg hadde nettopp flyttet til Sira
sammen med mine foreldre, og
reiste fra et ungdomsmiljø som var
fullstendigfremmed for det kristne
budskapet.
På Sira var det særlig 4 ungdommer som
besøkte meg privat og ivret etter å få
meg med på bedehuset. Lunkenheten
min var stor, og i begynnelsen gikk jeg
med fordi jeg «ikke hadde annet å finne
på.» Men Guds ord er en underlig Ord,
og den unge ateisten kom stadig under
hørelsen til talerstolen på Bakke bedehus
hvor det ble snakket om synd og nåde.
Under et av disse møtene holdt taleren
preken over teksten fra Matt. 11,28: Kom
til meg alle dere som strever og har tungt
å bære, så vil jeg gi dere hvile.
Da skjønte jeg at Jesus var min Frelser
og forsoner, men det gikk en tid før jeg
så hva evangeliet var. Var jeg «nok»

frelst? Jeg hadde ingen konkret dato å
vise til. Men en dag gikk lyset opp for
meg. Jeg fikk se Han som sa på korset:
Det er fullbrakt. Jeg fikk hvile i at mitt
oppgjør overfor Gud, skjedde på Golgata. På Golgata møter Gud meg og ser
meg ren og rettferdig, Himmelen verdig.
Det var underlig å gå over på «motsatt
side». Jeg fikk erfare den fred som overgår all forstand. Jeg skjønner fortsatt
ikke at det er mulig, men jeg har erfart at
hvilen i evangeliet er den samme.
På Sira var det en rekke voksenledere
som var seg sitt ansvar bevisst, og tok
vare på den nyfrelste. Når jeg møter disse i dag, fylles jeg med enorm takknemlighet over at der var noen som brydde
seg om ungdommen.
Denne omsorgen førte meg også på leir
til Kvinatun hvor jeg opplevde å bli styrket i troen.
Så mye jeg har å takke misjonsfolket på

Sira og Kvinatun for. Deres nød og omsorg ble min redning.
Det var godt å komme hjem igjen.

