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UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR – MED GUDS ORD TIL FOLKET

» Kontakt

» Leder

Med Guds Ord til folket
Indremisjonsforbundet Sør
Postadresse: Pb. 166, 4524 Lindesnes
Besøksadresse: Snik, 4520 Lindesnes
Tlf. 38 25 83 80
E-post: sor@imf.no
Giro nr.: 3138.25.32573
Vippsnr.: 110518
Kretsstyre: Arild Fjeldskår,
Marilyn Sørensen, Wenche Slimestad,
Øystein Persson, Arne Arnesen, Andre
Heradstveit, Terje Kvinlog og Jonny
Stensland (vara)
Konfirmasjon:
Ingunn Holm

tlf. 414 74 676

Dåp, vielse og begravelse:
Jørgen Tønnessen tlf. 916 20 744
Frank Rott
tlf. 412 26 036
Åge Nygård
tlf. 416 75 610
Kretsleder:
Ragnar Ringvoll

tlf. 404 44 545

Administrasjon:
Anita Stensland, at.stensland@imf.no
Ung-leder:
Anette B. Stensland tlf 99597546
Forkynnere:
Åge Nygård
Jørgen Tønnessen
Ingunn Holm
Marie Hornnes
(permisjon)
Edvard Foss

tlf. 416 75 610
tlf. 916 20 774
tlf. 41 47 46 76
tlf. 970 36 215
tlf. 907 23 688

Barne- og ungdomsarbeider:
Anne Rita Nilsen
tlf. 911 10 996
Audnastrand leirsted
Adresse: Snik, 4520 Sør-Audnedal
Telefon: 38 25 83 80
Giro nr.: 3138.25.32573
Husmor: Marit Sigrunn V. Eskeland,
tlf. 94 85 32 92
E-post: audnastrand@imf.no
www.imf-sor.no/audnastrand
Kvinatun Leirsted
Daglig leder:
Tina Haddeland tlf 91193306
Adresse: Kvinlog, 4473 Kvinlog
Bankkonto: 3138.25.32573
E-post: kvinatun@imf.no
www.imf-sor.no/kvinatun
Tilsluttet: Indremisjonsforbundet
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Takk til Lyngdal
bibelcamp og KVS
Lyngdal.
Når disse linjer skrives, er
siste møtet på Bibelcampen
sommeren 19 avsluttet.
Barna har vært på scenen
og sunget sine sanger,
kollektkurva har passert,
gjesten i sofaen har forlatt
sofaen, sangkreftene har
sunget, taleren har delt
Ordet og invitasjon til
forbønn eller samtale er
gitt.
AV: RAGNAR RINGVOLL

Ute på plassen hvor grillmat kan
kjøpes, kan vi i etterkant av møtene
høre summing fra de mange i
møtelyden om vær og vind – men
også om talen, høyden på musikken,
«ånden i møtet» - hva som var bra
og mindre bra. Med flere hundre

Indremisjonsrøsten
• vil være en røst til vekkelse og fornyelse
• vil være en formidler av Guds Levende Ord
• vil gi informasjon om Indremisjonens
arbeidet på Sørlandet
Abonnent: Dette året utgis bladet i 6 nr.
Frivillig kontigent kr 250,- + evt. gave
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Redaktør: Ragnar Ringvoll
Redaksjonsadr.: Pb. 166, 4524 Lindesnes
Telefon: 38 25 83 80
Layout og trykk: 07 Media, Kristiansand
Opplag: Ca 1650 eksemplarer

mennesker til stede, vil «smak og
behag» variere. Forskjell i alder vil
i enkelte tilfeller også understreke
denne ulikheten. Det hele handler om
justeringer som speiler et engasjert
misjonsfolk.
Dette kan ligge som et bakteppe når jeg
nå vil takke.
Vi ImF Sør er svært heldige som har
KVS Lyngdal og KVS Bygland i vår
midte. Skolene som er heleid av ImF
- er til stor velsignelse for både elever
og lærere, men også for oss som krets
og misjonsfolk. Flotte skoleanlegg som
gjennom dyktige ansatte, formidler
tro og kunnskap til ungdom som søker
et godt fundament for livet videre. I
tillegg danner KVS Lyngdal en flott
ramme – og er en dyktig tilrettelegger
for Bibelcampen. Tusen takk! Vårt
glade gjensvar til begge skolene er at
forkynnere i ImF Sør deltar på flere møter

Aktiviteter «
for elevene i løpet av skoleåret.

fyller scenen?)

Lyngdal bibelcamp ble første
gang arrangert i 1967. I 52 år
har vi i ImF Sør hatt gleden av
å være «vertskap» for denne
storsamlingen i juli måned. Flere
av våre lag og foreninger legger
sitt arbeid opp etter bibelcampen
og de har lite møter i tiden campen
varer. Det synes vi er flott.

- Sangkrefter som formidler
Jesusbudskap. (Uansett kvalitet er
lydstyrken «alltid» et tema)

Mange opplever å være en del
av en mindre forsamling. Da er
det godt å oppleve fellesskapet
sammen med mange hundre
andre.
Vi for vår del vil løfte fram
følgende momenter som viktige
for vår vurdering av campen – noe
selvopplevd og noe fortalt av
andre.
- God planlegging og
tilrettelegging. Honnør til Kenneth
Foss som hovedansvarlig.
- Dyktige talere/bibeltimeholdere
med fokus på det sentrale i
evangeliet.
- Fokus på barna. (Hvem kan
være uberørt når over 100 barn

- Gode konserter
- Et godt fellesskap

Et av ImF sine viktige
ansikter utad er Lyngdal
bibelcamp. Jeg håper
misjonsfolket i kretsen
er takknemlige for
ekstratilbudet vi kan nyte
godt av hver sommer.
Jeg oppfordrer misjonsfolket til
forbønn for campen og de to
nevnte ImF skoler som er plassert
i vår krets. ImF Sør ønsker å være
en bidragsyter til et godt og
fruktbart samarbeid med alle tre.
Dette fordi vi står
sammen om visjonen: Med Guds
Ord til folket.
Takk for en flott
bibelcampsommer.
Vi gleder oss til neste år.

Dette skjer i høst
August
12.-15. aug.
17. aug.
19. aug.
23.-25. aug.

«Vi over 60»- leir, Audnastrand
Loppemarked, Audnastrand
Påmeldig til leirene starter
Årdalshallen, Byglandsfjord

September
4. sept.
18. sept.

Formiddagstreff, Audnastrand
Formiddagstreff, Kvinatun

Oktober
2. okt.
12.-15. okt.
12.-15. okt.
12.-15. okt.
16. okt.

Formiddagstreff, Audnastrand
Kvinatun 2.-4. kl leir
Kvinatun 5.-7. kl leir
Bamseleir, Audnastrand
Formiddagstreff, Kvinatun

November
1.-2. nov.
6. nov.
7.-9. nov.
15.-16. nov.
15.-17. nov.
20. nov.
22.-24. nov.
30. nov.

2.-3. kl leir, Audnastrand
Formiddagstreff, Audnastrand
Lederkonferanse, Bergen
Julemesse, Flekkefjord
4.-5. kl leir, Audnastrand
Formiddagstreff, Kvinatun
6.-7. kl leir, Audnastrand
Julemesse, Audnastrand

LOPPEMARKED Audnastrand
lørdag 17. august
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.
Tlf 38258380
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Aunastrand 50 år
Audnastrand fremstod på vakreste måte
da 50 års jubileeet ble markert 15. og 16. juni.
Nær 170 mennesker benket seg rundt festpyntet bord
da Marilyn Sørensen kunne ønske velkommen lørdag kl.
1600 – en fest som i sin helhet var viet leirlivet – selve
pulsslaget i livet på Audnastrand.
Gjennom forskjellige innslag ble vi
minnet på historier og mennesker som
i ulike perioder var med å prege livet
på Audnastrand.
Hyggelig var det å høre Ivar Nesland,
Ågot Beisland og Ellen Haugland (den
gang Johnsen) fortelle om den første
tid på Audnastrand – om strevet,
rom uten skap å henge tøy i, sanden,
leirliv uten telefon, potetskrelling,
busskjøring og oppvask etter måltid
som ble båret til naboen Aslaug
og Willy Tjøm, hvor oppvasken ble
foretatt. Til første påskeleir i 1970
kunne vi høre om en strabasiøs
tur med varer fordelt på 15 tunge
kolli, som ble fraktet med buss fra
Kristiansand til Audnastrand. En av
dem som tok denne turen var Marit
Aanensen (den gang Beisland).
Ellen og Ågot var begge ledere på
første leir i juli 1969, hvor motto Var:
«Jesus alene mitt hjerte skal eie.»
Dette ble også gjennomgangstema på

jubileumskvelden.
I de korte glimt måtte vi selvsagt
nevne «mister» Audnastrand - Kåre
Steinsund. Han, sammen med sin
kjære Berit, satte dype spor i leirlivet i
mange år. Epoken med Svein Sårheim
ble heller ikke glemt. Særlig sterk var
stunden da det i festen ble spilt en
sang fra Kåre’s CD: «Eg veit ei hamn.»
Få tørre øyer, men en sterk grunntone
med stor takk for hva Kåre fikk bety for
så mange. Det er godt å ha et håp der
vi skal møte Kåre igjen.
Gjennom vitnesbyrdet til ansatte, Anne
Rita Nilsen og Marit Sigrun Eskeland,
fikk vi fine minner om betydningen
av leirlivet. Marit Sigrun fikk blomster
og velfortjent stående applaus da
hun fortalte at Audnastrand har vært
hennes arbeidssted siden sommeren
1982!
Ivar Henning Persson og sangruppen
Vokal deltok med tale og sang.

Ivar Henning bar blant annet fram
betydningen av å følge etter dem som
gikk foran og viste vei.
Etter et velsmakene måltid var det
tid for konsert med gruppen Vokal,
og antall fremmøtte økte til ca 200.
Vi fikk oppleve en konsert til glede
og stor velsignelse. I konserten kom
«gamlesekretæren» Tor Andre
Giskegjerde med ei fin helsing. Det var
rett og slett kjempekjekt å møte Tor
Andre og hans Siri igjen.
Søndag formiddag KL. 1100 fortsatte
markeringen, med rundt 150 mennesker
til stede. Dette var datoen da bygget ble
innviet for 50 år siden, og denne dagen
ble viet bygg og byggeprosess. Festen
ble ledet av Magne Havaas. Sangruppen
Frihals fra Flekkerøy gledet oss med
velsignet sang.

Sigmund Stokkeland var en av de
som var med i byggekomiteen da
Audnastrand ble bygd.
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Torgeir Skrunes talte – og bar fram et sterkt
vidnesbyrd om troskap og tillit til Gud i
tjenesten. Som mange tilhørere sa etterpå:
Dette var sjelden forkynnelse inn i en tid
som preges mer av religiøs forvirring enn
trygg forankring på hva Bibelen sier om å
følge Gud under alle forhold.
Kretsleder hadde laget et historisk
tilbakeblikk om planlegging og
byggeprosess. To av byggekomiteens
medlemmer – Willy Tjøm og Sigmund
Stokkeland – var til stede på festen
og fikk overrakt blomster for sin
store innsats før, under og etter
byggeperioden.

Lista indremisjon ved Magne Havaas,
overrakte en gave på kr. 50.000,- til
Audnastrand ved formann Arild
Fjeldskår, som på vegne av kretsen
takket for gaven.
I oversikten som kretsleder hadde, ble
det og vist til at Audnastrand har vært
gjennom fire store byggeprosesser etter
innvielsen:
Ny peisstue i 1978, 3 nye hytter i
perioden 1988 – 1991, Kjøkkenet i 199293 samt utvidelse av hovedbygget i år
2000.

Harald Nordhelle med Albert på fanget.
Rørende å se når far spiller piano med
sønnen på fanget, som den naturligste
ting.

Sanggruppa Vokal fra Lyngdal
sang på lørdagen.
Gledelig gjensyn! Willy og Aslaug Tjøm har i alle år vært næreste naboer til Audnastrand. Willy var
byggeleder da Audnastrand ble bygget. Sønnen Roy kom sammen med de på festen. Her får de hilse
på Tor Andre Giskegjerde som var ansatt i kretsen for ca 30 år siden.

Det ble en flott fest, med masse folk
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» Jubileumshelga
Da det foreligger rimelig god
dokumentasjon på antall
arrangement og antall leirer, ble det
til festen laget en liten oversikt over
hvor mange som har hatt glede av
Audnastrand.
Forsiktig anslått kom en til at
vel 170.000 mennesker har vært
innom Audnastrand i løpet av 50
år. (I Troms fylke bor det 166.500
personer.)
Det sier mye om betydningen av
vårt leirsted. Mange – svært mange
mennesker - har bidratt til at dette
har latt seg gjennomføre. Få navn
ble nevnt, men ingen er glemt. En

Flott sang av Fri Hals på søndagen.

hilsen til alle som en dypfølt takk lød
på festen og bringes til de mange
som ikke kunne være til stede under
jubileumshelgen.
Hebr 6.10: For Gud er ikke
urettferdig, så han skulle glemme
det verk dere har gjort, og den
kjærlighet dere har vist mot hans
navn, ved at dere har tjent de
hellige og fortsatt gjør det.
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Ragnar

Terje Kvinlog og Ragnar Ringvoll (kretsleder).
Begge har hatt mange år i kretsstyret, og er
fullt engasjert enda i arbeidet.

Formann i kretsen, Arild Fjeldskår og
Henning Persson. Henning talte på møtet
lørdagen. Begge to har vært mye på
Audnastrand fra de var små.

Torgeir Skrunes talte på søndagen. Han har
tidligere vært ansatt i kretsen, og mange
satte pris på å treffe han igjen.

Alltid hyggelig å treffes!

Audnastrand venner i mange mange år,
Øystein Persson og Kåre Timenes
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Andakt «
Moi indremisjon nå
medlem av ImF Sør.
Et enstemmig årsmøte i Moi
indremisjon vedtok på nyåret og
melde overgang fra ImF Rogaland
til ImF Sør. Overgangen skjer
i full forståelse med kretsstyrene
i ImF Rogaland og ImF Sør.
Vi takker for tilliten som årsmøtet
i Moi indremisjon viser ImF Sør.
Overgangen gjelder fra 1. juni 19.
Vi ønsker Moi indremisjon
velkommen i ImF sør.
Ragnar

Be for…
Leirene trenger ekstra
forbønn. Det har vært lange
ventelister på leirene,
derfor har vi satt opp flere
leirer denne høsten.
Vi ønsker at alle som vil
på leir, skal få komme på
leir. Til dette viktige
arbeidet trenger vi ledere,
og vi trenger spesielt
forbedere.
Be for de ansatte som
forbereder leirene
Be om at vi får nok ledere
Be om at barn og unge
får møte Jesus

Hva Gud vil.
Du har sikkert stilt deg
spørsmålet, du også: «Hva er
Guds vilje?»
Bibelen er ganske tydelig
på hva som er Guds vilje.
Den vises suverent ved
skapelsen: bare ved å si hva
han vil, får han store ting til
å skje. Gud skapte alt GODT.
Åp.4:11 sier: «Verdig er du,
vår Herre og Gud, til å få
lovprisningen og æren og
makten. For du har skapt alle
ting, og på grunn av din vilje
ble de til og ble de skapt.»
AV INGUN HOLM

Gud viser sin vilje på flere måter.
Gjennom loven blir vi klar over Guds
vilje til å dømme. Gud vil ha lydighet!
Den første synd var nettopp at vi satte
oss opp imot Guds vilje. Straffen er
død.
Så viser Gud sin frelsende vilje, og
det gjør han gjennom evangeliet. Han
sender sin egen Sønn, Jesus Kristus.
Dette er etter Guds frie viljes råd.
Ef.1:5. Hele Jesu liv; både innhold og
mål, fokuserer på å gjøre Fars vilje.
Matt.26:42; Joh.4:34; 5:30; Gal.1:4.
Hebreerbrevets forfatter skriver også
om han; «Se, jeg kommer – i bokrullen
er det skrevet om meg – for å gjøre
din vilje, Gud...» Hebr.10:7-10.
Skjønner du noe av dette? Det er
helt utenfor vår visdom og forstand,
1.Kor.1:21-24. Gud ville at vi skulle fødes
på nytt, slik Johannes skriver det helt
i starten av sitt evangelium; «Men alle
dem som tok imot ham, dem ga han
rett til å bli Guds barn, de som tror på
hans navn. Og de er født ... av Gud.»
Joh.1:12-13.

Denne fødselen skjer gjennom Hans
Ord, slik Jakob sier det i Jak.1:18: «Etter
sin vilje har han født oss ved sannhets
ord...», og 1.Pet.1:23: «For dere er
gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av
uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som
lever og blir.» Til og med vil han vi skal
ha Den Hellige Ånd; han som veileder
oss til hele sannheten; Hebr.2:4.
Paulus gikk frimodig fram i sin
oppgave, - han var viss på at det var
ved Guds vilje han var kalt (1. Kor.1:1;
2.Kor.1:1). Det gir frimodighet at det er
Gud selv som kaller til tjenesten!
Frelsen og vårt åndelige liv, vil også
gjenspeile seg i vårt medmenneskelige
liv. Gud vil at vi skal være bevisste
på hvordan vi oppfører oss, og lever
med hverandre. Han vil at vi skal
helliggjøres. Matt.6:10. 1.Tess.4:3ff.
Jesus ville alltid det hans Far ville; en
vilje som førte ham gjennom lidelse
og trengsel; Matt.26:39; Hebr.5:7-8;
1.Pet.2:21. Også vi kan regne med å gå
igjennom trengsler og lidelser, - la oss
da lære av Jesus, og vite oss å være i
Guds vilje!
Guds vilje for Jesus var at han skulle
fullføre Guds gjerning. Han skulle ikke
miste noe av alt som Gud hadde gitt
ham, men oppreise det på den siste
dag; Joh.4:34 og 6:37-40. Gud vil
at alle skal bli frelst; 1.Tim.2:4. Det er
Guds gjerning; Joh.6:28-29; TROEN på
Jesus er kjennetegnet.
Hvor er du og jeg? Jesus avslutter
sin yppersteprestlige bønn med et
inderlig ønske i Joh.17:24. Han vil ha
oss hjem til seg. Da skal vi for alltid
være sammen med Jesus og se hans
fulle herlighet! Også her på jord kan
vi få se biter av hans herlighet. Da
gjelder det å leve nær Jesus!
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» Famileidagen på Audnastrand med Seven-jentene

Flott konsert av Seven-jentene på
Kristi Himmelfartsdag på Audnastrand.

Familiedagen på Audnastrand har
blitt en tradisjon – alltid på Kristi Himmelfartsdag.
Det ble konsert med Seven-jentene. De framførte musikalen
«Det sanne lys». Fint budskap, og utrolig flinke jenter.
Dette var en ny vri på Familiedagen, og det er ingen tvil
om at Seven-jentene samler folk.
Etter konserten, ble det salg av pølser og hamburgere.
Været tillot ikke grilling, derfor ble dette ble servert inne
i matsalen.

Ingrid Stensland kjenner godt til alle sangene
til Seven- jentene. Gøy å treffe de.
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Kalender »

Reiserute
for august-september
(Uteblir denne gangen grunnet ferieavvikling.)

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
Jentene skriver autografer. Selma Karlsen koste seg på konserten,
etterpå var det pølser å få kjøpt.

Gerda Fasseland tok med alle de fine barna sine til
familiedagen, Roy, Runa, Oda og Jon.
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» Gaver

Foreningsgaver mai og juni 2019
Kretsen bankkonto 3138 25 32573
Betlehem, Brekne.....................................................................1407
Melhus............................................................................................700
Sira Inpuls..................................................................................2000
Eie Imf...........................................................................................1720
Bakke Imf................................................................................20000
Betania, Spind............................................................................ 1100
Spind Ungdomshus.................................................................1536
Gyland Imf................................................................................ 9000
Fjotland Imf................................................................................ 4051
Omlid Kvinnefor...................................................................... 2500
Sirdal Imf................................................................................. 25000
Randesund Imf.......................................................................12500
Vonheim, Bygland.....................................................................700
Flekkefjord Imf...........................................................................1350
Moi Imf....................................................................................... 4000
Evje Imf....................................................................................20000
Reme bedehus...........................................................................11122
Konsmo Imf............................................................................ 25000

Farsund Kvinnefor..................................................................3900
Finsland....................................................................................1045,5
Grovane Imf............................................................................... 7900
Rosseland Kr Ungdomsfor..................................................2000
Lyngdal bedehusfors.......................................................... 35000
Videresendt til Finnmarksmisjonen
Grovane Indremisjon.............................................................. 1644
Jubileumsgaver Audnastrand
Lista Imf...................................................................................50000
Jubileumshelga.....................................................................70880
Giroer........................................................................................26000
Fast givertjeneste
Imf.................................................................................................51333
Kvinatun.....................................................................................2900
Audnastrand................................................................................700

MANDAL
Store Elvegate 87, 4517 Mandal. tlf 38 26 01 06
ALT INNEN HVITEVARER, TV, DATA OG MOBIL

	
  

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

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)
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B-BLAD
RETURADRESSE:
Indremisjonsforbundet Sør
Postboks 166
4524 Lindesnes

Konserthelg

i Årdalshallen, Byglandsfjord
Fred. 23.–Sønd. 25. august

Fred.kl.19.30 Rett Kurs, Niclas&Roland, Vidar, Hanne og Torhild
Lørd.Kl.19.00 Rett Kurs, Niclas&Roland, Vidar, Hanne og Torhild
Pause m. matsalg/cafe
Sønd.kl.11.00 Rett Kurs, Niclas&Roland, Renate Lervik Bjorvand
Pause m. matsalg/cafe
Aud Karin og Ragnar Ringvold deltar på møtene
Gratis inngang. Kollekt til IMF og Med hjerte for India
Arr. IMF-sør og Med hjerte for India
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