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«Herren din Gud er i din midte, en helt 
som frelser. Han fryder seg over deg 
med glede, han tier i sin kjærlighet, 
han jubler over deg med fryderop.»

Sef 3,17
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» Leder» Kontakt

FRYKT IKKE!
Frykt binder, og det skaper 
lett mismot, redsel og 
avmakt. Bare tenk på Goliat. 
Han holdt en hel hær på 
avstand i 40 dager, og det 
står om ordene han brukte: 
«Da Saul og hele Israel 
hørte dette, ble de forferdet 
og meget redde.»  
1. Sam. 17,11.

Når Jesus møtte mennesker var han 
opptatt av å møte dem med nåde, og 
det det han sa oftest i sine taler, var 
ordene: Frykt ikke! Ifølge de som tel-
ler, sa han det minst 20 ganger.

Fred er motstykket til den frykt som 
ble skapt da synden var et faktum. 
Mennesket gjemte seg da de hørte 
Guds stemme i hagen. 

I Jes. 53 kan vi lese: Han ble såret for 
våre overtredelser. Han ble knust for 
våre misgjerninger. Straffen ble lagt 
på Ham. Det skjedde fordi frykten 
som ble skapt ved syndefallet, ble 
gjort opp på Golgata---- for at du 
skulle få fred. (Jes. 53,5)

Rom. 8,15 sier det slik: Dere fikk jo 
ikke trelldommens ånd så dere igjen 
skulle frykte. Men dere fikk barnekå-
rets som gjør at vi roper Abba Far.

Gud har ingen foreldreløse barn: «Til 
Jesus kan jeg komme med min smer-

te, med alt det som ingen andre kan 
forstå.»

Da Jesus ble herliggjort på forkla-
relsens berg (Matt. 17) kom det en 
stemme fra Himmelen som sa: «Dette 
er min Sønn den elskede. I Ham har 
jeg velbehag. Hør Ham! Da disiplene 
hørte dette falt de på sitt ansikt, fylt 
av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte 
ved dem og sa: Stå opp, og frykt ikke. 
Men da de så opp, så de ingen uten 
Jesus alene.» Ingenting er som å se 
Jesus alene over sitt liv.

Derfor kan jeg fryde meg i det som 
står i Jes. 43,1: «Og nå, sier Herren, 
som skapte deg Jakob, som dan-
net deg Israel. FRYKT IKKE. Jeg har 
gjenløst deg, kalt deg ved navn. Du 
er min.»

Jeg hører Jesus til. Han har fjernet 
grunnlaget for frykt som synden 
skapte, da han møtte meg på Golgata 
med det beste av alle budskap: «Det 
er fullbrakt».



3Indremisjonsrøsten 5 2018

Aktiviteter «

November

7. Formiddagstreff,
 Audnastrand
16.-17. Julemesse, Flekkefjord
24. Julemesse, Audnastrand 
30.-2. des. Ten-leir, Audnastrand

Desember

5. Formiddagstreff,
 Audnastrand

Kvinatun Førjulsfest 
30. november kl. 19.00

Tale v/Aksel Skretting og sang v/Sirdalskameratene.

Vi serverer julemiddag og det blir utlodning.

Pris kr 300,- pr stk.

Påmelding til kretskontoret innen 25. nov.: 

Tlf. 38 25 83 80 / sor@imf.no

Dette skjer 
framover

Litt om våre leirsteder

Kvinatun har nylig gjennom-
gått en sårt tiltrengt «oppus-
sing». Samtlige gulv i hoved-
bygget er lagt på nytt, og et 
omfattende  dugnadsarbeid 
er gjennomført. 

AV: RAGNAR RINGVOLL

Det var et nødvendig og sårt tiltrengt 
arbeid som nå ble gjennomført. Dette 
lot seg gjøre fordi vi kunne bruke noe 
av den testamentariske gaven vi fikk 
for en tid tilbake, øremerket  Kvinatun.

Hovedbygget ble bygget i 1964, og 
utallige leirer og arrangement setter 

sine spor – og da i særdeleshet på gulvet. 
Vi takker for det store dugnadsarbeidet 
som ble utført i forbindelse med arbeidet.

Audnastrand 

På Audnastrand har vi en tid hatt pro-
blemer med lekkasje fra taket. Tiden for 
utskifting av takpappen nærmer seg, da 
den har ligget lenge. Noe er skiftet ut, og 
noe gjenstår. Nylig ble lekkasjene historie 
da Øystein Persson og hans mannskaper 
sørget for at taket ble tett.

Det er imponerende å se hvor mange 
ulike mennesker som tar et tak på de to 
leir stedene. Utvendig og innvendig ser vi 
stadig mennesker som ser sin oppgave i å 

være med på vedlikeholdet av to flotte 
leirplasser. Det imponerer og en enkel 
takk rettes dere ALLE.

Vi er så heldig at vi har to særdeles op-
pegående og effektive husstyrer som 
tar seg av, og administrerer de mange 
oppgavene. Kvinatunstyret ledes av 
Jarle Stakkeland og Audnastrandsty-
ret ledes av Britt Stensland.

15. juni 2019 er det 50 år siden Audna-
strand leirsted ble innviet. Dette vil bli 
markert 15. og 16. juni 2019 på leirste-
det. Vi kommer tilbake til programmet 
når dagene nærmer seg.
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» Frikstad bedehus

Hva er VEKKELSE? 

For 30 år siden var det nok et 
bedre kjent uttrykk. For bede-
husets vedkommende er det 
altså 30 år siden sist vi hadde 
møter som liksom aldri kunne 
få stoppet. Slik har det nå vært 
denne høsten for oss på Frik-
stad bedehus.

AV: INGUNN HOLM

Vekkelse! Det ligger i ordet; en oppvåk-
ning! Forkynnelsen setter fingeren på 
punkt i mitt liv; ting som har ligget der 
som i søvne; er blitt skjøvet til side. Og 
så er det som når vekkeklokka ringer om 
morgenen og en ser at nå gjelder det. 

Høstprogrammet vårt startet med et 
nattverdmøte søndag 5. august, og hel-

Vekkelsesmøter på Frikstad bedehus

gen etter kom Leif Solheim, Arne Gun-
dersen og Sverre Leif Lien og hadde 
møter. En trio som i mange år har virket 
sammen. Guds Ånd er til stede, - som 
Han alltid er når Ordet forkynnes, og 
denne gangen kommer det fram en vok-
sen mann som gjerne vil fortelle alle at 
han har begynt å tro på Jesus. Han har 
åpnet hjertet sitt for Ham. Slikt er stort 
å høre, og hjertet fylles av glede og takk! 
Det er jo det som er ønsket bak all for-
kynnelse; at mennesker skal få et møte 
med Jesus! 

Slike møter virker på alle, og det ble ak-
tuelt å fortsette med møtene også neste 
helg. Hele 9 påfølgende helger ble det til 
sammen. Det spesielle denne gangen har Leif Solheim, Arne Gundersen og Sverre Leif Lien
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I Apostlenes gjerninger 26 
møter vi Paulus som taler til 
kong Agrippa. Paulus bru-
ker anledningen til å vitne 
om Jesus og om det store 
oppdraget som Gud har gitt 
ham. Paulus legger tydelig 
frem budskapet fra konge-
nes konge Jesus, at det har 
evighetsbetydning hvordan 
mennesker stiller seg til 
ham. 

AV: MARIE HORNNES

Kong Agrippas reaksjon kan vi lese 
i vers 28: «Det mangler lite på at du 
overtaler meg til å bli en kristen». Så 
langt vi kan se, ble det bare nesten 
for kongen. Og slik har det vært med 
mange både før og etter. I møte med 
Jesus blir mennesker stilt på valg. 
«Følg meg!» sa Jesus til Levi på toll-
boden (Mark.2). Og Levi reiste seg 
og fulgte Ham. Levi kunne jo blitt sit-
tende, satset på at Jesus kalte ham 
en annen gang når det passet bedre. 
Men Levi valgte Jesus.

Vi lever i en tid hvor kristennavnet 
kan brukes av de som finner det for 
godt. En får inntrykk av at en kan leve 
som en vil og likevel være på himmel-
veien. Da må vi se i Guds Ord - hvem 
er de kristne? I apg. 11,26 kan vi lese 
at det var i Antiokia at disiplene først 
ble kalt kristne. Det var altså disiplene 
som ble kalt kristne. De som Jesus 
hadde kalt til oppbrudd og et nytt liv 
sammen med Ham. De var lærlinger 
i Guds skole, hvor de lyttet til Jesus 
og var lydige mot Hans Ord. Er du en 
kristen, må du ha med Jesus å gjøre. 
Hos Han får du nytt liv og har et evig 
liv i vente. Johannes er kompromis-

sløs når han skriver i sitt første brev, 
5,12: «Den som har Sønnen, har livet. 
Den som ikke har Guds Sønn, har ikke 
livet».

Det betyr lite hva mennesker måtte 
si og mene, hvis det er noe annet 
enn det som Gud sier. Jesus taler om 
dette, han kaller sine disipler for får: 
«Mine får hører min røst, jeg kjenner 
dem, og de følger meg. Og jeg gir 
dem evig liv, de skal aldri i evighet 
gå fortapt, og ingen skal rive dem ut 
av min hånd». Det er løfterikt å høre 
Jesus til! Ja, i Guds Ord kan vi lese 
at det er verdt å miste alt for. Paulus 
sier i fil.3,7-9a: «Men det som var en 
vinning for meg, det har jeg for Kristi 
skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i 
sannhet alt for tap, fordi kunnskapen 
om Kristus Jesus, min Herre, er så 
mye mer verd. For Hans skyld har jeg 
tapt alt, jeg akter det for skrap, for at 
jeg kan vinne Kristus og bli funnet i 
Ham».

Ønsker du å bli en kristen? Da kan 
du vende deg til Jesus i dag. Han er 
synderes venn, og står med nagle-
merka hender etter å ha 
betalt for dine synder 
på Golgata kors. Han er 
frelseren som 
gir evig liv og 
mening med 
livet. Nesten 
en kristen 
hjelper ingenting. 
Da taper du. Et sant 
kristenliv har Jesus i 
sentrum. Han taler 
til oss i dag. Hør og 
ta i mot Hans Ord.

Nesten en kristenVekkelsesmøter på Frikstad bedehus

Andakt «

vært at folk har kommet fra alle kan-
ter og alle menigheter rundt i byen. 
Flere har bekjent at de vil bli frelst; 
dvs vil slippe Jesus inn i hjertet, - og 
la Han få være Herre i livet sitt! Det 
er også mange troende som har hatt 
behov for å bli bedt for, og vil ha hjelp 
til å be for sine. Disse vitner om at de 
har fått en fornyelse i troen på Jesus. 
Vårt ønske er at denne brannen som 
nå har vært tent, må få bre seg til alle 
de stedene som har vært represen-
tert hos oss denne høsten! 

Møtene med forkynner-trioen har nå 
tatt en pause. Vi er spent på hva Je-
sus vil fortsette å gjøre mellom oss. 
Han har talt til oss gjennom alle sine 
vitner, og vi kjenner at han er så nær. 
Mellom helgene har det vært bibelti-
mer midt i uka, og andre forkynnere 
også søndag formiddag; og Ordet 
har fått ny betydning for oss. Måtte 
vi alle åpne hjertet vårt helt for ham, 
og la han få gjøre sin gjerning mellom 
oss! Da vet vi at mye vil skje!

Jesus har lovt å komme tilbake, - det 
venter vi på! Vi vet også at tiden kan 
være kort for den enkelte av oss. Hvor 
vil vi da ende vårt liv?

«Herren er ikke sen med 
løftet, slik noen holder det 
for senhet. Men han har 
tålmodighet med dere, for 
han vil ikke at noen skal 
gå fortapt, men at alle skal 
komme til omvendelse.» 

2. Pet. 3:9.
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» Basar

Stormen «Knud» slo ut hele 
strømnettet et par timer før 
den årlige basaren på Helle 
gamle skole skulle ta til. Da-
mene i Helle kvinneforening 
hadde rigget til, og var klare 
til å ta imot folk, og så ble det 
mørkt.

«Det spørs om det kommer noe større 
folk i dette været» var det noen som un-
dret seg. «Noen kommer nok, men ikke 
som det bruker. Det blir nok en god del 
gevinster på hver enkelt av de som våger 
seg ut i slikt ufyselig vær», nevnte en an-
nen håpefullt. Men været var tydeligvis 
ingen hindring. I overkant av 70 personer 
i alle aldre fylte skolestua da Gunnlaug 
Engedal ønsket folk velkommen. 

Basaren ble snudd på hode i forhold til 
vanlig opplegg. I stedet for at andakten 
var først, ble den til slutt. «Vi må ha lodd-
salget med en gang, mens det enda er 
lyst, slik at folk kan se hvilke nummer de 
har», var begrunnelsen. Og folk tok lodd. 
Den ene bunken etter den andre måtte 
åpnes. Salget gikk strykende! Etter hvert 
som mørket sèg på, kom både lomme-

lykter og hodelykter fram. Vinner-
lodd ble lest opp. Folk lyste, så og 
vant. Strømbrudd ingen hindring.

Etter fem åretrekninger var det klart 
for andakt, og mitt inn i denne kom ly-
set plutselig igjen. En anskueliggjøring 
av andaktens tema; En dag kommer Je-
sus plutselig igjen for å hente Guds folk. 
Det gjelder være klar.

Kvelden ble avsluttet i matsalen med ser-
vering av nydelige smørbrød og kaker.

Takk til Helle kvinneforening som en mør-
kelagt fredagskveld fikk inn kr. 44.000.- 
til misjonens arbeid.

Jubilanter

Åge Nygård rundet  
60 år 16. oktober.  
Tina Haddeland ble 40 år 
1. november.

AV: RAGNAR RINGVOLL

Det er alltid hyggelig å bli sett, 
men sannelig er det hyggelig å se 
også. Denne gang vil vi ha fokus 
på disse to medarbeiderne. Ek-
stra gledelig er det at Åge i disse 
dager er tilbake i full jobb etter 
lang tids sykefravær. Litt av en 
bursdagsgave, Åge.

Tina har i det siste hatt travle da-
ger med gjennomføring av diver-
se leirer, og har hendene fulle på 
flere områder.

Et felles trekk for våre to jubilan-
ter er smilet. Latteren sitter løst, 
og det sprer glede og godt humør 
hver gang vi møtes. Det skal dere 
ha takk for begge to.

Vi gratulerer dere begge med 
runde dager, og ønsker Guds rike 
velsignelse over liv og virke.

Lommelykt 
og lodd
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Jubileum «

Fredag 14. september var 
det duket for 70 års jubile-
um for Bildøy Bibeskolelag 
på Audnastrand. Nærmere 
30 mennesker var samlet i 
salongen rundt fint pyntede 
bord.

REF.: ANNE RITA NILSEN   

Rektor på Bibelskolen Bildøy, Gunnar 
Ferstad, var kveldens gjestetaler.

Formann i laget, Håkon Orthe, ønsket 
flokken velkommen. Vi sang sammen 
om «Kongenes konge» før åpnings-
ord og bønn.

Lisbeth Frustøl og Anne Kristin 
 Nygård delte ut evangeliet gjennom 
nydelig sang.

Audnastrand er kjent for herlig mat. 
Denne gangen ble det servert flotte 
staselige smørbrød, som smakte for-
treffelig. God mat og drikke gjør noe 

Bildøy Bibelskolelag 70 år

med en i godt selskap. Det skaper god 
stemning og samhold. Praten gikk livlig 
for seg, kan man si!

Så var det rektorens tur på talerstolen. 
Her ble det en del mimring fra tiden som 
elev på bibelskolen. En stor porsjon hu-
mor fulgte naturligvis med. Latteren var 
ikke til å unngå! Takk og lov!

Det ble talt ut fra Hebr. 1.1-2. Når vi åpner 
Guds ord, åpner vi opp for mottakelsen. 
Ordet har kraft i seg selv. Vår jobb er å så 
ut Ordet. Resten gjør Herren.

Etter mer sang, ga rektor oss innblikk i 
årets elevkull og aktiviteter. Bibelskolen 
har dette året 68 studenter, som kommer 
fra ulike steder i landet. 15 av disse er bl.a. 
fra Sørlandet! Skolen har god økonomi. 
De siste årene har anlegget også vært 
under nødvendig oppgradering. Alt har 
lykkes, - det også pga. stor giverglede. Vi 
er takknemlig og glade for bibelskolen! 

Bildøy-samlingen skjer bare en gang 
i året. Dette inkluderer årsmøtevalg. 
Det nye styret består av: Håkon 
Orthe (gjenvalgt), Anne Rita Nilsen, 
Herborg Tveiten (gjenvalgt), Janne 
Kristin Vrålstad. Linn Hauge er nytt 
styremedlem. Velkommen!

Ved et jubileum følger det alltid gode 
kaker med. Selvfølgelig ble ikke dette 
noe unntak! Marsipankake og an-
dre gode typer bugnet på bordet. 
Sammen med kaffi, er det ikke til å 
legge skjul på at vi nøt hele greia.

Komiteen hadde med seg mange ge-
vinster til basaren. Pengene som kom 
inn, ble gitt som gave til bibelskolen.

Kvelden gikk fort. Noen fine minutter 
med sang- og delestund, rundet vi av, 
i trygg forvissning om at vi er i Jesu 
hånd, som leder oss fram! Rektor på Bibelskolen Bildøy, Gunnar  

Ferstad, var kveldens gjestetaler.
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Reiserute fra novemer til desember (Med forbehold om endringer)

» 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. 

Arne Arnesen 

08.11. LEDERKONFERANSE 
13.11.  Rosseland Bedehus
18.11.  Grovane 
02.12.  Kvinesdal 

Edvard Foss 

07.11.  Frikstad 
08.11.  LEDERKONFERANSE 
12.11.  Bibelvandring Sira 
14.11.  Melhus 
16.11.  Julemesse Flekkefjord
18.11.  Bakke 
21.11.  Randesund 
22.11.  Snik 
24.11.  Julemesse Audnastrand 
26.11.  Bibelvandring Sira 
06.12.  Kvs-Lyngdal 
07.12.  Sira inpuls 
09.12.  Tonstad 
10.12.  Bibelvandring Sira 
16.12.  Tonstad 

Jørgen Tønnessen 

01.11.  KVS LYNGDAL KVS 
02.11.  Randesund 
03.11.  Finsland Finsland 
04.11.  Spangereid 
06.11.  Ålefjær 
07.11.  Øye Bedehus 
08.11.  LEDERKONFERANSE 
13.11.  Kvs-Bygland 
14.11.  Rødberg 
15.11.  Bibeltime Farsund 
17.11.  8 up kvinlog 
18.11.  Vågsbygd 
22.11.  Røyknes 
27.11.  Flekkefjord 
28.11.  Reme 
29.11.  Flekkerøy 
01.12.  Sira 
02.12.  Vikeland 
06.12.  Flekkerøy 
16.12.  Mosby 

Ingunn Holm 

08.11.  LEDERKONFERANSE 
14.-18.11.  Møteuke Eiken 
22.11.  Reiersdal 
28.11.-2.12.  Møteuke Lista 

Tina Haddeland 

06.11.  Kvås yngres 

08.11.  LEDERKONFERANSE 
12.11.  Flekkefjord Åpen Barnehage 
12.11.  Konsmo yngres 
15.11.  Hobbyklubben Rafoss 
17.11.  Julemessa Flekkefjord 
19.11.  Maksgjengen Gyland 
21.11.  Gyland Inpuls 
23.11.  Fredagsklubben Sira 
23.11.  Sira Inpuls 
24.11.  Julemessa Audnastrand 
25.11.  Familiemøte Kvås 
25.11.  Melhus Bedehus Familiemøte 
28.11.  Å barnemøte 
29.11.  Flekkefjord 
30.11.  Tenleir Audnastrand Leirsted
05.12.  Vigeland yngres 
06.12.  Lyngdal ya 
07.12.  Ålefjær junior 
08.12.  GZ Kvinesdal 
10.12.  Flekkefjord åpen barnehage 
13.12.  Lyngdal ya 
29.12.  Juletrefest Øye Bedehus 

Ragnar Ringvoll 

06.11.  Holum 
08.11.  LEDERKONFERANDSE 
14.11.  Spind 
15.11.  Kvs-lyngdal 
18.11.  Tonstad 
22.11.  Julemesse Audnastrand 
25.11.  Eiken 
28.11.  Åna Sira 
04.12.  Ålefjær 
06.12.  Snik 
16.12.  Flekkerøy 

Åge Nygård 

03.11. B asar Omlid Kvinneforening 
04.11.  Kvinesdal 
06.11.  Sira 
14.11.  Lista 
21.11.  Hornnes Kr. ungdomslag 
24.11.  Julemesse Audnastrand 
30.11.  Klubben Vigeland 
Ferie desember 

Anne Rita Nilsen 

06.11.  OMLID i Sirdal 
07.11.  Formiddagstreff Audnastrand 
08.11.  LEDERKONFERANSE 
12.11.  Vigmostad yngres 
14.11.  Liknes Jentelag 
16.11.  Ålefjær junior 

19.11.  Brøvigs Minde 
20.11.  Remehaugen kystbarnehage 
21.11.  Å barnemøte 
24.11.  Julemessa Audnastrand 
26.11.  Valand yngres 
29.11.  Lyngdal ya 
30.11.  Hægebostad yngres 
03.12.  Maksgjengen Gyland 
04.12.  Kvås yngres 
05.12.  Formiddagstreff Audnastrand 
07.12.  Klubben Vigeland 
10.12.  Brøvigs Minde 
11.12.  Reme Impuls 
11.12.  Remehaugen kystbarnehage 

Roald Evensen 

21.-25.11.  Møteuke Gyland 

Erik Furnes 

01.- 04.11.  Møtehelg Eiken 

Aud Karin K. Ringvoll 

01.- 04.11.  Sirdal Møtehelg
06.- 07.11.  Eiken 

Sigmund Stokkeland 

11.11.  Stallemo 

Janet Penne 

11.11.  Familiemøte Lyngdal 

Torgeir Skrunes 

16.11.  Møtehelg Finsland 

Øistein Persson 

02.- 04.11.  Bibelhelg Grovane 
08.- 11.11.  LEDERKONFERANSE 

Sigbjørn Gabrielsen 

18.11.  Bakke 

Frank Rott 

06.11.  Flekkefjord 

Kjell Hauan 

11.11.  Bakke 
18.11.  Mosby 

Klaus Muff

24.11.  Julemesse Audnastrand
25.11.  Mosby 
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Minneord «

Therese reiste hjem til Jesus 
i slutten av august, nær 91 år 
gammel. Hun var gift med 
Tom August som døde i 1969. 
De fikk 6 barn.

AV: RAGNAR RINGVOLL

Therese bodde på Svennevik hvor hun 
engasjerte seg i bedehusarbeidet på 
Reme. I tillegg var Audnastrand leir-
sted hennes hjertebarn. Her arbeidet 

hun i mange år som deltidsansatt og 
frivillig. Hennes tjeneste på kjøkkenet 
var preget av omsorg og nød for at 
mennesker måtte få møte Jesus som 
frelser.

Hennes rause væremåte og hjertego-
de smil speilte en omsorg som varmet 
hver gang du møtte henne. Latteren 
satt løst, likeså de gode replikkene. 
Venner på bedehuset beskriver henne 
som en bauta i misjonsarbeidet, og 

vi lærte alle å kjenne Therese som en 
bønnekvinne.

Hun hadde omsorg for sine, og alle 
som stod henne nær. Therese vil bli 
dypt savnet. Nå er hun hjemme og har 
møtt Jesus – Han som hun fikk møte 
her nede tidlig i sitt liv. Vi er utrolig 
takknemlig for at vi fikk lære Therese 
og kjenne, og i tillegg fikk det privile-
gium å kunne kalle henne venn.

Vi lyser fred over et kjært minne.

Livsveven
Ikke før veven har stilnet 
og skyttelen sluttet å gå 
vil Gud trekke teppet til side 
og la oss riktig forstå 
At også de mørke tråder 
så vel som de lyse bånd 
var helt nødvendig for mønstret 
i Mesterens mektige hånd

Minneord Therese Osestad

Be for…

– barne- og ung-
domsarbeidet  
i kretsen

– de ansatte  
i kretsen
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Foreningsgaver juli og august 2018

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 5 201810

TAKK
Vi vil få lov til å takke hver en glad giver. Vi setter 
så stor pris på alle som ønsker å gi av sine midler 
slik at vi kan gå ut og gi «Guds ord til folket». 
Må Gud velsigne deg! 

Flekkefjord Imf ....................................................................30 000
Finsland bedehus ................................................................... 2 180
Evje Imf .....................................................................................6 400
Rødberg bedehus ..................................................................2 485
Eiken Kr Ungdomslag ....................................................... 15 000
Mosby Imf .............................................................................35 000
Randesund Imf...................................................................... 5 000
Omlid Kvinnefor ..................................................................... 1 300
Reme bedehus .......................................................................2 500

Fast givertjeneste Imf ...................................................... 118 649
Audnstrand ..........................................................................20 300
Kvinatun.....................................................................................1 600

	  

	  

	  

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

Flatebygd, 4735 Evje tlf. 959 44 560
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KTD.NO as
SPRENGNING  GRAVING  MASSETRANSPORT
LYKKEDRANG, 4639 KRISTIANSAND

Tlf. 91 71 71 56

Kjell T. Dypedal

	  

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

KONSMO

Telefon 909 76 945

TLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

ALT INNEN TRANSPORT
Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
TruckutleieTLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

ALT INNEN TRANSPORT
Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
Truckutleie

ELEKTRO - RØR - VENTILASJON

ERV Teknikk Lyngdal AS - Tlf 480 11 011 - www.erv.no

Annonser «



B-BLAD
RETURADRESSE:

Indremisjonsforbundet Sør
Postboks 166

4524 Lindesnes

Julemesse
Audnastrand
24. november 2018

Kl 10.00: Messa åpner
Kl 11.00: Møte v. Claus Muff. Sang: Ellen Kristine Hauan

Kl 15.00: Familiemøte v. Tina Haddeland. Sang: Ingrid og Kristina
Kl 18.00: Møte v. Klaus Muff. Sang: Trio fra Vikeland

Varesalg, matsalg og loddsalg hele dagen mellom møtene
Juleverksted og fiskedam for barna.

Julemesse
Flekkefjord bedehus

16.-17. november 2018
Fredag kl 18.00: Messa åpner

Kl 19.00: Møte v. Henning Persson. Sang: Sira Sangkamerater 

Lørdag kl 10.00: Messa åpner
Kl 11.00: Familietime v. Oddbjørg Havaas.

Juleverksted og forundringspakke til barna

Varesalg, matsalg og loddsalg begge dagene.


