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 Mika 7,19:

«Du skal kaste alle deres  
 synder i havets dyp.»
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Med Guds Ord til folket
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» Leder» Kontakt

Årsmøte i ImF Sør
Årsmøtet i ImF Sør er en 
viktig arena for vårt arbeid. 
Som vanlig finner dette sted 
på KVS Lyngdal lørdag  
6. april. Programmet finner 
du på side 8 i bladet.

Årsmøtet er tidligere enn vanlig i år, 
grunnet påsken. Derfor har det ikke 
vært mulig å få med alle skriv i forbin-
delse med årsmøtet. Imidlertid vil du 
finne årsmeldingen for 2018 i dette nr. 
av Røsten. Vi ønsker på den måten å 
gi deg best mulig informasjon om vår 
virksomhet og våre aktiviteter.

Regnskapet er ikke ferdig behandlet 
av revisor, og vil bli sendt ut til dele-
gatene når disse melder seg på. Da vil 
de også få tilsendt skrivet fra ImF om 
GF året 19, saksinnstillingen om ny 
organisering av BUR, samt forslag på 
kandidater til de ulike valg.

Om du er knyttet til ImF Sør gjennom 
et lokalt arbeide, må du gjerne ta 
kontakt, så sender vi deg ønsket 
informasjon.

Vi gleder oss over alle som ønsker å 
følge med i vårt arbeide.

Jeg oppfordrer alle lag og foreninger 
til å sende utsendinger. Det er viktig å 
møtes og det er viktig å mene. I år kan 
du mene mye, da delegatene utfor-
dres til å mene noe om framtiden. 
Hvordan skal den framtidige orga-

nisering og arbeidsfordeling være 
mellom ImF, kretsen og den lokale 
forsamling, forening eller lokallag.

De foreløpige regnskapstall for 2018, 
viser et underskudd på rundt kr. 
530.000,-. Slik kan vi ikke fortsette. 
Det vil være nødvendig med tilpas-
ninger slik at vi kommer i balanse. 
Også på dette punkt utfordres du til 
å si din mening. Om du ikke er utsen-
ding, vil vi likevel gjerne høre din 
mening. Kretsen er der for deg.

Du kan sende dine tanker til meg på 
mail: r.ringvoll@imf.no eller du kan 
ringe meg på 40 44 45 45. 

De senere år kunne vi vært flere 
på kveldsmøtet. Derfor legges 
dette til Alleen bedehus i Lyngdal, 
som et åpent møte, hvor ALLE er 
velkommen. Møtet starter kl. 1800. 
Johan Halsne taler og Flekkerøysang-
kamerater synger.

Velkommen  
skal du være!
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Aktiviteter «

Mars: 
29.-31.  Camp-meeting, Kvinne-
 weekend, Audnastrand

April: 
3.  Formiddagstreff Audnastrand 
6. Årsmøte ImF Sør, Kvs Lyngdal
8.  Dugnad Audnastrand
9. Dugnad Kvinatun 
12.-14. Palmehelg, leir på Kvinatun
20. Påskeaften, Audnastrand
24.  Formiddagstreff Kvinatun
26.-27.  Bamseleir Kvinatun

Mai: 
3.-5. Leir 2.-3. kl., Kvinatun
8.  Formiddagstreff Audnastrand
10.-12. Leir 4.-7. kl., Kvinatun
15.  Formiddagstreff Kvinatun 
17. Nasjonaldagsfest, 
 Audnastrand
24.-26. Dugnadshelg, Kvinatun
24.-26.  Leir, 2.-4. kl., Audnastrand
30. Familiedag, Audnastrand

Dette skjer… Årsmøte i ImF Sør Camp meeting - Kvinneweekend
Audnastrand 29.-31. mars 2019

Torsdag 30. mai klokka 12.00 er det 

FAMILIEDAG på Audnastrand

Jentegruppa SEVEN 
kommer og skal ha 
bibelmusikalen  
«DET SANNE LYS». 

Det vil bli grilling,  
kake & kaffe, lek og moro  
i tillegg.

SETT AV DAGEN 😄 

Taler: Rita Åsen og medhjelper  
Nina Wullum
Sang: Unni Bakken og Anne Kristine 
Nygård, 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:  Avsluttningsmiddag

Ønsker du delta på enkelte 
måltider, er prisene:

Varm kveldsmat fredag kr 160
Frokost  kr 120
Varm lunch lørdag kr 160

Det er dessverre ikke mulig å ta 
imot flere overnattingsgjester. Her 
er helt fullt. Men dere er hjertlig 
velkommen til å delta på møter og 
måltider.

Påmelding til 
checkin.no eller tlf 38 25 83 80



4 Indremisjonsrøsten 2 2019

» Årsmelding 2018

Organisering og  
administrasjon

Indremisjonsarbeidet er tuftet på en 
arv og et arbeid som ligger vel 120 år 
tilbake i tid. En organisering som var 
tilpasset datidens samfunn og behov. 

I lys av de endringer vårt samfunn 
har vært gjenstand for, har det også 
kommet til et punkt der vi som indre-
misjonsbevegelse må våge å tenke 
nytt uten å endre vårt fundament. Vi 
vet på hvem vi tror, og da handler det 
om å legge til rette for at dette skjer 
på en god og fornuftig måte.

I stadig større grad får vi en forskyv-
ning ved at foreninger omdannes 
til forsamlinger. Arbeidet legges 
til rette på det lokale bedehuset, 

Nehemia ble kalt av Gud 
til å bygge opp igjen 
Jerusalems nedrevne murer. 
Historien finner du  
i Nehemias bok. 

Da Nehemia begynte på det «gode 
verket», fikk han fort motstandere. 
Først ble han spottet og foraktet 
(kap. 2). Etter hvert som byggverket 
gikk fram, ble motstandernes «vrede 
opptent»: De ble forbitret og spottet 
jødene (kap. 4). Da heller ikke denne 
strategien førte fram, forsøkte mot -
standerne å få Nehemias til å forlate 
arbeidet (kap. 6). 

Fiendens strategi ble ikke vellykket. 
Arbeidet ble ferdig og muren ble 
oppført. Vi leser hvordan et takk-
nemlig folk formidlet sin takk til Gud. 
(Neh. 8). 

og det åndelige behov og fellesskap 
dekkes gjennom dette arbeidet. Arbeids-
mengden forflyttes dermed fra forbund 
til krets og fra krets til bedehus.

Mange vil hevde at dette er løsning som 
ikke bare er av det gode. 

Kretsstyret er imidlertid av den oppfat-
ning at vi ønsker å være med å styrke 
lokalarbeidet, samtidig som vi legger til 
rette for at kretsens oppgaver og bistand 
blir tilrettelagt i tråd med dette. 

I 2018 har kretsstyret vært tilrettelegger 
for at organisasjonsmessige endringer 
har funnet sted.

Leirstedene har fått en tilnærmet lik 
organisering. Kvinatun leirsted har fått 
ansatt daglig leder.

Feiringen bestod i å lese opp Mose lov. 
Folket stod under opplesingen og bøyde 
seg deretter til jorden i ærbødighet for 
den levende Gud.

Som indremisjonsbevegelse ønsker vi å 
være med å forme et byggverk som tar 
Guds Ord på alvor. Vi må forberede oss 
på spott, forakt, sinne, samt forsøk på å 
få oss til å legge ned arbeidet. 

I tiden som kommer vil det være svært 
viktig at vi løfter Guds Ord høyt, slik at 
vi som bekjenner Jesus som frelser, også 
er kjent med Ordet, og bøyer oss for det. 

Mange vil nok tenke at vi som indremi-
sjonsbevegelse først og fremst tenker 
på de mange stridstema som har vært 
debattert de senere år. Jo, vi må våge å 
ta kampen for det vi mener er rett, men 
viktigste kamp vil likevel være å forkynne 
Ordet slik at mennesker blir frelst. 

Barne- og ungdomsarbeidet får en 
endring dersom årsmøtet godkjenner å 
ha et barne- og ungdomsråd i kretsen 
i stedet for to. Ny Ungleder er fra 2019 
ansatt i dette arbeidet.

Endringsforslagene er et resultat av 
interne dialoger og drøftinger, der krets-
styret har forsøkt å legge til rette for 
den organisering som tjener våre lag og 
foreninger på en best mulig måte.

Gjennom endringen foreslår vi også å 
styrke fokuset på familiearbeid, barne- og 
ungdomsarbeid, leirarbeid samt Awana.

Kretsstyret tror det er nødvendig å endre 
tilbudet til våre lokale foreninger, blant 
annet ved å være med å legge til rette 
for at vi kan være bidragsytere inn mot 

Det var et helt folk som ønsket at Mose 
lov ble lest (Neh.8,1). I dag kan vi sitte 
med en følelse at et «helt folk» ikke vil 
lytte til Guds Ord. Dette er vår utfordring 
som indremisjonsbevegelse.

Gjennom korsveien har Gud gjort alt 
for å få samfunn med enkeltmennesker. 
Som engasjerte indremisjonsvenner må 
vi våge å «ta på» Guds fulle rustning, slik 
at vi kan holde stand. (Ef. 6)

Formålet med å blankpusse våpenet er 
ikke å «trykke ned», men å løfte fram 
Ordet på en slik måte, at vårt arbeid blir i 
samsvar med Rom. 10,1: 

«Brødre, mitt hjertes ønske og 
min bønn til Gud for dem er at 
de må bli frelst.» 

Det er indremisjonsarbeidets hovedmål 
og visjon.

Årsmelding ImF Sør 2018

Orientering om arbeidet
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Årsmelding 2018 «

arbeidet som BUR skal ha ansvar for. Her 
ønsker kretsstyret å være en medspiller.

Samfunnet legger et stadig økende press 
på den samlivsform som familien og ekte-
skapet representerer. Vi erfarer at antall 
skilsmisser øker, og at utviklingen også 
gjør stadige innhogg i kristne familier.

Derfor tror vi på en endring i bruk av 
ressurser på dette området. Samtidig er 
det viktig å understreke at behovet for 
forkynnere via krets og forbund endres 
drastisk. I dag har kretsen over kapasitet 
av forkynnere, og det vil være nødvendig 
for 2019 å tenke både perm isjoner og 
nedbemanning.

Vårt arbeid må også tilpasses den økono-
miske virkelighet, og det faktum at vi pr 
dags dato har flere ansatte forkynnere 
enn øvrige kretser i ImF. Dette må vi ta 
inn over oss, og i større grad satse på 
frivillighet, og så langt behovet tilsier, 
bruke våre ressurser på mere faglig rettet 
virksomhet, eksempelvis Awana, konfir-
masjonsarbeid, lokal opplæring m.m.

Forkynnerdelen vil fortsatt være den 
sentrale oppgave og hoveddel i vårt 
arbeide, men vi må kanskje se for oss 
at arbeidet administreres og tilrette-
legges på en annen måte enn i dag. Det 
kan eksempelvis skje ved at forkynnere 
knyttes til kretsen gjennom gjensidige 
avtaler. På sikt vil behovet for heltids-
ansatte forkynnere bli mindre. Samtidig 
handler det om å tilpasse driften i forhold 
til innsamlede midler. I dag er dette 
krevende.

Kretsleder har, i full forståelse med krets-
styret, brukt mye ressurser på dette 
arbeidet. Det handler om å gå fram på 
en måte som skaper trygghet både 
hos ansatte, foreninger og lag, selv om 
utfallet kan bli dramatisk for den som 
omfattes av ordningen. Dette må vi ha 

stor forståelse for, og det krever både vår 
forbønn og vår omsorg.

Barne- og ungdomsarbeidet

Leiroversikten viser at det i 2018 ble 
av viklet 9 leirer på Audnastrand med 540 
deltakere. Tilsvarende tall for Kvinatun 
var 7 leirer og 245 deltakere. 

Arbeidet i siste del av året var uten 
leirkonsulent. Det er svært viktig å ha 
ansatte som har leirarbeidet som sin 
oppgave.

Det var også en betydelig utfordring 
siste år å skaffe nok ledere til de ulike 
leirene. Ved et tilfelle førte det til at to 
leirer måtte slås sammen til en leir.

Tenleirene sliter med å få nok deltakere. 
Derfor vil vi nå prøve å legge opp til 
at leirene for 6. og 7. klasse blir rekrut-
teringsleirer til tenleirene. Vi har tro på 
dette arbeidet. 

Antall lag og foreninger knyttet til barne- 
og ungdomsarbeidet går ned. I år er 31 
barne- og ungdomslag knyttet il ImF Sør. 
Vi tar forbehold om feil i forbindelse med 
bytte av datasystem. 

Vi merker med glede at stadig flere lag 
tar i bruk Awana i undervisningen inn 
mot barn og unge. Vi har stor tro på 
opplegget, fordi et hovedfokus er at 
barna skal lære Jesus å kjenne gjennom 
aktiv Bibelbruk. Forkynnelsen er i 
sentrum kombinert med lek, samt at det 
enkelte barnet blir sett og verdsatt.

Bur Øst har hatt 4 styremøter og 
behandlet 18 saker. Bur vest har hatt 2 
styremøter og behandlet 8 saker.

Medlemmer i BUR øst: Ole Severin 
Tveiten, formann, Kristoffer Foss, Maria 
Osestad – Rørvik, Thomas Arnesen og 
Alice Stensland (permisjon).

Medlemmer i BUR vest: Kathrine 
Marie Edvardsen Moi, Mariann 
Lindland Moen, Per Oskar Werdal, 
Svein Bjarne Lindeli og Jon Asle V. 
Thomsen.

Barnehagene

ImF Sør eier og driver to barnehager. 
Remehaugen barnehage i Lindesnes 
og Brøvig Minde i Farsund. De to 
barnehagene har felles styre, og ImF 
Sør sin representant i styret innevæ-
rende år har vært Arne Arnesen. Han 
har vært formann, ble ved årsskiftet 
2018/19 fritatt for vervet etter eget 
ønske. 

Leirstedene

ImF Sør eier og driver leirstedene 
Kvinatun og Audnastrand. Begge 
steder har leirarbeidet som en sentral 
del av sin virksomhet.

Audnastrand leies også ut til en del 
andre formål i tillegg til leirdrift. Ved 
at vi fra nyttår har ansatt daglig leder 
i 50 % stilling ved Kvinatun, håper vi 
på økt utleie på leirstedet.

I 2018 har Kvinatun fått nye gulv i 
hovedbygget, samtidig som andre 
nødvendige vedlikeholdsarbeider 
er gjennomført. Kostnadene, kr. 
150.000,-, er dekket gjennom den 
testamentariske gaven leirstedet 
mottok i 2017. (Den var på 910.000).

Audnastrand fikk ny takpapp på 
deler av taket i hovedbygget i 2017. 
imidlertid har det vært en del etterar-
beid ved gjentatte lekkasjer. Dette er 
nå sluttført ved at nødvendige repa-
rasjonsarbeider ble utført i slutten av 
året. 

Som eier av leirstedene vil vi frem-
heve de to husstyrene. De er svært 
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ansvarlige og samvittighetsfulle i sin 
utførelse av vervet. Audnastrand-
styret ledes av Britt Stensland og 
Kvinatunstyret av Jarle Stakkeland.

Vi takker for den store jobben som 
gjøres med å holde leirstedene i god 
stand.

I 2019 er Audnastrand leirsted 50 år, 
og dette feires med større arrange-
ment i helgen 15. og 16 juni.

Da er du velkommen til Audnastrand. 
(Kvinatun var 50 år i 2014).

Foreninger 

Totalt er det ca 140 lag, foreninger, 
kontakter, kvinneforeninger, barnelag 
og ungdomslag i kretsen. Tallet er 
rimelig konstant, men listene vil bli 
gjenstand for revisjon og gjennom-
gang i løpet av året.

Bønnenettverk

Nettverket startet i 2014 og er fort-
satt i drift under ledelse av Birgitte 
Andersen. «Bønnens makt er helt 
utenkelig». Styret oppfordrer til 
deltakelse i nettverket.

Gjenbruksbutikkene

Gjenbruksbutikken på Vigeland og 
gjenbrukslåven på Kvinlog drives på 
en god måte. Edvard Foss er ansvarlig 
for organiseringen av butikkene. Det 
leveres inn mye og til dels flotte varer 
som omsettes for greie priser.

Brutto omsetning for butikken på 
Vigeland var kr. 719.406,- (695.538,- 
i 2017). Overskuddet var på kr. 
368.280,18 (369.939,16 i 2017).

Gjenbrukslåven hadde brutto omset-
ning på kr. 148.858,- (167.362,- i 2017). 
Overskuddet var på kr. 85.646,78 
(141.141,49 i 2017). Det reduserte over-
skuddet på låven skyldes ombygging.

Arbeidere

• Ragnar Ringvoll, kretsleder (80 %)

• Anita Stensland,  
administrasjonsleder (100%)

• Tina Haddeland, ungleder (100%)

• Anne Rita Nilsen, barnearbeider.  
(75 % til 30.9.18 – 50 % fra 1.10.18).

• Ingunn Holm, forkynner (40 %)

• Edvard Foss, forkynner (100%)

• Åge Nygård, forkynner (100 %)

• Jørgen Tønnessen, forkynner  
(80 % stilling i perioden 1.10 – 31.12.18)

• Thomas Arnesen  
(T2 student 1. halvår 18.)

• Martine Nygård (permisjon i 2018)

• Marie Hornes (permisjon fra 1.9.18)

Kvinatun leirsted:
• Hilde Orthe, kokk (20 %)

Audnastrand leirsted:
• Marit Sigrunn Vegge Eskeland,  

husmor (100%)

• Karin Haga, kokk (50%)

• Marit Haga, kokk (50 %)

Arbeidsgiveransvar

• Ingunn Holm, Randesund (60 %)

• Thomas Tønnessen,  
Randesund fra 1.8. (20%)

• Jørgen Tønnessen, Randesund (20 %)

• Silje Lien Finsland (40 %)

• Ellen Margrethe Gyland,  
Flekkefjord, til 1.10. (15 %)

• Halvard Nessa,  
Evje, til 1.8. (30%) fra 1.8. (50 %)

• Katrin Furehaug Weum,  
Flekkerøy (30 %)

• Hillebrand Dijkstra til 1.9. (20%)

Åndelig tilsyn

Åndelig tilsyn har i 2018 bestått av Kjell 
Hauan, Arne Arnesen, Tommy Greibes-
land og Ragnar Ringvoll. Kjell Hauan er 
formann.

Tilsynet har hatt to møter. Gjennom 
arbeidet er det tilrettelagt for kurs  
i begravelse samt orientering om 
konfirmasjonsarbeidet i kretsen. Kurset 
av  vikles i 2019.

Tilsynet har videre hatt særlig fokus på 
den administrative oppfølgingen i forbin-
delse med dåp.

» Årsmelding 2018
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Diverse kretsarrangement

• Nyttårsfest, Audnastrand,  
lørdag 5. januar.

• Mannsweekend, Kvinatun  
13. og 14. januar.

• Bibelkurs på Mosby uke 3 og 4.

• Dugnadsfest på Audnastrand,  
lørdag 3. mars.

• Vårutlodningen på Vikeland,  
lørdag 10. mars.

• Påskelørdag Audnastrand,  
lørdag 31. mars.

• Kvinneweekend Audnastrand,  
6. – 8. april.

• Årsmøte for ImF Sør KVS Lyngdal,  
21. april.

• 17. maifest på Audnastrand.

• Kvinatundagen 27. mai.

• Familiedag på Audnastrand 10. mai.

• Familiecamp på Audnastrand  
24. – 29. juni.

• Bibelcamp på KVS Bygland,  
1. – 8 juli.

• Hekkfjellstevne i Bryggesåhommen  
8. juli.

• «Vi over 60 - leir» på Audnastrand,  
20. – 23. august.

• Loppemarked Audnastrand,  
25. august.

• Julemessa i Flekkefjord,  
17. og 18. november.

• Julemessa på Audnastrand,  
lørdag 24. november.

• Førjulsamling på Kvinatun,  
fredag 1. desember.

Oppsummering:
Samtlige arrangement er godt besøkt og 
dekker ulike behov.

Kretsstyret vil særlig framheve de 

sam linger som løfter fram leirstedene 
våre, styrker økonomien, og tar vare på 
vår store og trofaste dugnadsgjeng. 

Hovedmålet vil likevel være, uansett 
arrangement, at Ordet har en sentral 
plass i arrangementet. 

Media

Indremisjonsrøsten kom ut med 6 
nummer i 2018, med et opplag på ca. 
1600.

Vi er på Facebook med overskriften: 
Kvinatun, Audnastrand leirsted, gjen-
bruksbutikken og gjenbrukslåven Kvinlog 
imf sør. Vi er også på Instagram: imfsor.  
Vi har hjemmeside: ImF-Sør.

Økonomien

Samlet resultat for virksomheten til 
ImF Sør viser et underskudd på ca  
kr. 531.000,- Regnskapet er i skrivende 
stund ikke ferdigbehandlet hos revisor, 
og tallet er derfor ikke endelig. Full-
stendig regnskap vil derfor bli sendt 
årsmøtedelegatene.

Kretsstyret arbeider kontinuerlig med å 
bringe regnskapet i balanse. Orientering 
om dette blir gitt på årsmøtet.

Årsmelding 2018 «

Kretsstyret

Kretsstyret har vært samlet 7 ganger 
og har behandlet 66 saker. Ansattes 
representant, Edvard Foss, samt 
kretsleder møter fast i styret.

Kretsstyret vil rette en stor takk til alle 
frivillige medarbeidere. Takk for stor 
innsats og støtte i arbeidet. Takk til 
alle ansatte og frivillige som er med 
på Audnastrand og Kvinatun. Takk til 
dugnadsgjengen på gjenbruksbutik-
kene. Takk til alle fritidsforkynnere 
som hjelper med å gå ut med Ordet. 
Takk til deg som ser din oppgave 
lokalt.

Vi står sammen om vårt felles motto: 
Med Guds Ord til folket. 

Hjertelig takk.
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» Program

Program:
Kl 11.00:  Bibeltime v Johan Halsne 
 Sang: Frank Rott og Aksel Skretting

Kl 12.30:  Middag

Kl 13.30:  Forhandlingsmøte

Kl 17.00: Kveldsmat (koldtbord)

Kl 18.00:  Kveldsmøte v Johan Halsne på Alleen bedhus 
 Sang: Flekkerøy Sangkamerater

Kl 21.00: Ungdomsmøte v Johan Halsne 
 Sang: Hannah Salvesen m fl

Lekebord for barna – her kan de tegne og drive med litt aktiviteter.

Påmelding:
Husk å melde på utsendinger og hvilke måltider de evt ønsker.
Er du ikke utsending, kan du også melde deg på måltider.

Påmelding skjer til kretskontoret sor@imf.no eller tlf 38 25 83 80 

PROGRAM FOR ÅRSMØTE 
KVS-Lyngdal, lørdag 06.04.19
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Saksliste «

1. Valg av møtedirigent.

2. Valg av to personer til å føre møteprotokoll.

3. Valg av to personer til å skrive under møteprotokoll.

4. Årsmelding.

5.  Regnskap.

6. Organisasjonsmessig endring.  
 Styret i ImF Sør fremmer forslag til årsmøtet om å endre  
 organsieringen av barne- og ungdomsarbeidet fra to til et BUR. 
 (Se forslag vedlagt i Røsten).

7. Lovendring. 
 Dersom årsmøtet godkjenner styrets forslag i sak 6, krever dette  
 lovendring i lovene for ImF Sør. (Se forslag vedlagt i Røsten).

8. Valg av kretsformann.

9. Valg av representanter og vararepresentanter til kretsstyret.

10. Valg av representanter og vararepresentanter til BUR.

11. Valg av representanter til åndelig tilsyn.

12.  Valg av valgnemnd for 2019.

13. Tid og sted for årsmøtet 2019.

14. GF året 2019. Framtiden og veien videre for krets og forbund. 
 Innledning til samtale ved kretsleder om arbeidet i lys av skriv fra ImF. 

15.  Oppsummering, blomsteroverrekkelser, avslutning.

SAKSLISTE FOR KRETSÅRSMØTET 
Lørdag 06.04.19
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» Andakt

I andre Mosebok kan vi lese 
om et spesielt møte mellom 
Jetro og hans svigersønn 
Moses. Jetro hadde fått høre 
alt det Gud hadde gjort for 
Moses og sitt folk, og han 
går Moses i møte. 

AV: RAGNAR RINGVOLL

I 2. Mos. 18, v.8, kan 
vi lese hva som 
skjedde i møtet: 
«Moses fortalte sin 
svigerfar om alt det 
Herren hadde gjort 
med Farao og med 
egypterne for Israels 
skyld, og om all den møye 
de hadde hatt på veien, og hvordan 
Herren hadde hjulpet dem.» (Møye: 
strev/slit/kamp).

Jeg ser for meg de to sitte i teltet, 
og Moses forteller om alle plagene 
som ble lagt på egypterne. Kanskje 
hadde han særlig fokus på underet 
ved Rødehavet, eller han fortalte om 
ildstøtten og skystøtten. Jeg vil nok 
tro at han også nevnte mannaen og 
vaktlene. 

Konklusjonen var stadige kamper mot 
fienden hvor Gud grep inn og hjalp. 

Kanskje ble konklusjonen på samtalen  

Guds hjelp
2. Mos. 14,14: «Herren skal stride for dere, 
og dere skal være stille.»

Av og til føres vi inn i livssituasjoner som 
vi bare må godta. Det er ikke så godt å 
rømme unna når sykdommen banker på 
døra. Andre ganger opplever du mangel 

på bønnesvar. Du opplever strid 
og ubehageligheter som 

du selv ikke helt forstår 
hvordan du er kommet 
opp i. Følelsen av urett-
ferdighet kommer 
snikende. De tunge 
tanker og følelser blir 
dominerende. Gleden 

og freden i Jesus uteblir 
på grunn av det du nå 

opplever.

Jeg vil minne deg på konklusjonen 
i samtalen mellom de to: Gud hadde 
hjulpet. I Markus 6 kan du lese om disi-
plene på Genesaretsjøen. Jesus har bedt 
de om å dra over til andre siden. 

Selv går Jesus opp i fjellet for å be. Så kan 
vi lese av teksten: Han ba og han så. Hva 
så han:

Han så at de kom ut i storm, og i stormen 
kunne Jesus se følgende, Mark. 6,48: 
«Han så at de slet hardt med å ro, for de 
hadde vinden imot.» Han ser deg som 
nå sliter med å ta «neste åretak» i ditt 
liv. Han ser du som sliter og har tungt å 
bære. Løfte om hvile ble oppfylt da Jesus 

kom dem i møte. Stormen la seg da 
Jesus kom om bord i båten.

Ventetiden på at stormen skal legge 
seg, kan være lang. Det erfarte Job 
også i sitt liv: Job. 35,14: «Også når du 
sier at du ikke ser ham, så ser han nok 
din sak, og du må vente på han.»

I mitt liv har jeg hatt litt for lett å ha 
fokus på all «møyen» gjennom livet. 
Når jeg i dag ser meg tilbake, kan 
jeg trekke samme konklusjon som 
Moses og svigerfaren: Møye på veien 
– Herren hjalp.

Og da disiplene begynte båtturen 
sin, visste de lite om stormen som 
kom, men de startet turen med et 
flott løfte: Dra over til den andre 
siden. Håpet om himmelen er min 
trøst når motvinden blir for sterk, og 
åretakene tunge i min livsseilas.

Da Peter gikk Jesus i møte på sjøen, 
forteller Matteus at han begynte 
å synke fordi han så det veldige 
uværet. Det er lett å se stormen. 
Derfor oppfordrer Skriften til å flytte 
blikket: Heb. 12, 1-2: «Så la oss derfor, 
da vi har en så stor sky av vitner 
omkring oss, legge av alt som tynger, 
og synden som henger så fast ved 
oss, og løpe med tålmodighet i den 
kamp vi har foran oss, med blikket 
festet på Jesus, troens opphavsmann 
og fullender.»

Dugnad på Kvinatun 9. april

Dugnaden starter kl 17.00. 

Av arbeidsoppgaver kan nevnes vasking, rydding, feiing og vedlikehold  
… og selvfølgelig blir det matservering.

Velkommen til dugnad!!
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Arbeid i kretsen «

Undertegnede hadde den 
glede å være til stede under 
årsmøtet i Flekkefjord indremi-
sjon i februar i år. De holder til 
i Flekkefjord bedehus, et flott 
hus - sentralt plassert like ved 
bybroa i sentrum.

AV: RAGNAR RINGVOLL

Huset eies av de ulike lag og foreninger 
som har sitt arbeide på bedehuset, og hver 
forening/organisasjon må ha en represen-
tant i styret som da utgjør bedehusstyret. 

På årsmøtet ble Sivert Hansen takket for 
sin innsats som indremisjonens represen-
tant i bedehusstyret. I dette styret har 
Sivert Hansen sittet sammenhengende i 
44 år!!

Han begynte altså i oppgaven samme 
året som jeg gikk ut av gymnaset i samme 

Sivert Hansen – en trofast tjener

Prisutdeling
Under dugnadsfesten på Audnastrand 
16. januar ble det gjort stas på noen av 
de mange dugnadsfolkene. 

Tønnes Kvinlaug (til venstre) her sammen 
med sin kone Magda, ble tildelt Årets 
Hederspris for sin mangeårig og allsidige 
innsats i kretsen. Prisen for Årets Ildsjel 
gikk til Gerd og Per Klever (til høyre) for 
deres trofaste innsats på Bruktbutikken 
på Vigeland.

by. Det er så imponerende, at det 
fortjener oppmerksom også i Røsten.

Her kan vi snakke om trofasthet 
i tjenesten. Han står som et flott 
forbilde for de mange som på ulike 
steder og i ulike sammenhenger 
utfører sin tjeneste trofast år etter år. 

Idretten har sin ærespris for slike 
som Sivert. Misjonen har ingen, men 
Bibelen formulerer det på denne 
måten: «Jeg takker Ham som gjorde 
meg sterk, Kristus Jesus, vår herre, at 
han aktet meg tro, idet han satte meg 
til tjenesten.» (1. Tim. 1,12.)

Takk for innsatsen, Sivert. Takk til din 
kjære som lot deg ta oppdraget. Vi er 
dere evig takknemlig.

Vi ønsker Guds gode velsignelse over 
liv og hverdag.

	  
	  

	  

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

Flatebygd, 4735 Evje tlf. 959 44 560
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Reiserute for mars, april og mai 2019PÅSKEMØTER 2019 – ImF SØR
Søndag 14.4; Kl. 1900: Sira Oddbjørg og Magne Havaas
Søndag 14.4; Kl. 1100: Birkeland i Hægebostad Stig Løland
Søndag 14.4; Kl. 1100: Mosby Edvard Foss
Søndag 14.4; Kl. 1900: Kylland i Åseral Marit Og Irene 

Torsdag 18.4; Kl. 1100: Sira Gordon Klungland
Torsdag 18.4; Kl. 1300: Hekkfjell v/Eiken Åge Nygård
Torsdag 18.4; Kl. 1100: Rødberg Anne Rita Nilsen
Torsdag 18.4; Kl. 1100: Mosby Edvard Foss
Torsdag 18.4, Kl. 1500: Eidså Skolehus Carl Otto Tønnessen

Fredag 19.4; Kl. 1930: Øksendal Åge Nygård
Fredag 19.4; Kl. 1930:  Flekkefjord Edvard Foss
Fredag 19.4; Kl. 1930:  Reiersdal Carl Otto Tønnessen

Lørdag 20.4; Kl. 1500: Audnastrand,  Edvard Foss og 
 Påskefest Anne Rita Nilsen

Søndag 21.4; Kl. 0800: Vikeland Carl Otto Tønnessen
Søndag 21.4; Kl. 1100: Frikstad Bedehus Sten Møklebust
Søndag 21.4; Kl. 1100: Spangereid Endre Bjelland
Søndag 21.4; Kl. 1100: Spind Anne Rita Nilsen
Søndag 21.4; Kl. 1100: Sira Willy Mæland
Søndag 21.4; Kl. 1930: Langeland – Lista Åge Nygård

Mandag 22.4; Kl. 1100: Mosby Edvard Foss
Mandag 22.4; Kl. 1630: Skailand Åge Nygård
Mandag 22.4; Kl. 1930: Gyland Åge Nygård
Mandag 22.4; Kl. 1930:  Farsund Bjørn Ingvald Bryggeså
Mandag 22.4; Kl. 1930: Melhus Oddbjørg og Magne Havaas
Mandag 22.4; Kl. 1930: Reme Carl Otto Tønnessen
Mandag 22.4; Kl. 1930:  Vikeland Ragnar Ringvoll

» Aktiviteter

Arne Arnesen 

17. mars Konsmo formiddagsmøte 

Carl Otto Tønnessen 

02. april Flekkefjord 
21. april Vikeland påskemorgen 
17. mai Nasjonalfest Bakke Bedehus
23. mai Tonstad 

Edvard Foss 

12. mars KVS Bygland 
14.-17. mars Møteuke Gyland 
23. mars Finsland ungdomskveld 
24. mars Tonstad Storsamling 
24. mars Flekkefjord 
26.-29. mars Rosseland, 4 kvelder 
30.-31. mars Moi 
03. april Spind 
05. april Farsund 
06. april Årsmøte i ImF Sør, 
 KVS Lyngdal
07. april Vikeland indremisjon 
07. april Stallemo bedehus 
09. april KVS Bygland 
13. april Fjeldskår 
14. april Mosby 
18. april  Mosby 
20. april Audnastrand - påskefest 
22. april Mosby 
24. april  Bibeltime Frikstad 
04. mai  Randesund - påfyll 
05. mai  Grovane 
05. mai  Kvås Indremisjon 
07. mai  Øvre Sirdal 
08. mai  Bibeltime Frikstad 
09. mai  Snik bedehus 
14. mai  Kvs Bygland 
15. mai  Kvinatun form.treff 
17. mai  17. mai fest Audnastrand 
19. mai  Grovane 
22. mai  Bibeltime 
26. mai  Sira 

Jørgen Tønnessen 

13.-17. mars  Møteuke Kvinlog 
19. mars  KVS BYGLAND 
20. mars  Kvinatun - form.treff 
20. mars  Skailand/Eie 
26. mars  Sira nattverd 
27.-29. mars  Moi møte 
31. mars  Vågsbygd bedehus 

Ingunn Holm 

14. mars  Snik 

Be for…

– årsmøtet

– leirene

– økonomien  
i kretsen

Påskelørdag
20.04.19, Audnastrand

Kl 1500 Kaffe
Kl 1600 Sangmøte
Kl 1800 Festsamling m middag
Kjell Hauan taler, Edvard Foss og 
Anne Rita Nilsen deltar.

Dette blir en hyggelig dag på 
Audnastrand.

Påmelding til kretskontoret:  
38 25 82 80 eller sor@imf.no
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Reiserute for mars, april og mai 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. 

Kalender «

22. april  Påskemøter Vikeland 
26. april  Finmarkmisjonen Mosby 
28. april  Lyngdal 
30. april  Grovane for Finmarkmisjonen 
05. mai  Reme 
15. mai  Varhaug pensjonisttreff 
21. mai  Finsland 
22. mai  Rosseland 

Åge Nygård 

12. mars  Møte Mandal Blå Kors 
13.-17. mars  Møteuke Kvinesdal 
19. mars  Flekkefjord 
26. mars  Kvs Bygland 
27. mars  Bibeltime Frikstad 
30. mars  Up side down 
31. mars  Sira storsamling 
02. april  ØvreSirdal 
03.-07. april Møter Hægebostad 
10. april  Bibeltime Randesund 
18. april  Hekkfjell, friluftsmøte Eiken 
19. april  Øksendal Sirdal 
21. april  Lista 
22. april  Skailand og Gyland 
24. april  Kvinatun - form.treff 
25. april  Kvinesdal kulturhus 
27. april  Up side down 
30. april  Flekkefjord 
04. mai  8 up kvinlog 
05. mai  Tonstad storsamling 
05. mai  Lista 
07. mai  Ålefjær 
08. mai  Nattverdmøte Sira 
12. mai  Flekkefjord 
12.-13. mai Tonstad 
15. mai  Rødberg 
19.mai  Randesund
31. mai  Ungdomskveld Åseral 

Anne Rita Nilsen 

11. mars  Brøvigs minde bhg 
13. mars  Yngres Vigeland 
14. mars  Familiesamling Flekkefjord 
18. mars  Yngres Vigmostad 
22. mars  Ålefjær Junior 
23. mars  Basar Sira
27. mars  Å barnemøte 
29.-31. mars  Kvinneweekend Audnastrand 
01. april  Vigmostad yngres 
03. april  Liknes jentelag 
06. april  Årsmøte i ImF Sør, Lyngdal
07. april  Grovane 
08. april  Brøvigs minde bhg 
09. april  Remehaugen kystbarnehage 

09. april  Kvås yngres 
11. april  Snik 
18. april  Rødberg 
20. april  Påskefest Audnastrand
21. april  Påskemøte Bjørnevåg 
24. april  Gyland inpuls 
25. april  Kvinlog 
26. april  Fredagsklubben og sira inpuls 
30. april  Reme Impuls 
07. mai  Remehaugen Kystbarnehage 
11. mai  GZ Kvinesdal 
15. mai  Å barnemøte 
20. mai  Brøvigs minde bhg 
22. mai  Yngres vigeland 
23. mai  Lyngdal ya 
28. mai  Reme Impuls 

Furnes, Erik 

06.-10. mars Frikstad Møteuke 

Sigmund Stokkeland 

07. mai  Ålefjær 

Stig Løland 

14. april  Birkeland Hægebostad 

Endre Bjelland 

21. april  Spangereid 
12. mai  Sira 

Sigbjørn Gabrielsen 

24. mars  Drangsholt i Tveit 

Frank Rott 

21. april  Farsund 

Magne og Oddbjørg Havaas 

14. april  Sira 
22. april  Melhus 

Gordon Klungland 

11.april  Tonstad bedehus 
18. april  Sira 

Tommy Greibesland 

24. mars  Flekkerøy bedehus 
26. mai  Eiken - konfirmasjon 

Øystein Johannesen 

24. mars  Stallemo 

Torgeir Skrunes

4.-7. april  Fellesmøter Gyland Bedehus

Med forbehold om feil.

17. mars  Lyngdal 
20. mars  Drangsholt 
27. mars  Melhus 
28. mars  Røyknes 
06. april  Årsmøte ImF Sør, KVS Lyngdal
07. april  Evje 
28. april  Vågsbygd 
05. mai  Vikeland 
12. mai  Randesund 
19. mai  Kvinlog 
28. mai  Flekkefjord 

Tina Haddeland 

10. mars  Kvås Familiesamling 
11. mars  Maksgjengen Gyland 
13. mars  Å barnemøte 
14. mars  Rafoss Hobbyklubb 
19. mars  Byremo Barnekor 
27. mars  Gyland Inpuls 
28. mars  Flikka Yngres
29. mars  Fredagsklubben og Sira Inpuls 
30. mars  GZ kvinesdal 
01. april  Valand ya 
02. april  Liknes Inpuls 
03. april  Å barnemøte
06. april  Årsmøte ImF – Sør, KVS Lyngdal
11. april  Hidra yngres 
12.-14. april  Sang og musikkhelg for familien 
 Kvinatun 
24. april  Formiddagstreff
24. april  Yngres Vigeland 
25. april  Flikka Yngres
26.-27.  Bamseleir Kvinatun 
28. april  Familiemøte Eiken 
29. april  Konsmo yngres 
03.-05. mai  4.-7. kl sommerleir kvinatun 
10.-12. mai  2.-3. kl sommarleir Kvinatun 
14. mai  Kvås Yngres
15. mai  Formiddagstreff
24.-26. mai  Dugnadshelg og Kvinatundag
30. mai  Familiedagen Audnastrand 
31. mai  Ålefjær Junior 

Ragnar Ringvoll 

13.-17. mars  Sunnmøre
19. mars  Møte ImF-Sør, KVS Lyngdal 
20. mars  Lyngdal 
21.-24. mars Møtehelg Lista m/Aud Karin 
30.-31. mars  Rosseland 
06. april  Årsmøte ImF Sør 
07. april  Møte Sira 
07. april  Familiemøte Eiken 
09. april  Filadelfia 
12.-14. april  Påskehelg Kvinatun
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Foreningsgaver januar og februar 2019

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

Indremisjonsrøsten 2 201914

Kvås imf ................................................................................... 4 000

Reme bedehus .......................................................................6 500

Øie bedehus ............................................................................ 2 340

Randesund imf ...................................................................... 5 000

Omlid Kvinnefor ..................................................................... 1 200

Flekkefjord imf .....................................................................20 582

Eie imf.........................................................................................2 576

Mosby imf .............................................................................. 43 748

Melhus ...........................................................................................800

Spind kr ungdomsfor ........................................................... 3 041

Flekkerøy bedehusforsaml ............................................... 23 139

Vigmostad kr ungdosmfor ............................................... 5 000

Gyland imf ...............................................................................2 500

Rosseland kr forening .........................................................2 000

Grovane imf .............................................................................8 300

Fjotland imf .............................................................................14 150

Det er ikke ledige lørdager 
til vårens dugnad på 
Audnastrand. Derfor har vi 
satt opp dugnad mandag  
8. april. Det blir servert 
middag kl 1600, så det er 
mulig å komme rett fra jobb.

For dere som har anledning til å komme 
tidligere på dagen, så er dere hjertlig 
velkommen til det.

Av arbeidsoppgaver kan nevnes utvask 
av internatrom, vindusvask hovedbygg, 
maling av søppelbu, rydding av trær og 
kvister.

Ønsker du å bidra med dugnad, men 
det passer ikke denne dagen, så ta 
kontakt. Her på Audnastrand er det 
folk hver dag, så det er helt i orden å 
komme andre dager og hjelpe til med 
utvask og mere. Ring da kretskontoret 
tlf 38 25 83 80.

Dugnad på Audnastrand 8. april
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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

Medvirkende: Marit og Irene, Astrid og Øystein 
Persson, Sissel og Kjell Hauan, Aud Karin og Ragnar 
Ringvoll. Barneopplegg v Tina Haddeland.

Fredag: 

Kl 1800 Kveldsmat (påmelding)
Kl 1930 Møte på Kvinlog bedehus, tale Aud Karin, 
 Sang av Marit og Irene
Kl 2200 Sosialt samvær på Kvinatun

Lørdag:

Kl 8-10 Flexifrokost
Kl 1030 Bønnesamling
Kl 1100 Bibeltime på Kvinatun, tale v Øystein. 
 Barneopplegg.
Kl 1300 Middag (påmelding)
Kl 1600 Samling på Kvinatun m Marit og Irene 
 i sentrum. Barneopplegg.
Kl 1800 Kveldsmat (påmelding)
Kl 1930 Stor sangkveld på Kvinlog bedehus. 
 Apell v Irene

Søndag:  

Kl 8-10 Flexifrokost
Kl 10-1030 Bønnesamling
Kl 1100 Møte på Kvinlog bedehus, tale Marit, 
 sang Marit og Irene, Astrid Persson m fl. 
 Barneopplegg.
Kl 1300 Middag (påmelding)

Velkommen til Kvinatun, 
Palmehelga, 12.-14. april 2019

Påmelding ved  
mat og overnatting  

til kretskontoret:

sor@imf.no eller  
tlf 38 25 83 80

Jubileumsfest
Audnastrand feirer nå 50 år. 
Dette skal markeres 15.-16. juni.

Lørdagen blir Henning Persson med som taler.  
Vokal fra Lyngdal deltar med sang. 
Søndagen taler Torgeir Skrunes, og  Frihals synger.

Håper mange vil ta veien til Audnastrand denne 
helga. Mer utfyllende program kommer senere, 
men sett av helga.


