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Glede i Herren  

er deres styrke. 
Neh.8,10
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Tilsluttet: Indremisjonsforbundet 

Begynne på nytt.

I Jeremias 18, 1 – 6 møter vi historien om 
pottemakerens arbeid på dreieskiven. 
Jeremias har fått beskjed av Herren om å 
se på pottemakeren når denne arbeidet 
på dreieskiven. Ble arbeidet mislykket, 
gjorde pottemakeren arbeidet på nytt, og 
Herrens ord kom til Jeremias, v. 6: «Skulle 
ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, 
som denne pottemakeren? sier Herren. Se, 
som leiren er i pottemakerens hånd, slik er 
dere i min hånd, Israels hus!»

AV: RAGNAR RINGVOLL 

Et ord til Israels folk – et ord til meg  og deg.

Jeg hører det ofte bli sagt: Tiden strekker 
ikke til. Jeg sliter med «tidsklemma». Mye 
skulle vært gjort. I stedet for å hvile i at vi 
skal få gå i ferdiglagte gjerninger, bærer vi 
på anklager om alt det vi ikke får gjort. Det 
er slitsomt.

Andre ganger kan vi høre om synd som 
blir begått om igjen og om igjen, gjerne 
sammen med fortvilte rop om at det jeg 
ikke vil, det gjør jeg.

I lys av beretningen om dreieskiva vil jeg 
gjerne si til deg som kjenner at disse linjer 
var til deg:

Jesus ber oss aldri om å ta igjen det for-
sømte. Han ber om å få begynne på nytt i 
våre liv. 

Om leira i mesterens hånd ble mislykket, ble 
den ikke kastet. Men han begynte på nytt. 
Det er trøsterikt for den som kjenner seg 
mislykket. Det er det aldri grunn til når du 
er i Herrens hender.

Det sentrale i pottemakerens arbeid når 
noe var mislykket, var å begynne på nytt. 
Om igjen. Jeg vil igjen ta meg av deg, sier 
Herren.

Det som i utgangspunktet var ødelagt, ble for-
met til noe nytt  i Mesterens hender. Og i stedet 
for å være et ødelagt « produkt», ble leirklum-
pen til nytte og ære for pottemakeren.

Når du legger ditt liv i Jesu hender, skjer det  en 
prosess der Jesus minner oss om sin  seier – 
ikke våre nederlag. 

Pottemakeren har et mål for arbeidet med 
leirklumpen:

Skape noe verdifullt, noe som kan være til nytte, 
samt være pottemakeren til ære. Vi har i alt for 
stor grad lett for å tenke smått om oss selv. I 
Herrens hender er det ingen grunn til det.

Job, 34,19: «Gud tar jo ikke parti for fyrster og 
akter ikke en rik høyere enn en fattig. De er jo 
alle Hans henders verk.»

Du er et skaperverk av Guds hånd. Må Jesus 
også få danne et mesterverk av ditt liv.

Det var derfor Han kom. For  å lage et kar til sin 
eiendom, som var han til nytte og ære. 

Jes. 40, 2: « Tal vennlig til Jerusalem og rop til 
henne at hennes strid er endt, at hennes skyld 
er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dob-
belt for alle sine synder.»

Sangeren sier det slik:

I Herrens hender, i Herrens heder der får  
jeg hvile, der er jeg trygg.                                                                              
Det kanskje stormer rundt omkring meg,  
men i Herrens hender der er jeg trygg.

I Hebr. 13,5b står det slik: «Jeg skal ikke slippe 
deg og ikke forlate deg.» Slik er hånda til Jesus 
når du lever i et fortrolig samfunn med Han.
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Dette skjer… 

Aktuelt «

17. juni  Sommersamling, Audnastrand
25. juni  Sommersamling, Audnastrand
29. juni-26. juli Bibelcamp, KVS Lyngdal
5.-11. juli  Bibel- og naturcamp, 
  KVS Bygland
11. juli  Hekkfjellstevnet, Eiken
5. august  Sommersamling, Audnastrand
12. august  Sommersamling, Audnastrand
19. august  Sommersamling, Audnastrand

HEKKFJELLSTEVNE
SØNDAG 12.JULI

AVREISE EIKEN BEDEHUS KL 1100

(HVIS DÅRLIG VÆR, BLIR STEVNET PÅ EIKEN BEDEHUS)

ROALD EVENSEN DELTAR

TA MED MAT

GODT FOTTØY FOR TUR TIL BRYGGESÅHOMMEN

MULIGHET FOR BÅTSKYSS

KOLLEKT TIL IMF SØR

-For jeg vet de  
tanker jeg tenker om 

dere, sier Herren. Det er  
fredstanker og ikke  

tanker til ulykke.  
Jeg vil gi dere  
framtid og håp.  

Jer. 29,11



 
 

» Byglandsfjord

Bibel- og Naturcamp på 
KVS Bygland 5.-12. juli 2020 
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Møter og arrangementer:

- Barnemøter med Regine  
 Austegard og Pascaline  
 Sagbakken

-  Bibelsamlinger for ung- 
 dommene med Edvard Foss

-  Bibeltimer med Roald Evensen

-  Kveldsmøter med  
 Halvard Myhren

-  Musikk- og lyrikk-kveld

-  Sangkveld

-  Misjonsløp

-  Sang av Wigdis Trøim hele uka

Andre aktiviteter:

-  Grillkvelder

-  Fjellturer

-  Volleyballkamper og  
 andre uteaktiviteter

-  Inneaktiviteter i gymsalen

-  Bading/vann-aktiviteter

-  Fisking/fiskekonkurranser

-  Gokart-kjøring

-  Tur til Elgtun og Landeskogen  
 Fredssenter

Priser pr. døgn:

Campingvogn kr. 250,-

Strøm kr. 50,-

Overnatting på internat  
pr.voksen kr. 250,-

Overnatting på  
internat pr.barn  
under 14 år kr. 50,-

Fasiliteter/Beliggenhet

KVS-Bygland ligger i naturskjønne 
omgivelser på Bygland, midtveis 
i Setesdal, like ved riksvei 9, ca.1,5 
timers kjøring fra Kristiansand.

Her er som regel sommerklimaet 
godt, med masse sol og dagtempera-
turer opp mot 25 varmegrader på fine 
sommerdager.

Noen få hundre meter nedenfor sko-
len ligger Byglandsfjorden, som inn-
byr til flotte sandstrender, varme sva-
berg og gode badetemperaturer.

Her er det også gode muligheter for 
vannski og andre aktiviteter, og fine 
turstier i området.

Like i nærheten finner du skolen, 
kommunehuset, minibank, butikken 
og kirka.

Bakenfor skolen strekker Setesdals-
heiene seg innover endeløse skoger, 
fjell og vidder, og her disponerer KVS 
Bygland et stort areal som blant an-
net innbefatter flere flotte fjellhytter. 
Her det også utallige flotte fiskevann 
og et yrende fugle-og dyreliv.

KVS-Bygland er et topp moderne 
skoleanlegg, som blant annet omfatter 
3 internatbygg med ypperlige bo og 
overnattingsmuligheter.

For de som heller vil nyte campingli-
vets gleder er det god plass, både til 
campingvogner og telt!

Skolens kjøkken serverer utmerkede mål-
tider med god hjemmelaget mat.

Nytt undervisningsbygg, møtesal og 
gymsal hører også med til skolens omfat-
tende og moderne bygningsmasse.

Midt i ligger det koselige skoletunet, og 
her er det også anlagt en stor gressslettene 
og bane for ballspill og aktiviteter av ulike 
slag.

Setter du deg i solveggen på framsida av 
spisesalen har du en nydelig utsikt over 
bygda, fjorden og de vidstrakte heiene 
som omkranser dette vakre og særegne 
dalføret.

Fortrinnet for Bibel- og naturcampen på 
Bygland er, i tillegg til et godt åndelig  
felleskap, det gode samholdet og  
inkluderingen av alle besøkende.

Tilbakemeldingene fra tidligere gjester 
taler sitt tydelige språk om dette!

Legg ferien til Bygland Bibel- og  natur-
camp denne sommeren.

Vi lover deg et godt åndelig og sosial  
fellesskap i et avslappende og inkluderende 
miljø!

Du er hjertelig velkommen!

Send din påmelding allerede nå til:

Olav Nilsen på tlf. 982 99711, eller mail: 
kbnilsen@hotmail.com

Følg også med på våre hjemmesider: www.
bibelognaturcamp.no
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Velkommen til

BIBEL- OG NATURCAMP
på KVS-Bygland

5. juli–12. juli  2020

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

www.bibelognaturcamp.no
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Koronainfo, sommersamlinger «

1: ÅRSMØTE I IMF SØR.

Kretsstyret har bestemt  at årsmøtet 
for ImF Sør avholdes på Audnastrand 
leirsted torsdag 15. oktober 2020, kl. 
1800.

2: AVLYSTE ARRANGEMENTER 
FRAM TIL 1. SEPTEMBER.

Ingen leirvirksomhet avholdes  
FØR tidligst 1. september.   

Utleie til tyskere sommeren 20 på 
Audnastrand og Kvinatun er kansellert.

             

CORIONASITUASJONEN OG ImF SØR PR. 17. MAI 2020
«Vi over 60 – leiren»  fra 10. – 14.  august 

på Audnastrand er avlyst.

Loppemarkedet 15. august er avlyst.

Konserthelga  i  Årdalshallen,  

28. – 30. august er avlyst.

Evt. formiddagstreff på Audnastrand  

i august, blir endelig avgjort etter 15. juni.

3: SOMMERSAMLINGER.

Kretsstyret vil avvikle 5 sommersamlin-

ger på Audnastrand. Se egen annonse 

annet sted i bladet. 

4: PERMITTERINGER.

Alle ansatte er fortsatt berørt av 
permitteringer. Etter hvert som si-
tuasjonen normaliseres, vil ansatte 
bli gradvis tilbakeført til arbeids-
oppgaver de hadde.. Det vil ennå 
gå noen tid før vi er tilbake i der vi 
var før  coronasituasjonen inntraff.

             

SOMMERSAMLING PÅ 
AUDNASTRAND SOMMEREN 2020

Det er over to måneder siden vi kunne samles på normal måte  
i våre bedehus. Våre leirsteder har stått uten aktivitet i lang tid. 
Kretsstyret har derfor bestemt at vi skal ha noen samlinger i juni 
og august på Audnastrand. Vi har kalt det for sommersamlinger.
Det er anledning til å vippse en gave i forbindelse med møtene. 
Dersom du er syk/uvel må du IKKE komme. Møtene avvikles i 
henhold til enhver tid gjeldende «coronaregler.»  
IKKE MATSERVERING.

Vi begynner kl. 19.00. Det arbeides med  sangkrefter til alle  
møtene. Følg med på våre Facebooksider og i annonser.  

Følgende er avklart:

Onsdag 17. juni:   Ivar Henning Persson taler. Sang av Astrid Persson.  
Torsdag 25. juni:  Wenche Slimestad taler. 
Onsdag 5. august: Øystein Persson taler. 
Onsdag 12. august: Arne Arnesen og Nils Kåre Strøm taler og synger 
Onsdag 19. august: Aud Karin Ringvoll taler. 
Sett av disse kveldene. Vi sees på Audnastrand.



Karin Haga 60 år
Det skjer lørdag 4. juli. Karin begynte 
på Audnastrand i 1997 og arbeider i 
50 % stilling som kokk på leirstedet.

Karin hører til de «stille i landet”. 
Hun gjør sin plikt – og mere enn det 
– men krever sjelden sin rett. Karin  
lever et liv som viser  hva hun  tror 

på, og du  er en verdifull medarbeider i 
kretsen. Vi setter stor pris på deg Karin.

Beklageligvis feirer du dagen i en tid 
hvor du er permittert, og det er vi lei oss 
for. Vi håper imidlertid at situasjonen 
normaliseres, og vi snart igjen kan høre 
din smittende latter iblant oss.

Vi ønsker deg alt godt og gratulerer 
på forskudd.  Vi ønsker Guds gode 
velsignelse over din og Ernst sin 
hverdag.

Ragnar
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» Jubilanter

 
 
 Edvard Foss 60 år

Det skjedde allerede  tirsdag 24. 
mars.

Edvard har vært engasjert i mi-
sjonsarbeidet siden han gikk ut av 
Bibelskolen. I store deler av tiden har 
han vært engasjert i ImF Sør, med 
unntak av 13 år da han var lærer på 
Bibelskolen Bildøy.

I ImF Sør har han vært ungdoms-
sekretær. Nå er han  forkynner, 
loppemarkedsjef, bruktbutikkansvar-
lig. I tillegg er han engasjert som 
forsamlingsarbeider i Flekkefjord 
indremisjon, samt at han er ansvar-
lig for Finmarksarbeidet for ImF på 
landsbasis. Han er også medutgiver 
av bladet Evangelisten.

Det forteller oss at Edvard er som 
poteten. Han kan brukes til alt. Du 

er godt likt blant misjonsfolket og du er 
en kollega som settes stor pris på. Ditt 
vitnesbyrd er klart og trøstende. Du er 
utrolig flink til å få folk med deg.  
I tillegg har du en god evne til å komme 
med beroligende kommentarer dersom 
«temperaturen» iblant skulle bli noe høy.

Vi gratulerer deg med  jubileet, og er lei 

oss for at våre gratulasjoner kommer 
noe sent. De er like velmente for det.

Vi ønsker Guds gode velsignelse 
over din og Bente sin hverdag og 
tjeneste.

Ragnar
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Andakt «

Hold avstand - hold dere nær til Gud
«Vask hendene, host i 
armkroken eller et papir, 
hold avstand og hold ut.» 
Budskapet har nådd de 
fleste av oss. 

AV: KJELL HAUAN

«Vask hendene, host i armkroken  
eller et papir, hold avstand og hold ut.» 
Budskapet har nådd de fleste av oss. 
Mange ganger daglig har informasjon 
om hvordan vi skal unngå smitte av 
koronaviruset blitt formidlet gjen-
nom ulike medium. De fleste har fått 
med seg at min innsats er viktig for å 
unngå å bli smittet, eller smitte andre. 

Håndvask og hosting handler om å 
innarbeide seg gode vaner. Mer ut-
fordrende er det nok å holde avstand. 
Det har begrenset vår mulighet til å 
være sammen med familie, venner og 
i den kristne forsamlingen.

«Det går over. Det vil gå bra.» Dette er 
hjelpen vi får til å holde ut mens pan-
demien pågår. Når vi igjen kan samles 
i bedehusene, må vi forholde oss til 
instrukser for smittevern. Vi må holde 
avstand og ikke være for mange. Le-
derne vil få ansvar for nødvendig re-
gistrering slik at eventuell smitte kan 
spores i etterkant. Det er forståelig at 
noen snakker om livet etter Korona. 

Vi lengter tilbake til det normale liv. 

Så diskuteres det hvor lang tid det vil 
gå før vi er tilbake der vi var før pan-

demien inntraff. Men spørsmålet er om 
det vil skje? Uansett vil historien forme 
oss. Når dette skrives, har vi nettopp fei-
ret 75-års jubileum for frigjøringen fra den 
tyske okkupasjonsmakten 8. mai 1945. De 
som opplevde krigsårene og frigjøringen 
var for alltid preget av disse hendelsene. 
Det merket vi som vokste opp med disse 
tidsvitnene. Slik vil nok også dagene vi nå 
opplever, prege oss på sin måte. 

De siste ukene har vi ofte hørt «i disse 
koronatider». Så får fremtiden vise hvor 
mye det blir snakket om «tiden etter Kor-
ona».

La oss løfte blikket. Disse koronatider be-
står av dager og måneder i år 2020 etter 
Kristus. Tiden vi nå gjennomlever vil ikke 
endre vår tidsregning. Mens våre myn-
digheter oppfordrer oss til å holde av-
stand til hverandre, sier han, hvis fødsel er 
grunnlaget for datering av alle hendelser 
gjennom alle tider: «Kom til meg, alle som 
strever og har tungt å bære, og jeg vil gi 
dere hvile!» (Matt 11,28). I Bibelen mø-
ter vi gang på gang Guds kall til å leve i 
hans nærhet. Han skapte mennesket i sitt 
bilde, for at vi skulle være sammen med 
ham. Etter syndefallet var det leteaksjon 
i hagen: «Adam, hvor er du?» Så kan vi 
lese Bibelens fortelling om hvordan Gud 
styrer historien mot tidens fylde, da han 
utsendte «sin Sønn, født av en kvinne, 
født under loven, for at han skulle kjøpe 
dem fri som var under loven, så vi skulle 
få barnekår.» (Gal 4,4-5) 

Veien inn til Guds nærhet er Jesus. «Men 

alle dem som tok imot ham, dem 
ga han rett til å bli Guds barn, 
de som tror på hans navn.» (Joh 
1,12) Det normale er at barna lever 
nær sine foreldre. Guds klare øn-
ske er at vi skal leve i hans nær-
het. «Hold dere nær til Gud, så 
skal han holde seg nær til dere.» 
(Jak 4,8) Bibelen utdyper denne 
nærheten slik: «Jesus svarte og 
sa til ham: Om noen elsker meg, 
da holder han fast på mitt ord, 
og min Far skal elske ham, og vi 
skal komme til ham og ta bolig 
hos ham.» (Johannes 14,23) «Jeg 
lever ikke lenger selv, men Kristus 
lever i meg.» (Galaterne 2,20a)

Å lengte tilbake til de gode gamle 
dager er nytteløst. Dagene kom-
mer ikke tilbake. Framtiden vet vi 
heller ikke mye om. Men i dag kan 
vi leve i Guds nærhet, og synge:

«Stor er din trofasthet, Herre 
og Fader, Skiftende skygge når  
aldri din sti. Du er den samme, din  
miskunn er evig. Slik som 
du var, skal du alltid forbli. 
...Himmelske hender gir alt jeg 
behøver. Trofaste Herre hos deg 
har jeg ly.»
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Reiserute fram til 1. juli

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. 

19. mai: KVS Bygland Ingunn Holm
24. mai: Åseral Åge Nygård
26. mai: Sira Edvard Foss
2. juni: Ålefjær Marie Hornnes
3. juni: Reme Ingunn Holm
7. juni: Sira Marie Hornnes
7. juni: Hægebostad Åge Nygård

Be om 

visdom og 
Guds ledelse 
i korona- 
situasjonen

Be om at du/
vi blir fylt av 
Guds  
kjærlighet 
og kraft

» Kalender

Flere foreninger har avlyst sine møter fram til sommeren. 
Nedenfor følger de møter som vi har fått melding om blir  avholdt.  

10. juni: Frikstad Marie Hornnes
14. juni:  Flekkerøy Marie Hornnes
16.juni: Flekkefjord Edvard Foss
18. juni: Gyland Åge Nygård
21. juni: Frikstad  Åge Nygård. 
28. juni: Frikstad Anne Rita Nilsen 
28. juni: Flekkefjord Edvard Foss

VÅRUTLODDNINGA MARS 2020 
TREKKNINGSLISTE

1  Tur til Flor og Fjære for 2 personer ......................... Terje Greibesland

2  Tursett (ryggsekk, hengekøye, stormkjøkken) ... Bjørg Vorland Gaustad

3  Maleri................................................................................... Arne Dølemo

4  Støpejernsgryte .............................................................. Dagfinn Ingebretsen

5  Gavekort leir Audnastrand/Kvinatun ..................... Ole Andre Kallhovd

6  Biffbestikk (6) .................................................................. Gerd og Terje Kvinlog

7  Gavekort Hageland........................................................ Terje Greibesland

8 Gavekort Hageland........................................................ Sigrud Haddeland

9  Gavekort leir Audnastrand/Kvinatun ..................... May og Jon Løland

10  Matkasse ............................................................................ Tor Arild Flaa

11  Søndagsbuffe Løa-Vennesla (2 pers) .................... Jørgen Tønnessen

12  Trillebåre m snop ............................................................ Arne Birkeland

13  Nuzzi bollesett ................................................................ Tor Arild Flaa

14  Sengesett barn ................................................................ Bjarne Andreassen

15  Termoflaske ...................................................................... Annlaug Almås

16  Gavekort togtur, Venneslabanen (2 stk) ............... Fam. Lyder Kjellingland

Alle vinnere er blitt kontaktet.



Leirstedene «
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Disse to flotte leirstedene  
har ledig kapasitet framover.

Audnastrand har nydelig  

beliggenhet med bademulig- 

heter og stort fint uteområde.

Her er 21 internatrom med egne 

bad i tillegg til 9 mindre rom.

Dette er en flott plass for bryllup 

og andre selskaper.

Kjøkkenpersonalet sørger for 

mat både til selskaper på  

plassen, og til utlevering.

Sjekk imf-sor.no for mer info.

Send mail til sor@imf.no eller ring 38258380 for å sjekke mulighet for leie eller utlevering

Kvinatun ligger i ett område 
med fine turmuligheter både  
sommer og vinter. 

Her er 16 internatrom med egne 
bad i tillegg til 2 mindre rom. 

Her er mulighet for å holde  
selskaper. Dere kan ordne dere 
selv, eller kjøkkenpersonalet  
lager mat til dere.

 

 

«

«
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Foreningsgaver mars - april 2020

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 3 202010

Spind Ungdomshus ..........................................................    1.217,-

Eie Indremisjon .................................................................   3.236,-

Liknes Indremisjons kvinneforening .....................    38.000,-

Reme bedehus .................................................................    2.500,-

Eiken Indremisjon ..........................................................    52.281,-

Randesund Indremisjon .............................................    15.000,-

Gyland Indremisjon .......................................................    8.000,-

Flekkerøy bedehusforsamling ..................................    18.554,-

Bakke Indremisjon .......................................................    22.000,-

Konsmo Indremisjon ...................................................    25.000,-

Moi Indremisjon ............................................................   20.000,-

Fjotland Indremisjon......................................................    9.305,-

Mosby Indremisjon .......................................................    15.000,-

	  

Vikeland Indremisjon ..................................................   20.000,-

Nøkland Kvinneforening ..............................................    6.700,-

Engesland Bedehus ........................................................    1.350,-

Finsland .................................................................................    200,-

Bryggeså kvinneforening ..............................................    8.771,-

Lyngdal bedehusforsamling ....................................   20.000,-

Lista Indremisjon ..........................................................   20.000,-

Kvinesdal bedehusforsamling .................................    13.000,-

Stallemo bedehus ............................................................    3.410,-

 

Gaver til Audnastrand 
Betania, Spind .................................................................    8.000,-
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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

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

Telefon 909 76 945



RETURADRESSE:
Indremisjonsforbundet Sør

Postboks 166
4524 Lindesnes

PROGRAM

S O M M E R E N  2 0 2 0 

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.

LYNGDAL

29. JUNI–5. JULI
BIBELTIMER

 OLE MAGNUS BREIVOLD

KVELDSMØTER

MARIT OG IRENE

LEIRSJEF 

SOLVEIG HOSØY

6.–12. JULI
BIBELTIMER 

JOHN ROGER NESJE

KVELDSMØTER 

AUD KARIN K. RINGVOLL

LEIRSJEF 

RAGNAR RINGVOLL

FAMILIESAMLING TORSDAG 

SEVEN

13.–19. JULI
BIBELTIMER 

ERIK FURNES

KVELDSMØTER

 JAN RETTEDAL

LEIRSJEF

KENNETH FOSS

FAMILIESAMLING TORSDAG 

JARLE WALDEMAR

20.–26. JULI
BIBELTIMER

SVEIN GRANERUD

KVELDSMØTER 

TORGEIR LAUVÅS

LEIRSJEF 

OLE ANDREAS WASTVEDT

NB: ALT AV PROGRAMINNHOLD ER IKKE  

PÅ PLASS ENDA. PROGRAMMET VIL 

BLI OPPDATERT UNDERVEIS.

 BIBELCAMPEN

.NO

FOR MER 
DETALJINFO OM
 PROGRAMMET

Indremisjonsforbundet Sør er inne i en spennende tid, som så mange andre 
i disse koronatider. Ønske du å gi en ekstra gave, kommer det godt med. 

Vipps: 110518   •   Kontonr: 3138 25 32573
Ønsker du å bli fast giver, og få skattefradrag på din gaver, 
ta kontakt med kretskontoret sor@imf.no eller tlf 38 25 83 80

GRUNNET 

KORONA-

SITUASJONEN 

BLIR DET EN DEL  

ENDRINGER.


