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«Må håpets Gud fylle dere med alle glede  
og fred i troen, så dere kan være rike på håp  

ved Den Hellige Ånds kraft.»
Romerne 15,13
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Med Guds Ord til folket
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» Leder» Kontakt

DUGNADSFEST
AUDNASTRAND 16. FEBRUAR 2019

Dette er en fest for alle som har deltatt på dugnad.

Vi ønsker å takke alle dere som bidrar i gjenbruksbutikkene, leirledere og 
kjøkkenhjelp på Audnastrand og Kvinatun. Dere som gjør det mulig å gjen-
nomføre loppemarked og julemesser og vårutlodning. 

SER DU MEG?
Hun satt på Gardermoen 
flyplass. Den voksne damen 
hadde øyne og fingre 
klistret til mobiltelefonen. 
Ved siden av satt et barn 
på to-tre år som ble mer og 
mer urolig som tiden gikk, 
og hun ikke fikk kontakt med 
mor. Barnet ble til slutt så 
frustrert at det skrek høyt og 
intenst. Da så mor barnet.

AV: RAGNAR RINGVOLL 

Eksemplene er mange om lignende 
episoder, og fra tid til annen kan jeg 
være et slik eksempel selv. Der du 
fordyper deg så mye i telefonen, at 
du glømmer omgivelsene. Unnskyld-
ningen vil ofte være at telefonen ikke 
lenger bare er en telefon, men en hel 
datamaskin.

Jeg bodde i mange år ca 40 meter fra en 
badeplass på Mosby. Hver sommerdag – 
mange ganger til dagen – kunne jeg høre 
skrikene fra badeplassen: «Mamma – se 
nå. Pappa, pappa, se på meg nå. PAP-
PAAAAAAAAA……..Hvorfor så du ikke, 
pappa. Mamma, snu deg hit. Se når jeg 
stuper……»

Vi har alle et grunnleggende behov for 
å bli sett. Det handler om aksept, verdi 
og trygghet. Dette gjelder i min hverdag 
som voksen, og det gjelder ikke minst 
når barnet skal bygge sin framtid mot 
det å bli voksen.

Når jeg bruker denne innledning, er det 
for det første å minne hverandre om hvor 
viktig det er å se ---- og bli sett. Det er 
viktig i hverdagen, og det er viktig i de 
sammenhenger vi går.

For en tid tilbake fikk jeg en telefon fra 
et menneske som virkelig hadde tungt 
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Aktiviteter «

FEBRUAR

1.-3.  Kvinatun, leir 4.-7 kl
16. Dugnadsfest Audnastrand

MARS

1.-3.  Audnastrand, leir 2.-4. kl
9.3 Vårutlodning Vennesla
15.-17. Audnastrand, leir 5.-7. kl
22.-24.  Audnastrand, 
 Actionleir 8.-10. kl
29.-31.  Kvinneweekend

APRIL

6. Årsmøte for Imf Sør, 
 Kvs Lyngdal
12.-14. Palmehelg-leir, Kvinatun
20. Påskelørdag, Audnastrand
26.-27. Bamseleir, Kvinatun 

Dette skjer… 

LEIRER VÅREN 2019
KVINATUN 

26.-27. april Bamseleir (fra født i 2015 til 1. kl) 
 Pris: voksne 500,- / barn gratis

10.-12. mai 2.-3. kl sparksleir Pris: kr 600,-

3.-5. mai 4.-7. kl T&T leir Pris: kr 600,-

Påmelding starter 12. feb kl 17.00 til Checkin.no / tlf. Tina 911 93 306

AUDNASTRAND 

Barneleirene er fulle, men ledig plass på

22.-24. mars Action leir, 8.-10. klasse Pris: kr 700,-
Her kan vi friste med boblefotball….

Påmelding til Checkin.no / tlf. Anette 995 97 546

VELKOMMEN ;)

SER DU MEG?
å bære. «Jeg tror på 
Jesus, men jeg har 
det så tungt,» var 
budskapet.

Har vi et blikk 
som ser??

Temaet kan forklares 
menneskelig på mange 
ulike måter. Men det har 
også en åndelig side som jeg 
ønsker å minne om.

Min hilsen er til deg som synes du blir 
lite sett og verdsatt, og trenger en opp-
muntring i din hverdag:

Jes. 43,1: Og nå, så sier Herren, som 
skapte deg Jakob, som dannet deg 
Israel. Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, 
kalt deg ved navn, du er min. 

Her er det Himmelens Gud som kommer 
den enkelte i møte. Jeg har gjenløst deg 

(frelst deg). 
Han har lagt 
grunnlaget 
for fred med 
Gud. Det 
skjedde på 

Golgata. Så 
fortsetter Han 

å fortelle at du 
er kjent av Han ved 

navn. Han har lagt alle 
forhold til rette slik at han avslutter 
med å si: DU ER MIN.

Du som har sagt ja til Jesus – uan-
sett livsforhold – har en Far som ser 
deg, bryr seg og tar hånd om deg. 

Salme 34,16: «Herrens øyne følger de 
rettferdige, Hans ører lytter til deres 
nødrop.

Du er sett av Jesus!

Mistet
Kåpe mistet på førjuls-
festen 30.11.18:

Hei, var du på førjulsfesten og 
fikk med heim feil kåpe:

Ei mørkeblå dunkåpe, lett og god 
kåpe str. 40.

Den jeg hadde kan settes på  
hette, så oppdaget ikke dette før 
jeg skulle sette på hetta og det 
var ingen knapper til det. 

Fikk du med deg feil?? 
Ring (meg) Herborg på 
tlf. 416 86 566 
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» ImF

Høsten 2019 avholder ImF sin gene-
ralforsamling på Straume forum ved 
Bergen. Det skjer samtidig med den 
årlige lederkonferansen, i tiden 7. – 9. 
november. I den forbindelse har ImF 
sendt ut en orientering med noen 
spørsmål som ønskes besvart. Besva-
relsen skal skje gjennom den lokale 
forening/kontaktperson.

Vi mener likevel skrivet er viktig for 
alle interesserte å lese gjennom. Har 
du som enkeltperson tanker omkring 
dette, kan de sendes til kretskontoret, 
for videreforsendelse. Adresse finner 
du på side 2 i Røsten.

Ragnar

Introduksjon og  
bakgrunnsinformasjon

På nettsiden www.imf.no/gf2019 er 
det lagt ut en video som kan brukes 
som introduksjon til de lokale samta-
lene som vi håper dere vil gjennom-
føre. Der er også lenke til svarskjema-
et som dere skal bruke. Manuset til 
videoen er teksten dere ser nedenfor 
(etter en kort intro).

Historien

Mange unge i dag kjenner ikke his-
torien til bedehusbevegelsen/indre-
misjonsarbeidet. La oss derfor ta et 
veldig kort resymé: 

a. Vår organiserte indremisjonshisto-
rie strekker seg vel 150 år tilbake i 
tid.

b. Veien åpnet seg for lekfolket til å 
forkynne og samles fritt om Guds 
ord, og en frigjørende Kristus-for-
kynnelse fødte en glød for misjon, 
både i vårt folk og ut til folkesla-
gene.

c. Det ble en oppvåkning for å gjøre noe 
med den sosiale og åndelige nød i fol-
ket.

d. Engasjementet spredte seg fra by til 
land, fra bygd til bygd.

e. Det var bølger av vekkelser i ulike tids-
epoker. Bare i våre områder ble det 
bygget over 600 bedehus.

f. En sluttet seg sammen i kretser og 
forbund for å kunne sende ut forkyn-
nere, informere om arbeidet, formidle 
litteratur, drive bibelskole, starte det 
som i dag er folkehøgskoler, drive bar-
nehjem, andre diakonale institusjoner, 
osv. I nyere tid har en etablert leirste-
der, flere friskoler, barnehager, lokalra-
dioer, med mer.

g. En del av dette bildet er at det i man-
ge områder har det vært nært sam-
arbeid, eller i alle fall en klar arbeids-
fordeling, mellom bedehus og kirke: 
Gudstjeneste og sakramentsforvalt-
ning i kirken, og det frie lekmannsar-
beidet i bedehuset.

Nåsituasjonen 

Vi har opplevd til dels store endringer i 
både samfunnet og indremisjonsarbei-
det de siste årene, og det er ikke lett å 
beskrive nåsituasjonen på en måte som 
alle kjenner seg igjen i. Noen vil løfte fram 
en positiv utvikling for forsamlinger som 
satser på nye arbeidsformer, styrking av 
interne ressurser som følger opp arbeid 
for barn, unge, voksne, utruster ledere, 
samler seg om felles misjonsarbeid, osv. 
Andre vil vektlegge en negativ beskrivel-
se av kristendommens plass i samfunnet, 
en utfordrende kirkesituasjon, bedehus 
som blir lagt ned, færre forkynnere i or-
ganisasjonene, osv. 

Hva skal til? 

«Det landet vårt trenger er en gjennom-

gripende vekkelse», vil noen si, gjerne 
med tanke på det en erfarte for noen tiår 
tilbake. Ja, men hvordan kan den vek-
kelsen se ut i vår tid? Det at mennesker 
får høre Evangeliet, bli omvendt og få et 
nytt liv i Gud – må det skje akkurat likt 
det bildet vi har i vårt hode når vi tenker 
på vekkelse i bedehusene eller leirplas-
sene?

Disippelgjøring

Vi i ImF har en stund jobbet ut fra en 
strategi om at vi vil hjelpe hjemmene 
og de lokale fellesskapene til å plante 
Guds ord i barn og unge, slik at det byg-
ges en slitesterk tro som står seg i møte 
med angrep på kristen tro. Hensikten er 
også å gjøre mennesker til disipler (slik 
Jesus sier i Misjonsbefalingen) ved at vi 
ikke bare har de rette svarene i etiske og 
bibelske spørsmål, men at vi lever i etter-
følgelse og overgivelse til Jesus i hverda-
gen. Veien til et bedehus kan være lang 
for mange mennesker som ikke kjenner 
Jesus, men den kan være kort til en re-
lasjon med kristne i nabolaget som er 
opptatt av å leve som Jesu etterfølgere 
i hverdagen. 

Revitalisering 

Derfor arbeider vi for å revitalisere og 
fornye våre eksisterende forsamlinger og 
fellesskap. La det være klart: Guds ord 
er uforanderlig, og det er bare Gud som 
kan skape vekst. Det vi må ta ansvar for 
er at våre sammenkomster, våre struk-
turer, det lokale lederskapet, osv, er av 
en slik art at Guds tanke og vilje kan få 
gjennomslag i hans folk. At nådegaver 
blir forløst, at vi reflekterer Jesu kjærlig-
het i møte med mennesker, at vi møter 
vår tids diakonale behov (som gjerne er 
helt andre enn de første indremisjonæ-
rene stod ovenfor), at det blir en naturlig 
ting å snakke om tro, osv. Vi tror at en 
kontinuerlig må jobbe med dette i våre 

GF-året 2019
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ImF «

fellesskap for at vi igjen skal vinne nye 
generasjoner for Gud.

Planting

Og så tror vi at det er helt nødvendig å 
plante nye fellesskap og forsamlinger i 
landet vårt. Det er åpenbart ut fra at det 
er store geografiske områder i landet 
vårt der det er lite aktiv kristen virksom-
het. Derfor jobber vi sammen med 13 
andre organisasjoner og kirkesamfunn 
med et felles mål om å plante hundre-
vis av nye menigheter de neste årene. 
Vi må innta nytt land! Men vi tror også 
at det er nødvendig å plante nye felles-
skap i våre tradisjonelle nedslagsfelt, 
blant annet fordi det noen steder ikke er 
evne eller vilje til å gjøre de endringene 
i bedehusarbeidet som er nødvendig for 
å vinne nye generasjoner for Himmelen. 
De første tiårene av vår historie handlet 
om å plante nytt i bygd og by. Det var 
en offensiv, erobrende ånd drev misjons-
arbeidet framover og utover. Tror du det 
fortsatt er mulig? Vi tror det fortsatt er 
mulig, fordi Gud fortsatt er på tronen, og 
Guds løfter er sanne.

Utfordringen 

Ved overgangen til et nytt år med krets-
årsmøter og generalforsamling i ImF, 
henvender vi oss til dere som står i det 
lokale arbeidet. Vi som er ledere og sty-
rer i organisasjonen sier til dere: Denne 
organisasjonen ble til for å hjelpe det 
lokale arbeidet til å nå ut med Guds ord 
til folket. Den skulle være et svar på den 
tids utfordringer, og det utgangspunktet 
har ikke forandret seg. Ja, det er også 
startet mange fellestiltak både sentralt 
og regionalt som har vært til velsignelse, 
men det grunnleggende har alltid vært 
at vi må styrke og hjelpe de lokale felles-
skapene til å leve ut visjonen om å vinne 
folket for Gud. Det er dere vi er til for, ikke 
omvendt! Og situasjonen er jo den at 

dersom det ikke er vilje eller evne lokalt 
til å ta ansvar for de fellestiltakene vi har, 
er det snart ikke bærekraft nedenfra til å 
opprettholde det vi har. 

Forventning til dere

Vi henvender oss til dere, faktisk med en 
forventning om at dere i lokalt årsmøte 
eller medlemsmøte kan gi oss noen kon-
krete tilbakemeldinger.

Omfang: Det er svært viktig at alle med 
ansvar får være med i samtalen, det vil 
si ledere for arbeid blant barn, unge, de 
voksne, familiene, de eldre. Alle må bli 
hørt.

Ærlighet: Det kan oppleves utfordrende 
å stikke hodet fram i kretsårsmøter og/
eller generalforsamling for å utfordre det 
bestående. Her inviteres dere til å svare 
som lokalt fellesskap, altså ikke anonymt, 
men likevel uten at enkeltpersoner stilles 
personlig ansvarlig for det som kommer 
fram. Vi håper det skal gi ærlige og opp-
riktige tilbakemeldinger:

• Det grunnleggende: Hva trenger 
dere oss til i dag? Om dere trenger 
hjelp, hva kan det være? Vær konkret, 
og tenk ut fra en ønsket ressurssitua-
sjon, ikke bare den som er i dag.

• Organisasjon: Oppleves krets og 
forbund i dag som en medhjelp/ka-
talysator for at det kan skje et forny-
ende, utviklende og framtidsrettet 
forsamlings- eller felleskapsarbeid 
på ditt hjemsted? Eller er vi blitt en 
bremsekloss? Er organisasjonsleddet 
blitt en byrde som suger ressurser og 
energi ut av det lokale arbeidet, eller 
er det en positiv medspiller? Og om 
vi utvider perspektivet: Er bedehus-
organisasjonene som helhet en slik 
hjelp, eller er det blitt en byrde? Bør 
vi organisere oss smartere?

• Økonomi: Dersom dere fortsatt 
mener at vi trenger organisasjons-
ledd i Indremisjonen, hvordan skal 
det finansieres i framtiden? Skal 
det fortsatt være avhengig av en-
keltpersoner som har syn for det, 
eller vil dere som lokale fellesskap 
ta ansvar for det? Det er lansert 
eksempler på fordeling mellom 
eget behov, organisasjonsled-
dene i ImF og ytremisjon. Er dette 
noe som er aktuelt for dere?

• Strategi: Om det er tilslutning el-
ler motforestillinger til vår strategi 
og profil, er det også mulighet til 
at det kommer til uttrykk.

Veien videre 

Dere må gi tilbakemelding, helst via 
denne nettsiden (link til spørreun-
dersøkelse). Det er viktig at tilba-
kemeldingene kommer inn i rimelig 
tid før kretsårsmøtene, så derfor er 
det kretsene som oppgir svarfrist. 
Eventuelt kan dere sende det som 
epost eller brev til generalsekretæ-
ren. Deretter utfordres kretsene til å 
løfte dette fram i sine kretsårsmøter 
til våren/forsommeren. Under Lyng-
dal Bibelcamp vil det hver uke bli gitt 
anledning til å møte ImF-ledelsen for 
å komme med synspunkter. Etter be-
handling i Rådsmøtet 21. september, 
vil Generalforsamlingen 9.-11. novem-
ber (i forbindelse med Lederkonfe-
ransen:19) på Straume gjøre de nød-
vendige vedtak.

Velkommen til en viktig og 
spennende prosess i ImF!
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» Flekkefjord

Anette Bye Stensland 
er fra 1.1.19 ansatt som 
ny leder av barne- og 
ungdomsarbeidet i kretsen. 
Hun overtar dette ansvaret 
etter Tina Haddeland, som 
fortsetter i kretsen. 

Anette har tidligere vært ansatt i vår 
sammenheng. Hun er 28 år, gift med 
Jonny, og de har to barn. Nå går hun 
inn i en 70 % stilling, der lederoppga-
vene for barne- og ungdomsarbeidet 
vil være knyttet til 3 satsingsområder: 
Familiearbeid, leirarbeid og Awana. 
Sistnevnte er det nye læringsoppleg-
get som ImF sentralt har engasjert 
seg sterkt i. Kretsstyret ser på dette 
som et nytt og viktig satsingsområ-
de, der vi vil være med på tilretteleg-
ging og opplæring for de som ønsker 

Nød gir arbeidslyst
«Huset var blitt for lite, det 
måtte utvides. Profetdisiplene 
måtte ned til Jordan for å 
hugge tømmer til nybygg. 
Det var hardt arbeid». Slik 
innledet Audun Hjelvik te-
maet «Glimt fra 2 Kongebok 6» 
under bibelkurset på Flekke-
fjord Bedehus i begynnelsen 
av januar, og fortsatte: «Plass-
mangel,– et velsignet problem 
for en forsamling,– for mye  
folk og for lite plass. 

Vil du være med for at huset kan bli fullt. 
Det kan bli hardt arbeid, men måtte vi 
ha den samme holdning som profetdisi-
plene: «La oss få lov til å gå». Når Gud 
skal frelse syndere bruker han alltid frel-
ste syndere. Nød gir arbeidslyst» sa han 
blant annet.

Jørgen Tønnessen hadde tema «Abra-
ham et forbilde for de troende» Han tok 
oss med på en vandring i Abrahams liv 
og understreket at de valg vi tar er av 
stor betydning både for oss selv og våre 
nærmeste. Det er valg som får konse-
kvenser både for dette og det evige livet. 
Lydighet og et liv i Guds nærhet fører til 
velsignelse».

For tredje året på rad kunne 

vi invitere til mannsweek-

end på Kvinatun leirsted, 

og som vanlig kan vi melde 

om en fulltegnet leir, på 

godt over hundre menn i 

alle aldre.  

AV: ÅGE NYGÅRD

Yngste deltaker var på 16 år og den 
eldste på over 80 år, så da forstår vi at 
her var det menn i alle generasjoner. 
Men det er litt kjekt å kunne gi tilba-
kemelding om at det var de unge fra 
25 til 35 år som utgjorde den største 
gruppen, så her har vi mye å være 
takknemmelige for. 

Det er alltid spennende å starte opp 
med noe nytt. Bibelkurs på denne må-
ten har ikke vært arrangert i Flekkefjord 
før. Vil folk komme? Er dette noe som 
er liv laget og som kan bli en fast tradi-
sjon., var spørsmål vi stilte oss i forkant. 
Men responsen fra de mellom 70 og 80 
tilhørere fra Flekkefjord og områdene 
omkring som «fylte» bedehuset disse 
fire kveldene var udelt positivt, selv om 
opplegget var enkelt, - to bibeltimer med 
en kort kaffepause i mellom. «Dette var 
flott. Slikt må vi ha mere av. Kan vi få det 
til neste år også» var det flere som gav 
uttrykk for.

Og til neste år regner vi med at det blir 
nytt kurs. Planleggingen er allerede i 
gang.

Nytt fjes og ny organisering i kretsen

Mannsweekend på Kvinatun, 12.-13. januar 

Audun Hjellvik

Sirdal Sangkamerater
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Kretsen «

å starte med opplegget. Videre ønsker 
vi å være en bidragsyter for de som al-
lerede har tatt i bruk Awana. 

Visjonen for opplegget er at barn og 
unge i alderen 2 – 18 år skal kjenne, elske 
og tjene Jesus gjennom livet.

Tina Haddeland (Bilde) har ønsket andre 
arbeidsoppgaver, og kretsstyret er svært 
glad for å beholde Tina i arbeiderflok-
ken. Hun får nå en todelt oppgave. Hun 
er fra nyttår ansatt som daglig leder på 
Kvinatun leirsted, med ansvar for drift og 
oppfølging av leirstedet. Det siste skjer 
i tett dialog og samarbeid med Kvina-
tunstyret. I tillegg skal hun fortsatt være 
engasjert i barnearbeidet som leirleder 
og Awanaformidler. 

Kretsstyret er særdeles glad for denne 
løsningen. Det har vært et sterkt ønske 
om å få en daglig leder knyttet til leirste-

Nytt fjes og ny organisering i kretsen

Og for en weekend dette ble. Vi kan vel 
trygt si at timene bare fløy av gårde, 
med bibeltimer, temasamlinger, vitne-
møte, mye sang og musikk, og for ikke 
å glemme den gode fortrolige samtalen 
over kaffikoppen. 

Tema for helgen var «Våg å stå som Da-
niel».   Audun Hjelvik og Jørgen Tønnes-
sen var med og hadde undervisningen, 
og det var til stor gled og innspirasjon for 
den enkelte av oss. Vi kan vel trygt si at 
her var det en lydhør forsamling som lyt-
tet til budskapet. Takknemlig var vi også 
over det som John Skåland fikk dele med 
oss fra Israel. Så har det også blitt en god 
tradisjon at Ariel Frøytland er med oss 
via skype, med siste nytt fra Israel. Man-
ge av deltakerne kunne også være med 

å stille spørsmål, og alle fikk svar på det 
som de spurte om.

Aldri mannsweekend uten mye sang og 
musikk. Frelste syndere, Odd Vegard Ny-
gård, Eiken singers, og ikke minst Kvitsøy 
singers med far og sønn Ydstebø deltok i 
år også. Og som dere sikkert skjønner og 
forstår, her gikk det i ett.

Til slutt må vi bare løfte fram Hilde Orthe 
og gjengen hennes på kjøkkenet, for en 
innsats og for en god mat. Tenk deg full 
julemiddag på lørdagskvelden, og med 
alt tilbehør. Her har jeg nok alle mannfol-
ka med meg, på at her led vi ingen nød!!!!  
Takk til den enkelte, men mest av alt går 
takken til vår Herre og Frelser, for all den 
gode åndelige maten, påfyll, fornyelse, 
bønnefelleskap, gode samtaler. 

Standaren er satt, neste år til samme tid..

Gå gjerne inn på youtube, søk Kvinatun 
2019. Der finner dere andakter og sang 
fra mannsweekend.

det som kan ta ansvar for de ulike oppga-
ver og oppfølginger. Vi tror det er mulig å 
utnytte kapasiteten på leirstedet i større 
grad enn i dag. Vi tror Tina er personen 
som kan løse disse oppgavene.

Vi gratulerer begge to, og ønsker 
Guds velsignelse over tjenesten. Vær 
vennlig å husk de to og deres tje-
neste i bønn.

Mannsweekend på Kvinatun, 12.-13. januar 

Tina og Anette.
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» Andakt

De har høyrt det er sagt til 
forfedrane: «Du skal ikkje slå 
i hel. Den som slår i hel, skal 
vera skuldig for domstolen.» 
Men eg seier dykk: Den som 
blir sint på bror sin, skal 
vera skuldig for domstolen, 
og den som seier til ein bror: 
«Din tosk!» skal vera skuldig 
for Det høge rådet, og den 
som seier: «Din gudlause 
narr!» er skuldig til helvetes 
eld. – Matteus 5, 21-22

AV: ARILD OVE HALÅS, FORKYNNER/ADM.
MEDARBEIDER SUNNMØRE INDREMISJON

Når menneske av og til les dei ti boda, 
så er det i alle fall eit kor dei fleste 
tenkjer at her er eg i alle fall innanfor. 
Det er det femte bodet – du skal ikkje 
drepe/slå ihjel. Det er heldigvis ikkje så 
mange som har teke livet av eit anna 
menneske.

I denne teksta frå Matteus viser Jesus 
oss at dette ikkje berre gjeld ytre drap 
og mishandling av andre menneske. 
Det gjeld så mange ting som er aktuelt 
i våre liv. Jesus setter det heile på spis-
sen og seier at den som kallar nokon 
ein tosk fortener strengare straff for 

den jødiske domstolen enn den som 
tek livet av nokon. Dette betyr sjølv-
sagt ikkje at Jesus bagatelliserer drap, 
men det viser oss intensjonen med 
det femte bod. Ikkje berre skal vi halda 
boda i det ytre og dei store ting (drap, 
steling, hor o.s.v.) men vi skal halda dei 
og leve etter dei i dei små daglegdag-
se ting. Og ikkje minst skal boda styre 
tankane våre. Sjølv om dei menneske-
lege konsekvensane er ulike, er det for 
den heilage Guds domstol like mykje 
synd å tenkje stygt om sine medmen-
neske som det er å øve vald mot dei.

Det er brot på det femte bod å sjå på 
eit anna menneske som ein tosk, sjølv 
om du ”berre” gjer det i dine tankar. I 
vår tid er det mange kristne som bryt 
det femte bodet med å skrive stygge 
ting om andre menneske på sosiale 
media. Ja det er ikkje uvanleg at 
kristne menneske på Facebook m.m. 
frådømmer andre deira kristenliv og 
dømmer andre til fortaping. Jesus ta-
lar alvorleg om slikt i denne teksta.

I desse versa frå Bergpreika løfter Je-
sus fram for oss idealet for korleis ein 
kristen skal leve. På nr. 486 i Sangboka 
finner vi følgende visdomsord. Så kan 
vi sjølve spørre oss om dette er noko 
som kan seiast om oss.

Du skal ikkje slå ihjel

Det er noen som bestandig går som de gikk kongebud, 
og er vitnesbyrd iblant oss om så kongelig en Gud.

Deres smil er som et solskinn, som et solskinn og en fred.
veien som vi selv skal følge, den blir skjønnere derved.

Deres liv har skjulte kilder, dype vell som ingen ser,
de er hjemme i den stillhet hvori kun det største skjer.
I en verden som bestandig kun vil tro hva den kan se,

er de selve livets vitner, om Guds gjerning som kan skje.

De tør leve det vi andre synger søndagssanger om,
i en grå og glansløs hverdag, reiser de en helligdom.

Og gjør denne jord vi kaller for en stakkars jammerdal,
til en sommervei som stanser ved en stjernesmykt portal.

Arne Arnesen 
06.-10.02 Møteuke i Konsmo med Ragnar 
17.02. Mosby 
24.02. Stallemo 
10.03. Evje 

Carl Otto Tønnessen 
08.-10.02.  Møtehelg Grovane 
27.02.  Lyngdal 
03.03.  Vågsbygd 

Edvard Foss 
02.02.  Lyngdalsheimen 
13.02.  Bibeltime Hægebostad 
15.02.  Kvinlog Basar 
16.02.  Dugnadsfest Audnastrand 
17.02.  Lyngdal 
19.- 21.02.  Møter Lista 
22.-24.02. Møtehelg i Egersund 
28.02.  Samtalekveld Tonstad 
06.-10.03 Møteuke Vigrestad 
12.03.  KVS Bygland 
14.-17.03.  Møteuke Gyland 

Jørgen Tønnessen 
06.-10.02. Møteuke Eiken 
13.- 7.02. Møteuke Sira 
20.02.  Spind 
26.02.  Kretsstyremøte Audnastrand 
27.02.  Reme 
28.02.  Røyknes 

Minneord 

Torbjørn 
Tønnessen

Torbjørn Tønnessen reiste 
hjem til Jesus 6. desember 
2018, nær 80 år gammel.

AV: RAGNAR RINGVOLL

Han var plaget av hudkreft i flere år – 
en sykdom som rammet han særdeles 
hardt de siste to årene han levde. Fa-
milien forteller at på slutten var prø-
velsene så store at han ønsket kun å 
få flytte hjem. 

Torbjørn var aktiv med i arbeidet på 
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Reiserute februar og mars 2019 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. 

06.-10.03. Møteuke Mosby 
13.-17.03.  Møteuke Kvinlog Fjotland  
 Indremisjon 

Ingunn Holm 
14.02.  Misjonshuset Kr.sand
17.02.  Konsmo 
03.03.  Lyngdal 
14.03.  Snik 

Tina Haddeland 
01.-03.02. 4-7 kl leir Kvinatun 
06.02.  Liknes 
07.02.  Flekkefjord 
08.-09.02. AWANA ImF 
13.02  Vigeland 
14.02.  Bygland 
16.02.  Kvås 
01.03.  Sira 
04.03.  Vigmostad 
05.03.  Reme 
07.03.  Flekkefjord 

Ragnar Ringvoll 
06.-10.02. Møteuke Konsmo m Arne Arnesen 
09.02.  Kurs begravelse og konfirmasjon  
 ImF v/Aud Karin
12.02.  Flekkefjord 
14.02.  Snik 
16.02.  Flekkerøy bedehus 
17.02.  Flekkefjord 

18.02.  Idrettsgjengen i domkirken  
 Audnastrand Leirsted
03.03.  Tonstad 
06.03.  Øie 
09.03.  Randesund 
10.03.  Stallemo 
13.-17.03. Sunnmøre

Åge Nygård 
02.02.  Sira 
06.-10.02.  Møteuke Varhaug 
13.-15.02.  Kvinlog 
15.-17.02.  Møtehelg Finsland 
20.02.  Kvinatun 
27.02.  Finsland 
01.03.  Vigeland 
03.03.  Sira 
05.03.  Øvre Sirdal 
06.03.  Hornnes 
07.03.  Røyknes 
08.-10.03. Møtehelg Grovane 
12.03.  Mandal Blå Kors, Misjonssalen
13.-17.03 Møteuke Kvinesdal 

Anne Rita Nilsen 
04.02.  Konsmo 
08.-09.02. AWANA ImF v/Aud Karin
11.02.  Brøvigs minde bhg 
12.02.  Remehaugen kystbarnehage 
16.02.  Kvinesdal 
27.02.  Å barnemøte 

04.03.  Valand 
06.03.  Remehaugen kystbarnehage 
09.03.  Vårutloddning Vikeland 
11.03.  Brøvigs minde bhg 
13.03  Vigeland 
14.03.  Flekkefjord 

Erik Furnes

06.-10.03. Møteuke Frikstad

Tor Ingvald Lauvrak 

05.-17.02. Møteuke Sirdal m Nils Kåre Strøm 

Sigmund Stokkeland 

10.02.  Stallemo 

Steinar Harila 

01.-03.02. Møtehelg Eiken 

Sigbjørn Gabrielsen 

23.02. Bakke indremisjon 

Frank Rott 

24.02. Evje 

Willy Mæland 

24.02. Tonstad bedehus

(Med forbehold om endringer)

Kalender «

Frikstad i utallige år. Ulike oppgaver ble 
fylt av denne allsidige mannen, som var 
så heldig at han hadde en kone som stod 
sammen med han i kallet: Mennesker må 
få møte Jesus.

Imf Sør – den gang Sørlandets indremi-
sjonskrets, fikk også gleden av Torbjørns 
utallige evner. 8 år satt han i kretsstyret, 
flere år i husstyret, samt i utbyggings-
nemnd for de nye hyttene på Audna-
strand – et prosjekt som ble sluttført i 1991. 

Hans tid i kretsstyret varte fra 1983 til 
1991 – de to siste årene som formann. For-
mannstiden falt sammen med store deler 
av den perioden da undertegnede sist var 
kretsleder.

Vi hadde ei fin tid sammen, og husker 
blant annet at vi sammen med våre ekte-

feller var voksenledere på barneleir. Tor-
bjørn ble utrolig populær – han fikk fort 
tilnavnet «bestefar».

Personlig husker jeg Torbjørn for hans mil-
de vesen, gode smil, og hans store evne 
til å kunne gå samarbeidets veg. Der var 
han unik. Han var imidlertid kompromis-
sløs når det gjaldt å gå på «akkord» med 
Skriften. For meg ble han mere enn for-
mannen. Han ble mentoren, samarbeids-
partneren og den jeg kunne drøfte alle 
sider ved tjenesten med. Han var en god 
rådgiver.

Han var også den som kom til meg og 
gav meg tilbakemeldinger når jeg hadde 
prekt. I kjærlighet fikk jeg en veiledning 
som har betydd mye for meg like til i dag. 
Slike venner er unike.

De senere år har jeg møtt Torbjørn 
i forbindelse med taleroppdrag på 
Frikstad bedehus. Det gode smilet, 
sammen med kommentarer som var-
met. Stadig minnet vi hverandre om 
tiden vi hadde sammen i kretsen, og 
vi trakk den samme konklusjon som så 
mange gjør når de ser tilbake: «Det var 
bedre før».

Nå er du hjemme Torbjørn, og du har 
aldri hatt det bedre. Du fullførte løpet, 
og bevarte troen. 

I dag går mine tanker til Gerd Berit, 
barna og den øvrige familie. Savnet 
må kjennes stort etter en slik ruvende 
skikkelse.

Jeg lyser fred over Torbjørns kjære, og 
gode minne.
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Foreningsgaver november og desember 2018

Kretsen bankkonto 3138 25 32573

» Gaver

 Jeg/vi tegner Fast givertjeneste  

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

Jeg/vi ønsker å betale med:  AutoGiro  Tilsendte giroblanketter

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

 Jeg/vi ønsker å abonnere på Indremisjonsrøsten, for kr. 250,- pr. år + evt. gave. 
Abonnement opphører ikke før vi mottar skriftlig henvendelse. Send egen liste der-
som du har familie eller venner som du ønsker skal få tilsendt bladet gratis ut året.

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

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

Postnr: .................... Sted:  ......................................................................................................................

Klipp ut kupongen og returner den til: Indremisjonsforbundet Sør, Pb 166, 4508 Lindesnes

Alle kan BE:
Bønn er en av de viktigste tjenestene 
i arbeidet. «Be om at det må åpnes en 
dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi 
hemmelighet». Kol. 4:3

Mange kan GI:
Frivillige Gaver gjør at vi kan sende ut 
forkynnere med Guds Ord. «Enhver må gi 
slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke 
med ulyst eller tvang for Gud elsker en glad 
giver». 2. Kor. 9:7

Noen kan GÅ:
Guds Ord har hast. Vi trenger stridsmenn 
som er tent av Den Hellige Ånd. «Hvor fagre 
er deres føtter som bringer fred som bringer 
et godt budskap». Rom. 10:15
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Pluss	  adr.	  Flatebygd,	  4735	  Evje	  	  tlf.	  959	  44	  560	  

Flatebygd, 4735 Evje tlf. 959 44 560

Moi Imf ...................................................................................20 000
Ve bedehus .................................................................................800
Omlid kvinneforening.......................................................56 900
Flekkerøy Bedehusforsamling .......................................20 298
Rosseland Kr. Forening ...................................................... 4 000
Øie bedehus .............................................................................. 1 100
Stallemo bedehus ...................................................................1 320
Melhus ......................................................................................... 1 875
Konsmo Imf ..........................................................................25 000
Hægebostad Imf ................................................................. 13 800
Røykenes bedehus ................................................................1 400
Fjotland Imf .............................................................................. 11 081
Randesund Imf....................................................................20 000
Grovane Imf ............................................................................12 700
Kvinesdal bedehusforsamling .........................................6 500
Reme bedehus ...................................................................... 5 000
Lista Imf .................................................................................. 15 000
Snik bedehus ...........................................................................5 425
Åna Sira ..................................................................................... 1 550
Bakke Imf ...............................................................................10 000
Flekkefjord bedehus ........................................................ 40 000

Åseral Imf ..................................................................................4 725
Gyland, maksgjengen ........................................................ 5 000
Eie Imf ........................................................................................2 732
Lyngdal bedehusforsamling ...........................................10 000
Gyland Imf ...............................................................................2 500
Farsund Imf ........................................................................... 18 000
Reiersdal bedehus ................................................................. 2 160
Spind Ungdomshus .............................................................2 600
Holum misjonsforening ...................................................... 7 095
Finsland bedehus .................................................................. 4 549
Birkenes Imf ........................................................................... 24 231
Eiken Imf ................................................................................38 000
Vigeland Yngres ....................................................................3 000
Vågsbygd bedehus .............................................................. 15 149

Fast givertjeneste Imf Sør ............................................. 106 778
Fast givertjeneste Audnastrand......................................3 300
Leirspiren, gave til søppelbu ........................................... 11 000
Farsund Audnastrandforening .........................................8 875
Fast givertjeneste Kvinatun ..............................................3 200
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KTD.NO as
SPRENGNING  GRAVING  MASSETRANSPORT
LYKKEDRANG, 4639 KRISTIANSAND

Tlf. 91 71 71 56

Kjell T. Dypedal

	  

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

KONSMO

Telefon 909 76 945

TLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

ALT INNEN TRANSPORT
Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
TruckutleieTLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

ALT INNEN TRANSPORT
Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
Truckutleie

ELEKTRO - RØR - VENTILASJON

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

Annonser «



RETURADRESSE:
Indremisjonsforbundet Sør

Postboks 166
4524 Lindesnes

Taler:  Rita Åsen og medhjelper Nina Wullum

Sang:  Unni Bakken, Kristin L. Dahlstrøm og  
 Oddbjørg Røssland

Fredag:  kl 18.00: Innkvartering
 kl 19.00: Kveldsmat
 kl 20.00: Møte
               kl 21.00: Hyggekveld m basar

Lørdag: kl 09.00-10.00: Flexifrokost
 kl 10.30: Bønnesamling 
 kl 11.00: Formiddagsmøte
 kl 13.00: Lunch
 kl 13.45: Fritid (tur?)
               kl 15.00: Bibeltime m sangstund og kaffe
                kl 18.00: Festkveld m Koldtbord og kaker

Søndag: kl 09.00-10.00: Flexifrokost
 kl 10.30: Bønnesamling 
 kl 11.00: Formiddagsmøte
 kl 13.00: Avslutningsmiddag

Priser: Hele oppholdet kr 1 200,-

 Ønsker du å delta på enkelte  
 måltider, er prisene:
 Varm kveldsmat fredag kr 160,-
 Frokost kr 120,-
 Varm lunch lørdag kr 160,-
 Festkveld lørdag kr 360,-
 Middag m dessert søndag kr 210,-
 
Kom gjerne og delta på deler av helga. 
Husk påmelding hvis du ønsker enkelte måltider.
Påmelding til Checkin.no eller tlf. 38 25 83 80

CAMP MEETING - KVINNEWEEKEND
Audnastrand 29.-31. mars 2019

INDREMISJONENS VÅRUTLODDNING
Vikeland bedehus, Vennesla, lørdag 9. mars 2019

Program: kl 11.00 Messa starter
 kl 14.00 Møte v/Vidar Bryne
 kl 17.00 Møte v/Arne Arnesen, sang av Finnmarkskvartetten

 Kompesalg fra kl 12
 Åresalg, loddsalg og matsalg hele dagen.
 Barnetombola

Velkommen til en trivelig dag.

Arr: Imf Sør


