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» Leder» Kontakt

Boller med eller uten rosiner?

Den senere tid har dette vært 
et tema i mange aviser. Det hele 
har sin grunn i at elever i et  
skolelag på Tonstad  har tillatt 
seg og servere boller i forbin-
delse med andakten som avvi-
kles i et klasserom mens elevene 
er på skolen.

Kommuneledelse og fylkesmann har 
vært engasjert i saken, og forbudet 
kom. Men etter at media tok tak  
i saken, har det blitt åpning for 
servering av boller, men at «fokus på 
servering tones ned», jfr rådmannen i 
kommunen.

Det er  ikke forbudt å drive med 
markedsføring, og slik sett viser 
bolletiltaket at ungdommene er 
fantasirike i sin markedsføring av 
skolelagets aktivitet. Man kan vel også 
stille spørsmål om hvordan voksne 
mennesker  har vurderte barna og 
de unges evne til å ta selvstendige 
valg uten å la seg påvirke av en bolle. 
Avisen Fædrelandsvennen skriver 
følgende  i sin lederartikkel 2. mai:                                                                     
«Vi må ikke bli så redde for religion 
og religiøse uttrykk at kommunen 
skal bruke krefter på å instruere 
serveringen.»

Etter min mening er vi her  ved sakens 
kjerne. Evangeliet om Jesus er dess-
verre blitt belastende for mange miljøer 
i vårt samfunn. I stadig større grad 
opplever vi begrensinger i utøvelsen 
av vår tro.  Det paradoksale er at vi 

samtidig ser at andre uttrykksformer 
for religionsutøvelse får en stadig 
større plass i media og samfunnet 
forøvrig. Men det er altså korset som 
er til anstøt, og slik sett bekrefter det 
hva Bibelen sier om temaet:  «For 
Ordet om korset er vel en dårskap for 
den som går fortapt, men for oss som 
blir frelst, er det en Guds kraft.»

Jeg har  vært på  «begge sider». Jeg 
har sett korsets dårskap før jeg møtte 
Jesus. Jeg ville antagelig vært en av 
de sterkeste stemmene i hylekoret for 
å få bort bollene, men det var korset  
som var problemet. Alt ved Jesus 
var meg til anstøt og irritasjon. Jeg 
utelukker ikke at jeg også kunne ha 
gjort et vesen av om bollene var med 
eller uten rosiner.  Men den dagen 
evangeliet om Jesus møtte meg med 
budskapet om nåde, ble det den kraft 
som renser fra all synd og som møter 
mennesker med nåde.

De mange forsøk på å fjerne alt som 
lukter av «kristenmannsblod», er for 
meg underlig og uforståelig.

Jeg vil avrunde med en takk til 
elevene på Tonstad, og skolelaget 
som kjemper mange viktige kamper 
for tiden. Det er flott å møte ungdom 
som viser: «Vi vet på hvem vi tror.»

De trenger  
vår forbønn.
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Aktiviteter «

Mai: 
24.-26. Dugnadshelg Kvinatun
26.  Kvinatundagen
24.-26.  Leir 2.-4. kl, Audnastrand
30.  Familiedagen Kristi Himmelfartsdag, Audnastrand

Juni:
7.-9.  Leir 5.-7. kl, Audnastrand
15.-16. Jubileumshelg, Audnastrand

Juli: 
30.-5.  Bibel- og naturcamp, KVS Bygland
7.  Hekkfjellstevne
23.-27. UL, Kongeparken, Ålgård

August: 
12.-15. Vi over 60-leir, Audnastrand
17. Loppemarked, Audnastrand
23.-25. Sang- og musikk stevne, Årdalshallen Bygland

Dette skjer… Boller med eller uten rosiner? HEKKFJELLSTEVNE
Søndag 7. juli
Avreise fra Eiken bedehus kl. 11.00
Andakt og sang av Arnfinn og Britt Norheim.

• Ta med mat. 

• Godt fottøy for gåtur til  
   Bryggesåhommen. 

• Mulighet for båtskyss.

• Kollekt.

LOPPEMARKED
Audnastrand 
lørdag 17. august

Lørdag:  kl 10.00: Salget starter
 kl 12.00: Andakt
 påfølgende Auksjon
 Matsalg hele dagen.

Vi trenger lopper og gjenstander til Auksjonen. 
Ta kontakt med kretskontoret for levering.

SANG OG MUSIKKSTEVNE   
23 – 25. AUGUST. STED: ÅRDALSHALLEN, BYGLANDSFJORD.

Fredag kl. 1930: Vidar og Hanne 
Brautaset m/flere, Niklas (Curt jr)  
og Roland, Rett Kurs

Lørdag kl. 1900: Vidar og Hanne 
Brautaset m/flere, Niklas (Curt jr) 
og Roland, Rett Kurs

Søndag kl. 1100: Renathe Bjor-
vand, Niklas (Curt jr) og Roland, 
Rett Kurs Aud Karin og Ragnar 
Ringvoll blir med som talere hele 
helgen.

Muligheter for parkering av bobiler/
campingvogner. 

Salg av mat – herunder grillmat  
– og drikke under arrangementet. 
Fredag og søndag: Kollekt til ImF Sør. 
Lørdag: Kollekt til «Med hjerte for 
India.»

VELKOMMEN.
Arr: Med hjerte for India/ImF Sør

Vi over 60  
Audnastrand Leirsted 
12-15. august 2019
Talere: KLAUS MUFF, OLAF AAMODT 
Sangere: Jette Marie og Bjarne 
Steinsund, Randesundkameratene.   
Påmelding:  
Audnastrand, 4520 Lindesnes.  
Tlf.38 25 83 80. el. Mail: sor@imf.no

Priser: 
Hele oppholdet, 
1.etg dele rom:  ...............................kr.  1860,- 
Hele oppholdet,  
1.etg enerom:  .................................kr. 2000,- 
Hele oppholdet,  
loftsrom, dele bad:  ......................kr. 1500,- 
Oppredd seng m/håndkle:  ......kr. 230,- 
Døgnpris:  .........................................kr. 620,- 
Rengjøring pr. rom:  .....................kr. 160,- 
GI BESKJED VED PÅMELDING 

PRIS FOR ENKELTMÅLTIDER 
Frokost:  ....... kr. 110,- 
Middag:  ....... kr. 180,- 
Kvelds:  ......... kr. 130,- 
Koldtbord:  .. kr. 310,-

Hvis du ønsker å være med på en del av 
samlingene, er du hjertelig velkommen 
til det. 

NB! Har du lyst til å delta på noen av mål- 
tidene, er det viktig at du melder deg på. 
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» Jubileumshelg

Program: LØRDAG 

KL. 1600: Leirkveld.  
Tale av Henning Persson.  
Sang av Vokal. Vi mimrer.

Ca. kl. 1800:   
Kveldsmat med varmretter.

Ca. kl. 1930:  Sangkveld.  
Konsert med Vokal, samt allsang  
med sanger fra en tid som var.

Program: SØNDAG 

Kl. 1100: Festmøte .Tale av Torgeir 
Skrunes. Sang av FRI HALS.  
Jubileumsmarkering.

Ca kl. 1300:   
Festmiddag.

NB: Dersom du skal ha middag,  
må du melde deg på innen fredag  
14. juni. 

Vi håper at mange også benytter 
anledningen til å overnatte.  
For disse blir det servert frokost.

All påmelding skjer via  
telefon 382 58380. 
Mailadresse: sor@imf.no

KOLLEKT PÅ  MØTENE  
TIL AUDNASTRAND LEIRSTED.

Vi inviterer tidligere leirledere,   
leirdeltakere, ansatte og andre  
som har hatt sin oppgave og sitt  
«hjerte» på Audnastrand til  
jubileumsfeiring.

Pris for overnatting og alle måltid: 
Familierom:  ... kr. 600,- 
Frokost:  ........... kr. 110,- 
Middag:  ........... kr. 180,-

 

Hjertelig velkommen.

Lørdag 15. og søndag 16. juni feirer vi at det er  

50 år siden Audnastrand leirsted ble innviet.  

Slik ble Kåre Steinsund presentert  
i Indremisjons-røsten da han skulle  
begynne som ungdomssekretær.  
Det skulle bli begynnelsen på noen  
gode år for Audnastrand.

AUDNASTRAND 50år
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AUDNASTRAND 50år

Vi skal finne fram mange  

gamle bilder til jubi
leet!
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» Palmehelga

, 

Palmehelga på Kvinatun
Kvinatun leirsted og Kvinlog bede-
hus dannet rammen for  samlingen 
vi hadde i palmehelgen.  Kvelds-
møtene på  fredag og lørdag, samt 
formiddagsmøtet søndag, var alle på 
bedehuset.

Vi takker  Kvinlog bedehus for det 
gode samarbeidet.

Marit og Irene deltok på møtene med 
tale og sang. Foruten dem hadde 
Øystein Persson bibeltime på lørdag. 
Aud Karin Ringvoll talte fredag kveld. 

Lørdag kveld var også Ellen Kristine 
Hauan med venner med på sangmø-
tet.  Den kvelden var der rundt 120 
mennesker til stede.

Eget barneopplegg med Tina Had-
deland, bidrog til at flere familier fant 
veien til Kvinatun, og ingen rom var 
ledige i «herberget».

Det er godt å være til stede når 
forkynnelsen og sangen er slik at du 
sitter med stor takk i ditt hjerte for 
frelsen. Tilbakemeldingene fra helga 
har vært svært gode, og det  
arbeides med et lignende arrange-
ment neste år. Det er ennå ikke klart  
hvem som blir med.

Men vi kan  
jo håpe  
på å se deg.
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Som organisasjon står vi  samlet om at 
forkynnelsen av Ordet er det sentrale  
arbeidsredskapet i dag – og i framtiden. Det 
gleder stort. Sammensetningen av styrer 
og råd for 2019 er som følger:

Kretsstyret: Arild Fjeldsgård (formann), 
Terje Kvinlog, Arne Arnesen og Øystein 
Persson. Fra før sitter Andrè Heradstveit, 
Wenche Slimestad og Marilyn Sørensen. 
Jonny Stensland er 1. varamann.

Barne og ungdomsrådet: Valgt for 2 år: 
Kathrine Edvardsen Moi, Maria Osestad 
-Rørvik og Karin Pettersen. Valgt for 1 år: 
Miriam Halsos, Ingunn Holm, Anders Tveit.  
Styret konstituerer seg selv. Åndelig tilsyn: 
Kjell Hauan valgt for 2 år. Tommy Greibe-
sland valgt i 2018. I tillegg sitter en repre-
sentant fra styret – Arne Arnesen, samt 
kretsformann og kretsleder.

Valgkomite: Ruth Lillian Hompland og 
Wenche Tønnessen. Sissel Hauan og Ingunn 
Holm valgt i fjor.

Johan Halsne hadde som utgangspunkt i 
sin Bibeltime følgende tema: Josva – leder 
for en ny tid og nye utfordringer.

Moses fikk ikke  innta løfteslandet. Han 
fikk kun lov å skue inn i det. Josva fikk 
oppdraget med å lede folket inn i det landet 
som Herren hadde gitt sitt folk.

Ingen snakket om krise da det ble kjent 
at Moses ikke skulle lede dem inn i landet. 
Grunnen var at noen var  forberedt på forhånd, 
Josva 1, 1 -11. Stafetten gikk videre. Moses 
overlot stafettpinnen til Josva som var klar.

Årsmøte «

ÅRSMØTE I ImF SØR, KVS LYNGDAL LØRDAG 6. APRIL.

Et flott skoleanlegg sammen med en 
nydelig vårdag dannet rammen for 
årsmøtet som samlet ca 125 utsen-
dinger.

Årets taler var Johan Halsne.  Sangere 
på formidddagens bibeltime var Aksel 
Skretting og Frank Rott. Flekkerøy 
sangkamerater deltok på kveldsmøtet. 
Det er ingen tvil om at gode sangkrefter 
er til stor velsignelse i et møte  – så også 
denne gang.

Foruten vanlige årsmøtesaker, ble det 
behandlet to saker som har betydning 
for kretsen. Årsmøtet vedtok enstemmig 
å gå fra to til ett barne – og ungdomsråd 

slik at vår organisering er i samsvar 
med andre kretser.  Kretsstyret har tro 
på at det kan føre til at vi også innenfor 
barne- og ungdomsarbeidet ser kretsen 
mere under ett. 

Samtalen om arbeidet hadde som 
utgangspunkt et skriv fra ImF, benevnt 
som GF 19. Skrivet er tidligere gjengitt i 
sin helhet i Røsten.

Skrivet tar opp ulike forhold vedrørende 
arbeidet vi står i, og hvordan dette 
arbeidet skal utformes i framtiden. 
Hvem har ansvar for hvilke oppgaver i 
forening/forsamling, krets eller forbund.

Mange hadde ordet under samtalen, og 
konklusjonen er entydig på at vi trenger 
både krets og forbund, men det kan 
være nyanser på hvordan en ser for seg 
en framtidig organisering og ansvarsfor-
deling. 

I følge  Josva, kap. 3, lyttet Josva til Gud: 
«Som jeg var med Moses, slik vil jeg og 
være med deg.» Så kjenner vi historien. 
Når Jordan skulle forseres, stanset 
vannet 30 km ovenfor – ved  Adam, slik 
Gud hadde sagt.

Josva handlet i tillit til  Ordet fra Gud.

Vi står alle foran vårt Jordan. Det 
oppleves umulig. Når Gud utruster og 
sier gå, så går du.. 

Hva gjorde Josva til den lederen han ble:

A: En tidlig start. Han tjente Gud fra sin 
ungdom. 4. mos. 11,28

B: Han ble gitt tillitt, idet han alltid var i 
teltet. 2. Mos. 24, 13 -15.

C: Erfaring. 2. mos. 17, 9 og 13.

D: Kunnskap og visdom. Han hadde 
vært i landet og utspeidet det. 4. Mos 13.

E: Anerkjente  og framsnakket andre. 4. 
mos. 27, 15 – 20.

F: Gi hverandre mot. Josva 1, 1,7,9

Guds Ord sier vi skal gi hverandre tillit 
og mot. Og husk at det er en som driver 
frykten ut for det du skal gå inn i:  «For 
jeg er med deg.» Det er løftet fra Gud 
når du står foran ditt Jordan.

Vi må bygge og styrke våre etterføl-
gere, gi dem tillit og forberede dem  på 
oppgavene som ligger foran dem, slik at 
de kan si som Josva: «Men jeg og mitt 
hus, vi vil tjene Herren. Josva 24,15
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» Andakt

Forsøm ikke den nådegaven 
som er i deg. 1. Tim. 4, 12-16.

Det er konfirmasjonstider. Kjek-

ke, spennende og travle tider. 

Konfirmasjon er først og fremst 

en festdag for konfirmanten og 

familien. Men konfirmasjon er 

også en festdag for forsamlin-

gen. Det er et privilegium å ha 

flotte ungdommer i fellesskapet 

som følger og tjener Jesus!

I teksten i dag møter vi en ung mann 
som hadde vokst opp med en mor 
og en mormor som hadde lært han 
å kjenne Gud. 2.Tim.3,16; 2.Tim.1,5. Da 
Paulus kom til hjembyen hans Lystra, 
Ap.gj.16,1ff, var Timoteus en disippel 
av Jesus. Paulus så nådegaver og ka-
rakter i denne unge mannen, og ville 
ha Timoteus med i teamet sitt videre. 
Vi kan lese om hvordan Timoteus 
fikk tillit og oppgaver sammen med 
Paulus, og om hvordan han enkelte 
ganger ble alene igjen i forsamlinger 
for å forkynne, lære og rettlede nye 
kristne. Paulus har skrevet to brev 
til Timoteus som er med i vår Bibel. 
Gjennom disse brevene blir vi mer 
kjent med Timoteus og de oppgaver 
og utfordringer han hadde.

Timoteus hadde fått en nådegave.  
I forbindelse med håndspåleggelse, 
bønn og profeti, var det kjent både 
for Timoteus og de andre kristne, at 
Gud hadde gitt han en gave og en 
oppgave, 1.Tim.4,14.Det står ikke kon-
kret hvilken nådegave det var snakk 
om, men tjenesten han fikk forteller 
om forkynneroppgaver, lederskap, 
veiledning og støtte for forsamlinger. 
Timoteus virket som lærer og hyrde. 

Paulus sin oppfordring til Timoteus 
var at han skulle være frimodig i 
oppgavene. Selv om han var ung, 
så skulle han være bevist på eget 
liv, at han var et forbilde, og at han 
skulle være trofast i de oppgavene 
han hadde fått. Det er også tydelig 
at Paulus er opptatt av å være en 
støtte for Timoteus. Han gir ham 
råd, og forsikrer han om sin forbønn, 
2.Tim.1,4-9.

Det kan virke som at Timoteus 
kunne streve med mismod. Han var 
ung og uerfaren, og oppgavene var 
krevende. Vi leser at Paulus oppmun-
trer han, og minner han om å vekke 
Guds nådegave opp igjen. Noe hadde 
tydeligvis tatt motet fra han, og fått 
han til å trekke seg tilbake. Paulus 
er både mild og tydelig når han sier: 
«Gud har ikke gitt oss motløshetens 
Ånd, men kraftens, kjærlighetens og 
sindighetens Ånd.»

Samme oppfordring gjelder oss i 
dag! Det gjelder konfirmanter og 
unge kristne, og det gjelder oss 
alle som tror på Jesus: «Ettersom 
enhver har fått en nådegave, så tjen 
hverandre med den…» 1.Pet.4,10. 
Timoteus hadde fått en nådegave, 
men noe hadde skjedd som gjorde at 
nådegaven ikke var i bruk. Nådegaver 
i bruk er til velsignelse for den som 
tjener med sin gave, for de som blir 
tjent og det er til ære for Gud som har 
gitt gaven.  Ef.4,16. Hva er din gave? 
Er den i bruk, eller trenger du en mild 
og tydelig oppfordring om å tenne 
på nytt den Guds nådegave som er 
i deg? 

Aud Karin Ringvoll

ul.no

UL 2019 - Bli med på UL!

Søk «UL2019» på Fb for program. Det 
blir satt opp felles buss fra Sørlandet. 

Ta kontakt med Anette. tlf 995 97 546, 
vår Ung-leder hvis du ønsker mer info

Velkommen til
BIBEL- OG NATURCAMP

på KVS-Bygland
30. juni - 7. juli  2019

“Midt i hjertet av Setesdal”
Tlf: 982 99 711        Mail: kbnilsen@hotmail.com

www.bibelognaturcamp.no

Imf Sør
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Reiserute for juni, juli og august 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. 

Arne Arnesen:
14.06  Sommerfest 1900  
 Farsund Indremisjon

Carl Otto Tønnessen: 
17.05  Nasjonalfest 1830 Bakke Indremisjon 
23.05  Tonstad 1930 Sirdal Indremisjon 
04.06  Ålefjær bedehus 

Edvard Foss 
14.05  Kvs Bygland 1930 
15.05  Kvinatun 1100 - form.treff 
17.05  fest Audnastrand 
19.05  Grovane kl. 1100 
22.05  Bibeltime 1930  
 Randesund Indremisjon
26.05  Sira 1900 Bakke Indremisjon
04.06  Sira nattverd 1930  
 Bakke Indremisjon
05.06  Reme 1930 m/nattverd 
09.06  Møte 1100 Randesund Indremisjon 
10.06  Mosby 1100 
13.06  Kvinlog 1900  
 Fjotland Indremisjon 
15.06  Påfyll Randesund 
16.06 Lyngdal 1100 
01.-07.07 Sommerleir KVS Bygland 
19. 08  Loppemarked  
 Audnastrand Leirsted
20.08  Finsland kl. 1900 
22.08  Flekkefjord Indremisjon 

Ingunn Holm 
19.05  Kvinlog 1900 
28.05  Flekkefjord 1930 
02.06  Møte Mosby 1100 
13.06  Snik 1930 
16.06  Eidsåstevnet  
 Greipstad Indremisjon
23.06  St.hansfeiring Kvinlog 
30.06  Flekkerøy 1100 
11.08  Flekkefjord 1100 
25.08  Samlingsfest  
 Vikeland Indremisjon 
25.08  Vågsbygd 1100 

Anette Bye Stensland
14.05  Misjonsråd

Reiserute «

25.08  Fjotland 1930 
27.08 Ålefjær 1930
28.08 Reme Bedehus
29.08 Tryggheim, Søgne kl 1930
29.08  NLM Mandal

Anne Rita Nilsen 
11.05  GZ Kvinesdal 
14.05  Kvås yngres 
15.05  Å barnemøte 
20.05  Brøvigs minde bhg 
22.05  Yngres Vigeland  
 avslutning Audnastrand
23.05  Lyngdal ya 
28.05  Reme Impuls 
03.06  Brøvigs Minde bhg 
13.06  Lyngdal ya 

Endre Bjelland: 
12.05  Sira kl 1100  
 Bakke Indremisjon
25.08 Sira 

Tommy Greibesland: 
26.05  Eiken 1100  
 konfirmasjon Eiken 

24.-26.05 2-4 kl sparks sommerleir  
 Audnastrand 
30.05  familiedagen Audnastrand 
14.-16.06  Audnastrand 50 år 
17.08  Loppemarked

Tina Haddeland 
10.-12.05  2-3 kl Sparks  
 sommarleir Kvinatun 
14.05  Misjonsråd
24.-26.05 Dugnadshelg & Kvinatundag 
30.05  familiedagen Audnastrand 
06.06  Lyngdal ya 
07.06  Sira Inpuls 
09.06  Eiken familiemøte kl.1100 
11.06  Kvås yngres 
14.-16.06  Audnastrand 50 år 
17.08  Loppemarked
22. 08  Junior Ving, Jente-Guttelaget  
 og Inpuls Flekkefjord

Ragnar Ringvoll 
21.05  Finsland 1930 
22.05  Rosseland 1930 
04.06  Øvre Sirdal 
05.06  Bibeltime 1930  
 Randesund Indremisjon
14.-16.06 Jubileumshelg Audnastrand 
30.06-09.07  Familieleir Audnastrand
07.-14.07   Lyngdal bibelcamp 
23.-25.08  Sang- og musikkhelg  
 Årdalshallen
29.08  Snik Bedehus

Åge Nygård 
12.05  Flekkefjord  
 kl 11.00 m/nattverd 
12.05  Tonstad 1930 Sirdal Indremisjon
15.05  Rødberg 1930 
19.05  Møte 1100  
 Randesund Indremisjon
31.05  Ungdomskveld Åseral 
07.-09.06 5-7 kl T&Tsommerleir  
 Audnastrand Leirsted
12.-15.08 Eldreleir Audnastrand Leirsted
17.08  Loppemarked Audnastrand 
19.08  Vigmostad yngres 
23.08  Klubben Vigeland 

Be for…

– leirledere og 
deltakere

– de ansatte og 
deres familieri
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Foreningsgaver mars og april 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

Eiken Imf ................................................................................. 25000
Reme bedehus ........................................................................5000
Øie bedehus .............................................................................. 1200
Liknes Imf Kvinneforening............................................... 30200
Røyknes bedehus ................................................................... 1700
Grovane Imf ............................................................................. 6000
Flekkefjord Imf ........................................................................2000
Kvinesdal bedehusforsaml ................................................. 7500
Randesund Imf..................................................................... 32000
Mosby Imf ..............................................................................48000
Lyngda bedehusforsa ......................................................... 34192
Finsland bedehus .................................................................7425,5
Eie Imf ......................................................................................... 2875
Hægebostad Yngres .............................................................3000
Gyland Imf .............................................................................. 12000
Omlid Kvinneforening ...........................................................3550
Moi Imf .....................................................................................22650
Melhus ...........................................................................................200
Rosseland bedehus ............................................................. 19000

Spind Ungdomshus ............................................................... 1850
Bakke bedehus .......................................................................2600
Fjotland Imf .............................................................................. 5089
Bryggeså Kvinneforening ..................................................24674
Frikstad bedehus ...................................................................3000
Lista Imf ..................................................................................65000
Bygland ......................................................................................3600
Fjeldskår bedehus .................................................................2000
Kylland bedehus ......................................................................2790
Vikeland Imf ..........................................................................20000
Reiersdal bedehus ................................................................... 1100
Nøkland Kvinneforening ...................................................22800
Eie og Flikka Kvinneforening ............................................12500
Ve bedehus ................................................................................ 900

Fast givertjeneste 
imf ............................................................................................ 105043
Audnastrand ............................................................................ 3300
Kvinatun......................................................................................5079

	  
	  

	  

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

Flatebygd, 4735 Evje tlf. 959 44 560
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Annonser «

 

 

 

 

	  

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



RETURADRESSE:
Indremisjonsforbundet Sør

Postboks 166
4524 Lindesnes

Torsdag 30. mai klokka 12.00 er det 

FAMILIEDAG på Audnastrand
Jentegruppa SEVEN 
kommer å skal ha  
bibelmusikalen  
«DET SANNE LYS». 

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

SETT AV DAGEN 

Kvinatundagen
26.mai 2019 kl. 11:00

Teddy, Linda Lam og Hedda Hund kommer 
Bamse Boms, Bamse Bodil, Bamse Brøyt,  
Bamse Bjørg, Bamse Bjørn kommer også 
Kommer du??

Er du mamma eller pappa, ta med barna dine 
Er du bestemor eller bestefar,  
ta med barnebarna dine 
Er du onkel eller tante, ta med nieser/nevøer 
Er du nabo, ta med nabounger
I år blir det ny vri på Kvinatundagen,  
den blir lagt opp for barna.

Vi møtes, synger og har en bibelfortelling  
med innslag fra våre nye venner. 
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

Dugnadshelg 
24.-25. mai 2019

Gi beskjed om du kommer 

med hensyn til mat

Tlf 91193306 eller  

t.haddeland@imf.no


