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1. Joh. 4.10-11:

«I dette er kjærligheten,
ikke at vi har elsket Gud,
men at Han har elsket oss
og sendt sin sønn til soning
for våre synder. Elskede!
Hvis Gud elsker oss slik,
så skylder også vi å
elske hverndre»

UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR – MED GUDS ORD TIL FOLKET
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Ofte blir en lederartikkel formet ut fra
generelle betraktninger om hva vi bør gjøre
og ikke bør gjøre. Hva vi er for og hva vi er
mot. Hva vi anbefaler, og hva vi mener folk
bør la være.
Det er gått vel en uke siden statsministeren
stod fram og løftet fram det alvor som
verden nå står over for. Vi tar et felles
ansvar for samfunnet vårt. En hel nasjon
stopper opp for å ta vare på de mest
sårbare blant oss. For et mennesksyn!
Så flott! Tusen takk Statsminister.
AV: RAGNAR RINGVOLL
Så tenkte jeg videre – hvem er de sårbare?
Jo hørte vi: De er over 65 år, og har i tillegg
en eller annen kronisk sykdom. Da gikk
det brått opp for meg: Jeg er blant de hun
tenker på. Så heldig jeg er som bor i et land
der eldre mennesker blir tatt hensyn til på
en slik flott måte!
Tiden etterpå har jeg brukt til å ta statsministerens ord på alvor. Legge til rette for
en hverdag der jeg tar vare på meg selv
på best mulig måte. Forsøker å unngå for
mange nærkontakter med andre mennesker.
Dermed beskytter jeg både meg selv og
andre.
Hva har så det ført til? Man får tid til å
tenke.
Jeg tenker på Bibelens Ord om å kaste på
Herren alle slags bekymringer. Jeg tenker
på alle Ord som begynner med Frykt ikke…..
Ord som man har forkynt for andre.
Ord som virker – i hvert fall når man ikke
selv er i en sårbar situasjon.
Så må jeg i disse dager likevel erkjenne.
Jeg kjenner på frykten for å bli smittet.
Jeg kjenner på frykten for at mine
nærmeste skal bli syke. Og Jesus får greie
på det alt sammen. Jeg snakker nokså ofte
med Han.
Så er det akkurat som jeg erfarer at å legge
alle mine bekymringer på Han – det virker
liksom ikke helt lenger. Så kommer følgetankene. Er det noe galt med meg? Betyr
det at Ordene i Bibelen ikke virker? Vi kan
sågar tenke at situasjonen blir en triumf
for de som ikke tror. Hva var det jeg sa…….
Når jeg skriver disse linjer, og er så personlig,
er det ut fra hva jeg vet: Det er mange der
ute som har det slik som meg. Kjenner på
avmakt og fortvilelse, isolasjon og alene-

følelse. Livssituasjoner som ofte fremmer
frykten.
Vet du hvorfor jeg tror ordene om frykt og
bekymring står i Bibelen så ofte? Det er fordi
Jesus visste om vår sårbarhet. Han så at det var
særlig disse ordene vi trengte. Igjen og igjen.
Han ønsker å trøste.
Vi kjenner til at Paulus hadde en torn i kjødet.
Han ba om at denne måtte bli tatt fra Han. Så
fikk han til svar fra Herren «Min nåde er nok for
deg , for min kraft fullendes i skrøpelighet»
2. kor. 12, 8 – 10. Og så fortsetter Paulus med å
si: «For når jeg er skrøpelig, er jeg sterk.»
Når jeg åpner opp for min svakhet, frykt og redsel, så gir jeg rom for Jesus, og bekjenner åpent
hvor avhengig jeg er av Han. Det er krevende
å fortelle andre om min svakhet. Men livet har
lært meg at når jeg klarte å sette Ord på det
som var krevende, ble det plass til noe annet. I
Joh. 8,32 står det at …. Sannheten skal frigjøre
dere. Det står ikke at sannheten er enkel å bære
fram, men det står at den frigjør!
Ordene om ikke å frykte … ordene om å kaste
bekymringene på Herren, får plutselig en mening.
Jeg har i mange situasjoner hatt glede av et Ord
i salmenes bok. Jeg har fått erfare at når jeg
fortalte Herren om alle mine urolige tanker, så
skjedde det noe stort:
Når mine urolige tanker blir mange i mitt
hjerte, da oppliver (gleder) din trøst min sjel.
(Salme 94,19)
Der er en som vil trøste. Det erfarer jeg bare
etter å ha skrevet disse linjer. Jesus vil ikke
høre om vår egen makt og fortreffelighet. Han
vil høre om vår avmakt. Han får mine urolige
tanker, jeg får Hans trøst.
Må Jesus på en særlig måte møte deg som
kjente at disse ordene var til deg.
Ragnar

Aktuelt «
Brevet som du nå kan lese, ble sendt til alle våre lag og foreninger 17. mars 2020.
Vi offentliggjør det også i Røsten slik at våre lesere kan følge med hvordan kretsstyret tenker i dagene som kommer.

INFORMASJON TIL FORENINGER OG LAG I ImF SØR FRA KRETSSTYRET I ImF SØR.
Kjære misjonsvenner.
Kretsstyret ønsker å informere om kretsens
situasjon etter at diverse restriksjoner er
innført i forbindelse med spredningen av
covid – 19 viruset. Vi vil opptre lojalt over for
våre myndigheter og de pålegg/anbefalinger som til en hver tid gjøres gjeldende.
Vi ber om at informasjonen spres til alle
styremedlemmer i din forening/forsamling/
lokallag.
Møtevirksomhet.
Alle våre ansatte har i dag mottatt permitteringsvarsel med virkning fra arbeidstidens slutt
31.3.20. Lengde på permitteringstiden er
ukjent. Inntil videre er flg. bestemt.
Husmor på Audnastrand – Marit Sigrun
Vegge Eskeland er i 20 % arbeid, dvs en dag
i uka. Hun skal ivareta nødvendige gjøremål,
og oppfølginger inn mot høsten.
Daglig leder på Kvinatun – Tina Haddeland er
i 30 % arbeid, dvs. 1,5 dag i uka. Foruten oppfølging på Kvinatun, bistår hun administrasjonen med sin datakunnskaper.
Edvard Foss er i arbeid 1 dag i uken, og skal
fordele arbeidstiden på de ulike gjøremål
han har. Bruktbutikkene er stengt fra 15.
mars inntil videre.
Anita Stensland blir på kontoret 2,5 halv dag
i uken for å følge opp gjøremål på kontoret.
Kretsleder reduserer også sin stilling, og vil
arbeide fra hjemmekontor. Han vil være
tilgjengelig på telefon og data.
Øvrige ansatte er permittert fullt ut.
Kretsstyret har besluttet å avlyse all møtevirksomhet fram til og med 20. april. Det
betyr at alle påskemøter går ut. Vi gjør dette

Dette skjer…
6. mai
8.-9. mai
8.-10. mai
17. mai
20. mai

for å gi lokalforeningene forutsigbarhet de
kommende uker.
Vi ønsker å gi tydelige signal i håp om at det
kan avhjelpe og klargjøre lokal aktivitet.
Kretsleder er i jevnlig kontakt med ImF sentralt,
samt øvrige kretsledere i forbundet, og vi forsøker
å ha en enhetlig opptreden i en krevende tid.
Årsmøtet.
Kretsstyret har vedtatt å utsette årsmøtet i ImF
Sør lørdag 18. april på KVS Lyngdal.
Utsettelsen skjer på ubestemt tid. Kretsstyret vil
senere vurdere om årsmøtet skal gjennomføres
i en enklere form i løpet av en kveld til høsten.
I verste fall blir det utsatt til neste år. Dette
gjøres blant annet ut fra ImF Sør sine lover som
slår fast at kretsstyret er høyeste myndighet i
kretsen mellom to årsmøteperioder.
Leirstedene.
Disse er helt nedstengt fram til mandag 20.
april. Planlagt dugnadsaktivitet utsettes i
samme tidsrom.

lokalforeningene til å ta kontakt med egne
medlemmer på telefon for å ta en prat,
evt. spør om de trenger hjelp innenfor de
begrensinger som myndighetene gir.
Videreformidler et mottatt tips som vi selv
benytter oss av.
2 og 2 av våre ansatte har fått i oppdrag å
ringe til hverandre en til to ganger i uken.
Oppgaven er kun for å spør hvordan de har
det i en svært annerledes situasjon. Slik blir
vi sett, og slik blir vi ikke glemt. Dette kan
gjøres lokalt også, både blant styremedlemmer, og medlemmer som for tiden
ikke har bedehusfellesskapet å gå til.
Kretsstyret oppfordrer dere til å ta kontakt
med kretsleder dersom dere lurer på noe
– mobil 40 44 45 45. Vi er der for dere.
Ny informasjon vil bli sendt dere så snart
vi kan gi noen sikre signal om veien videre.
Kretsstyret hilser med ord fra Gal.6,2:
Bær hverandres byrder, og oppfyll på den
måten Kristi lov.

Økonomi.
Selv om vi i april går over til permitteringer, blir
kretsens økonomi sterkt belastet i disse tider.
Vi mister flere inntekter gjennom vanlig aktivitet
samt bruk av våre leirsteder.
På denne måten vil kretsstyret minne om at
gaver fra enkeltmennesker og foreninger/lag,
som har mulighet for å gi, tas i mot med stor takk.
Diakonalt arbeid.
Det er ikke mulig for oss på kretsnivå å følge
opp de diakonale utfordringer som finnes lokalt.
Kretsstyret vil likevel minne om det ansvar som
påhviler oss nå. Mange av våre misjonsvenner
hører til den utsatte gruppen, og vi oppfordrer

Arild Fjeldskår (forman)			
Andre Heradstveit (nestformann)
Arne Arnesen
Terje Kvinlog
Øystein Persson
Wenche Slimestad
Marilyn Sørensen
Jonny Stensland (1.vm)		
Edvard Foss (tilitsvalgt)		
Ragnar Ringvoll (kretsleder)		
Brevet tiltres åndelig tilsyn.

Grunnet fare for coronasmitte utgår arrangementer i mars og april

Formiddagstreff, Audnastrand
Bamseleir, Audnastrand
Leir 4.-7. klasse, Kvinatun
17. mai fest, Audnastrand
Formiddagstreff, Kvinatun

21. mai
22.-24. mai
24. mai
3. juni
5.-7. juni

Familiedag , Audnastrand
Leir 2.-3. klasse, Kvinatun
Kvinatundagen, Kvinatun
Formiddagstreff, Audnastrand
Leir 2.-4. klasse, Audnastrand

19.-21. juni Leir 5.-7. klasse, 		
Audnastrand
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» Årsmøte

Årsmøte ImF Sør 2020
Årsmøtet er nå utsatt. Vi gjengir
likevel flg. punkt fra årsmeldinga.

ImF sitt årsmøte i 2022, før de videresendes for sluttbehandling på Generalforsamlingen i 2022.

Regnskapet er ikke ferdigstillet fra
revisor i det bladet går i trykken,
og kretsstyret har besluttet at sakspapirene denne gang sendes i sin
helhet til årsmøteutsendingene.

Denne saken blir tatt opp på årsmøtet
som innledning til saken – «samtale om
arbeidet.»

Med utgangspunkt i årsmeldingen
vil vi i denne artikkel kort redegjøre
for de mest sentrale punktene i
meldingen.
I orienteringen om arbeidet har vi
pekt på tre sentrale tema hva angår
administrasjonens og kretsstyrets
arbeid i 2019.
Generalforsamlingen til ImF var en
viktig samling med tanke på veien
videre for organisasjonen vår. Der
ble det vedtatt at prosessen som ble
igangsatt til GF 19, skal fortsette i
perioden fram til GF i 2022.
Rent praktisk skal arbeidet legges
opp slik at det i hver krets velges
ut en prosjektgruppe fra 5 til 10
personer som skal representere kretsen inn mot ImF og GF 22.
Det skal være jevnlige fellessamlinger, og målet er at vi evaluerer måten vi er organisert og arbeider på i
dag, og ser om arbeidet kan drives
på en annen måte, blant annet med
det mål for øyet å få mere ut av hver
misjonskrone. Det er ikke Bibelsynet
som skal evalueres. Det står fast. Om
vi blir stående på at dagens organisering er god, så er det også en viktig
evaluering.
Gruppen i ImF Sør forholder seg til
kretsstyret, og før prosjektgruppen
legger fram sine forslag skal forslagene behandles og godkjennes av
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Den årlige lederkonferansen til ImF
finner et stadig sterkere fotfeste i
organisasjonen, og det er gledelig at
tilbakemeldingene er stadig bedre.
Ansatte og frivillig engasjerte gir tilbakemeldinger om at konferansen er et godt
læringssted og at viktige bånd knyttes ut
over egen forsamling og krets.
I 2019 ble det etablert et felles forum
for lederteamene i Normisjon, NLM og
ImF Sør i Agder krets/region. I November
møttes også styrene i de tre regionene
til felles samling. Vi erfarer dette som
en viktig arena for samhandling og
felles forståelse for de utfordringer vi
står foran i «bedehusland».
I 2019 fikk vi et felles barne- og ungdomsråd for ImF Sør. Vi opplever gode
erfaringer med ordningen, og vi har nå
samme organisering av barne- og ungdomsarbeidet som de øvrige kretser i
ImF – systemet.
Totalt ble det avviklet 16 leirer på Audnastrand og Kvinatun i 2019 med 540 deltakere. Tilsvarende tall for 2018 var 16 leirer
og 530 deltakere.
I 2018 hadde kretsen et underskudd på
totalt kr. 531.000,-. Underskuddet i 2019
var på kr. 12.830,- Et svært gledelig resultat, som alle misjonsvenner skal ha takk
for. Bruktbutikken på Vigeland innbrakte
kr. 453.673,- og gjenbrukslåven på Kvinlog gav oss kr. 72.064,- i overskudd.
Åndelig tilsyn har vært samlet 3 ganger
og behandlet 22 saker. Kretsstyret har
vært samlet 6 ganger og har behandlet

75 saker. Samarbeidsklimaet i styret
og tilsynet er svært godt.
Kretsen har vært ansvarlig for 25 ulike arrangement i 2019. Audnastrand
feiret at det var 50 år siden leirstedet
ble bygget. (Kvinatun hadde sin 50
årsfeiring i 2014).
Kretsen har et eget bønnenettverk
som ledes av Birgitte Andersen. Vi
er svært takknemlig for arbeidet som
nettverket legger ned.
Røsten kommer ut i et opplag på
rundt 1400. I tillegg nevnes det at vi
er på nett, facebook og instagram.
Kretsen har 15 ansatte i hel – eller
deltidsstillinger. I tillegg har vi arbeidsgiveransvar for 6 personer som
er deltidsansatt ved ulike bedehus i
kretsen.

TAKK.
Kretsstyret vil rette en stor takk til
ansatte og alle frivillige medarbeidere. Takk for stor innsats og støtte i arbeidet. Takk
til alle ansatte og frivillige som
utfører et stort arbeid på leirstedene
våre. Takk til dugnadsgjengene på
bruktbutikk og låve. Takk til alle ansatte
forkynnere og fritidsforkynnere som
hjelper til 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.
Kretsstyret.

Andakt «

Trygg hos Jesus
David var en mann etter
Guds hjerte. Likevel var
han vel kjent med livets
utfordringer – enten selvforskyldt (Batseba) eller påført
av andre (Saul).
AV: RAGNAR RINGVOLL

I salme 103 gir han uttrykk for sine
livserfaringer og konklusjonen er at
han lovpriser Herren for alle Hans velgjerninger i livet, og løfter fram det
viktigste først: Han som forlater all din
misgjerning… (Salme 103,3).
Så skriver David videre i v. 4: Han som
forløser ditt liv fra graven, som kroner
deg med miskunnhet og barmhjertighet.
Min erfaring er stundom slik at mine
tanker går til «graven» – det som ikke
holder mål for Gud. Det synes lettere
å stå ved graven å se på det gamle
livet, enn å ta «på meg kronen» Han
har gitt meg – miskunnhet og barmhjertighet. Kronen har jeg fått i lys av
at han har tilgitt all min synd – ja den
er helt slettet ut!
I nye hus er det ofte sensorer som virker slik at lyset går på i et rom så fort
det er en bevegelse i rommet.

Slike sensorer går av og til på i mitt liv
– og som oftest skjer det om natten. Da
lyser mot meg alle anklager om alt jeg
ikke burde gjøre og den jeg ikke skulle
være. Da er det godt å få lov å vende
blikket dit Gud ser. Ta på deg «kronen»
så får du hvile i sannheten i sangen som
Marit og Irene ofte synger:

(Salme 119,105..)

Du er et kongebarn,
Jesus har satt deg fri,

Jeg vil glede meg i Herren, mins sjel

Du er et kongebarn
fra nå og til evig tid.

hetens kappe har han svøpt meg.

Du er et kongebarn
en arving hos din Gud,

4: Noen gikk de to i møte og gav

2: De hadde med seg rett kost for
reisen. Det har vi og: Jeg fant dine
Ord og jeg åt dem. Og dine Ord var
til fryd for meg og til glede for mitt
hjerte. (Jer. 15,16)
3: De var kledd for turen. Det er vi og:
skal fryde seg i min Gud. For HAN har
kledd meg i frelsens drakt. I rettferdig(Jes. 61.10)

dem hjelp. Det er vi og kalt til for

Du skal regjere
i evighet med han.

dem som ennå ikke er kongebarn: Jeg

Som barn av Gud er du i en helt unik
situasjon, og Han har gitt deg veiledning
på vegen.

var tørst, og dere gav meg drikke, jeg

Før jul var det en dramatisk redningsaksjon
på Nordpolen. To personer ble reddet, og
fire punkt var avgørende for at redningskasjonen ble vellykket.

Sørg for å være reiseklar. Jesus har

1: De to hadde en GPS som viste til enhver
tid hvor de var. Det har vi og: Ditt ord
er en lykt for min for og et lys på min sti.

trøst du sjøl er blitt trøstet med i

var sulten, og dere gav meg mat. Jeg
var fremmed og dere tok i mot meg.
(Matt 24,35.)

sørget for reisen helt til du er framme.
Undervegs kan du også hjelpe dem
som du møter på din veg med den
møte med Jesus.
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» Årets hederspris

Aud Synnøve og Svein Ove Stakkeland

Marit og Stein

Valand

Dugnadsfesten
En av de mange programpostene
på den årlige dugnadsfesten på
Audnastrand, er utdeling av prisene
Årets ildsjel og Årets hederspris.
Dette er en «påskjønnelse» til den
eller de som i løpet av året har gjort
en særskilt innsats, eller har stått på
i misjonsarbeidet over mange år. En
æresbevisning og en takk for trofast
tjeneste.

Prisen «Årets ildsjel» var det Svein
Hompland og Svein Ove Stakkeland som
fikk. Bakgrunnen for dette er den store
arbeidsinnsats de la ned med tanke på
tilbygget på Kvinatun. Det kan trygt sies
at «de stod på dag og natt» under hele
byggeperioden. Imponerende.
Prisen «Årets hederspris» er en pris
som gis til den eller de som har stått på
i misjonsarbeidet nærmest gjennom «et

VELKOMMEN TIL FAMILIEDAGEN
PÅ AUDNATRAND
KRISTI HIMMELFARTSDAG 21.mai 2020
SEVEN-JENTENE FRAMFØRER

«DEN STORE FORTELLINGEN»
Vi starter kl 12.00
Etter konserten blir det salg av grillmat.
Velkommen til store og små,
ta gjerne med besteforeldre, tanter og onkler.
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langt liv». Den ble dette året tildelt to
veteraner i arbeidet, - Kåre Timenes
for hans mangeårige innsats innen
korvirksomhet og ungdomsarbeid,
og Stein Valand for mangeårig tjeneste innen barne, ungdoms og leirarbeid. De har begge to over mange
år vært med og preget kretsarbeidet
lokalt og sentralt. Velfortjent heder
til to verdige vinnere.

Dugnad «

Takk til Gud
Gode samlinger i Eiken
Denne våren har det vært gode
samlinger i Eiken. Det var planlagt
en 14 dagers møteaksjon på Eiken
bedehus. Eiken indremisjon stod
som arrangør. Talere var Vidar
Brautaset og Jørgen Tønnessen.
Det var forskjellige sangkrefter og
i tillegg var familien Brautaset var
med og sang i helgene. Det var også
med en fast gjeng som spilte til
sangene under møtene, det var til
stor velsignelse. I løpet av aksjonen
ble det flere og flere av bygdas folk
som møtte opp. Man merket at Gud
begynte å arbeide med hjertene til
folk. Det var fornyelse og glede blant
de troende og noen fikk møte Jesu
kjærlighet i sitt eget liv.
Møtene fortsatte i hele seks helger.
De ble ikke stopp før det ikke ble
tillatt med store samlinger av folk
pga. coronaviruset. I løpet av møteserien fikk flere personer et fornyet
møte med Jesus. Man kunne merke
at Jesus arbeidet i flokken. Når man
avsluttet møtene ville ikke forsamlingen
gå, flere kom frem med vitnesbyrd
og Gud fikk gå imellom oss å røre ved
våre hjerter. Man merket at det var
en stor nød i flokken over dem som
ikke er frelst. Det var godt å oppleve
den gode oppslutning om bønnesamlingene før møtene.
I helgene ble møtene direktesendt
på Youtube. De ligger nå ute på
Youtube og kan sees der også i
ettertid (søk på Eiken bedehus,
så dukker de frem). Vi fikk mange
tilbakemeldinger fra folk som satt
hjemme og fulgte med på
møtene der. Takk til Rene Nøkland
og teknikerne som ordnet med dette.
Takk til Gud for det vi fikk oppleve
så langt.
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» Kalender
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.

Reiserute april og mai 2020
Følg med i dagspressen og våre hjemmesider hvorvidt møtene blir gjennomført.
Vi forholder oss til retningslinjer gitt
av sentrale myndigheter.
Disse blir kjent nærmere påske.
Marie Hornnes
28.04.
Flekkefjord Indremisjon
03.05.
Grovane Indremisjon
05.05.
Kvs Bygland
07.05.
Gyland Indremisjon
10.05.
Bakke Indremisjon
15.05.
Åseral Indremisjon
Carl Otto Tønnessen
10.05.
Flekkefjord Indremisjon
Edvard Foss
24.-26.04. Mosby Finmarksforening
05.05.
Øvre Sirdal
07.05.
KVS Lyngdal
Ingunn Holm
21.04.
Ålefjær indremisjon
23.04.
Snik bedehus
30.04.
Røyknes Indremisjon
Anne Linjord
22.04.
Gyland Inpuls
23.04.
Lyngdal Ya
24.-25.04. Bamseleir Kvinatun
28.04.
Reme impuls
Tina Haddeland
24.- 25.04. Bamseleir Kvinatun
27.04.
Vigmostad Yngres
30.04.
Flekkefjord Juniorving,
jente-guttelag og inpuls
08.-10.05. 4-7 kl leir Kvinatun
13.05.
Å barnemøte
14.05.
Lyngdal Ya

KVINATUNDAGEN

Ragnar Ringvoll
26.04.
Stallemo Bedehus
26.04.
Bakke Indremisjon
27.-28.
Misjonsråd.
03.05.
Vikeland Indremisjon
Åge Nygård
24.-26.04. Kvinlog møtehelg
28.04.
Rosseland Bedehus
05.05.
Ålefjær indremisjon
06.05.
Reme bedehus
06.05.
Audnastrand formiddagstreff
07.05.
Snik Bedehus
13.05.
Rødberg Bedehus
15.05.
Vennesla blå kors
Anne Rita Nilsen
21.04.
Remehaugen Kystbarnehage
22.04.
Å barnemøte
28.04.
Byremo Barnekor
06.05.
Formiddagstreff Audnastrand
06.05.
Gyland Inpuls
12.05.
Remehaugen Kystbarnehage
12.05.
Reme Impuls
15.05.
Sira inpuls
Tor Andre Haddeland
03.05.
Evje
Marit Stokken Berland
og Irene Krokeide Alnes
28.04.-03.05. Finsland Bedehus
06.05.-10.05. Kvinlog bedehus
Endre Bjelland
26.04.
Kvås Indremisjon
Willy Mæland
03.05.
Flekkefjord Indremisjon

24.mai 2020 kl. 11:00
Bli med på Kvinatundagen, vi har
hatt 2-3 kl leir, så vi står klar til å
ta imot dere. Og Linda Lam, Hedda
Hund og TEDDY!! kommer også
til å komme innom.
Vi synger og har en bibelfortelling.
Vi selger grillmat, brus,
kaffe og kaker.
Kiosken åpner vi også.
Og så leker vi og koser
oss sammen.
Alle er hjertelig velkommen
fra 0 til 120 år

2. mai
Heilmaraton:
Ei ronde rondt Ogge

Hallmaraton:
Ei ronde rondt Klepp
En maraton gjennom de tre kommunene Vennesla, Iveland og Birkenes • Indremisjonspris kr 300,Påmelding til Odd Gunnar Tveit • Telefon: 901 70 719 • E-Post: odd.gunnar.tveit@gmail.com
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Kalender «

DUGNAD
AUDNASTRAND
6. JUNI kl 10.00
Denne datoen er usikker, som alt annet.
Hver vår vasker vi ned internatbyggene. Vi rydder
litt rund på leirområdet, kutte litt trær og kvister.
Det ønsker vi å få gjordt også i år. Hvis dugnadsdagen
går ut, er det likevel mulig for folk å hjelpe.
Ta en telefon, og si hva du kan tenke deg å hjelpe
til med. Så finner vi en dag som passer deg.
Ring og avtal med Anita: 90996135 eller
Marit Sigrun: 94853292

SOMMEREN 2020

LYNGDAL

Be om visdom
til konge, storting
og regjering i en
vanskelig situasjon.

BIBELCAMP

EGEN KIDSCAMP OG UNGDOMSCAMP ALLE UKER.
FORSANGERE HVER UKE.
KOMMER DU MED CAMPINGVOGN, TELT ELLER BOBIL
TRENGER DU IKKE FORHÅNDSBESTILLE.
ONLINE BOOKING AV ROM OG LEILIGHETER SKJER PÅ
BIBELCAMPEN.NO ELLER TLF 38 33 06 00.

P RO G R

AM

20.–26. JULI
13.–19. JULI
6.–12. JULI

29. JUNI–5. JULI
BIBELTIMER

OLE MAGNUS BREIVOLD
KVELDSMØTER

MARIT OG IRENE
LEIRSJEF

SOLVEIG HOSØY

BIBELTIMER

JOHN ROGER NESJE
KVELDSMØTER

AUD KARIN K. RINGVOLL
LEIRSJEF

RAGNAR RINGVOLL

BIBELTIMER

ERIK FURNES
KVELDSMØTER

JAN RETTEDAL

BIBELTIMER

SVEIN GRANERUD
KVELDSMØTER

TORGEIR LAUVÅS
LEIRSJEF

OLE ANDREAS WASTVEDT

LEIRSJEF

KENNETH FOSS
FAMILIESAMLING TORSDAG

JARLE WALDEMAR

FAMILIESAMLING TORSDAG

SEVEN

KE
LD ER IK
INNHO
OGRAM RAMMET VIL
PR
AV
G
NB: ALT SS ENDA. PRO DERVEIS.
T UN
PÅ PLA
DATER
BLI OPP

FOR MER
DETALJINFO OM
PROGRAMMET

Be om visdom til
lederne i misjonsorganisasjonene
i den vanskelige
situajsonen landet
er i.

BIBELCAMPEN

.NO
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» Gaver

Foreningsgaver januar - februar 2020
Kretsen bankkonto 3138 25 32573
Vigeland Yngres................................................................. 3.000,Kvås Indremisjon................................................................ 3.500,Røyknes bedehus............................................................... 2.250,Bibelkurset Mosby............................................................ 76.533,Randesund Indremisjon................................................ 15.000,Grovane Indremisjon...................................................... 10.000,Finnsland bedehus............................................................... 665,5
Spind Ungdomshus............................................................ 1.350,Lyngdal bedehusforsamling........................................... 2.520,Flekkefjord bibeltimer..................................................... 13.458,Flekkefjord Indremisjon, bibeltimer........................... 2.000,Omlid Kvinneforening...................................................... 2.000,-

Moi Indremisjon............................................................... 26.000,Bakke Indremisjon (des)................................................. 2.400,Tryggheim bedehus........................................................... 1.000,Rosseland bedehus............................................................ 2.750,Tveit......................................................................................... 2.000,Gyland Indremisjon........................................................... 9.000,Fast givertjeneste
Imf Sør................................................................................... 117.816,Audnastrand........................................................................ 3.000,Kvinatun................................................................................. 7.400,-

	
  

Alle kan BE:

Jeg/vi tegner Fast givertjeneste
Jeg/vi vil bidra med kr. …………… i
Jeg/vi ønsker å betale med:

mnd.

AutoGiro

kvartalet

halvåret

året

Tilsendte giroblanketter

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

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

Mange kan GI:

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

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

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

Noen kan GÅ:

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

Guds Ord har hast. Vi trenger stridsmenn
som er tent av Den Hellige Ånd. «Hvor fagre
er deres føtter som bringer fred som bringer
et godt budskap». Rom. 10:15

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

ALT INNEN TRANSPORT
Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
Truckutleie

ALT INNEN TRANSPORT
Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
Truckutleie

TLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

Telefon 909 76 945

TLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

KTD.NO as
Kjell T. Dypedal

SPRENGNING GRAVING MASSETRANSPORT
LYKKEDRANG, 4639 KRISTIANSAND

Tlf. 91 71 71 56

ELEKTRO - RØR - VENTILASJON

KONSMO

	
  

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

ERV Teknikk Lyngdal AS - Tlf 480 11 011 - www.erv.no
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RETURADRESSE:
Indremisjonsforbundet Sør
Postboks 166
4524 Lindesnes

Konserthelg
Fred. 28.–Sønd. 30. august

TALERE: Aud Karin og Ragnar Ringvoll
SANGERE: Hanne, Vidar og Torhild
Rett kurs
Emilia Lindberg fra Sverige
Renate Bjorvand og Ingunn Fjermeros
Birgitte Berge og far
MØTETIDSPUNKT:
FREDAG KL.19.30
LØRDAG KL.19.00
SØNDAG KL.11.00
Gratis inngang. Kollekt til IMF

