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«For ett barn er oss født, en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått navnet Underfull rådgiver,
Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.» - Jesaja 9,6
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ImF sin lederkonferanse
Lederartikkelen i dette
nummer er viet lederkonferansen. Under fellesmottoet
«FØLG MEG», var i underkant av 500 personer samlet
til ImF sin lederkonferanse,
9.-11. november i år. Av
disse var vel 35 personer
fra ulike lag og foreninger
i ImF Sør, samt flere ansatte i
kretsen.
Det er et formidabelt arbeid som
legges ned fra ImF for å gjennomføre konferansen, som i stil og oppbygging er helt nyskapende i kristen
- Norge. Så høster også ledelsen i
ImF anerkjennelse og ros for arrangementet, som er med på å bygge
relasjoner, gi kompetanse og ledererfaring til aktive, lokale ledere i indremisjonsforbundets virkeområde.
Kenneth Foss – opprinnelig sørlending – har en trygg hånd om ledelsen, opplegget og de ulike arrangement, som gjennomføres på Straume
forum, Bibelskolen og Danielsen sin
ungdomsskole på Sotra.
Det er knakende kjekt å møte misjonsvenner fra andre deler av landet.
Godt med samtalene, men like viktig
er å hente erfaringer fra hvordan andre driver arbeidet. Noe synes å være
svært godt – andre opplegg kaller på

den gode selvfølelsen: Dette gjør vi
bedre selv. Men da er det også viktig
å dele det, slik at de gode impulser og
ideer videreformidles og -foredles.
Og det er nettopp noe av hensikten:
se og lær av hverandre, men vær
trygg på det du er overbevist om fungerer godt hos deg selv.
Foruten Bibelsamlinger og kveldsmøter består opplegget i nettverk og
seminar.
Deltakerne kunne velger mellom 12
ulike nettverk som foregikk før lunsj
fredag og lørdag, mens ettermiddagene var planlagt som seminar – 12
ulike seminar fredag og lørdag. Dette
sier mye om spennvidden i de ulike
tema som ble tilbudt deltakeren.
I nettverkene kunne man delta
på tema om forsamlingsbygging,
opplegg omkring det å være ung,
lovsang, trosforsvar, forkynnelsesopplæring, familien, samt praktisk
opplæring i å lage god lyd. Det siste
er jo ofte et tema som engasjerer.
Seminarene tok for seg flere tidsaktuelle tema: ekteskapet, familien,
forsamlingssangen, lokalt lederskap,
sunn og usunn karismatikk, skapelsesberetningen, tillit og makt, lov å
ikke strekke til, kampen om forsoningen, vranglære, universets tilblivelse.
Foredragsholdere var hentet internt
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Aktiviteter «

2018
og eksternt. Foruten ansatte i Imf sentralt
og regionalt, fant vi navn som Rolf Kjøde,
Espen Ottosen, Gunnar Fagerli (Modum
bad), Kjell Tveter, Øyvind Benestad.
Selv deltok jeg på nettverket som bar tittelen: «Mens de snakket sammen, kom
Jesus selv og slo lag med dem»
Foruten Gunnar Fagerli deltok Anne
Furnes, Aud Karin Ringvoll, Synnøve
Fredly, Ingunn og Jan Fosse, Marit
Stokken Berland, Irene K. Alnes, Jorunn
og Olav Eikemo og Roald Evensen med
sine erfaringer fra tjenesten.
Her fikk vi innføring i den gode samtalen,
om balansen mellom nærhet og nødvendig følelsesmessig avstand i den krevende samtalen. Vi fikk innføring i bønn
og forbønnstjeneste, salving og bønn for
syke, samt erfaringer om bønn og forbønn fra levde liv. Sterke historier som
bærer i seg vitnesbyrd om Gud som kan.
Bibelskolelærer Ole Magnus Breivold fra
Bibelskolen Bildøy holdt Bibeltimer over
temaet: Jonas – en antihelt. Oppdraget
som lykkes på tross av Jona men på
grunn av Gud. Det var sterke og svært
ransakende Bibeltimer, der du ble sittende igjen med spørsmålet: Ligner jeg
på Jona – som flykter både fra kallet og
oppgjøret med synd?
Om du leser disse linjer Ole Magnus:
Varm takk for særdeles flotte Bibeltimer!
Kveldsmøtene ble delt mellom ulike talere, der alle fikk bringe med seg sentrale
tema til oppbygging og ettertanke.
Jo – det var et sted for påfyll, inspirasjon
og refleksjon.
Store deler av styret i Sirdal indremisjon
deltok på nettverket Futurum, hvor det
handler om å bygge egen forening og
forberede grunnen for forsamling. Jeg
lar meg imponere over Ruth Lillian Hompland og styret hennes. I sin «gruppe-

Dette skjer
framover
oppgave» hadde de laget en visjon for
sitt videre arbeid i Sirdal: «Med hjerte
for Jesus».

Januar
5.

Nyttårsfest, Audnastrand

En visjon vi alle kunne bære med i vårt
hjerte.

8.-11.

Bibelkurs, Flekkefjord

12.-13.

Mannsweekend, Kvinatun

Oppsummert er tilbakemeldingene
fra konferansen svært gode. De langt
fleste bar med seg stor takk på veg
hjem fra konferansen. Dog skal bemerkes at enkelte røster hadde ulik
oppfatning av sangen og musikken i
fellessamlingene. Det viser at temaet
engasjerer og berører. Av de tilbakemeldinger jeg har klart å fange opp, vil
utfordringen i fremtidige konferanser
ligge i å finne balansen mellom ulike
stilarter, tekstvalg og lydnivå.

14.-27.

Bibelkurs, Mosby

25.-28. Leir, Kvinatun

Februar
1.-3.

Leir, Kvinatun

16.

Dugnadsfest, Audnastrand

Selv reiste jeg hjem med stor takk til
Jesus og ImF for et arrangement som
er med å fremme fellesskapet, løfte
kunnskapsnivået og skape et forum
som er med på å dyktiggjøre meg videre i tjenesten.
Mitt noe utførlige referat er skrevet
i den hensikt å skape interesse for
lederkonferansen, i håp om at flere fra
ImF Sør melder seg på til neste år. Da
vil også generalforsamlingen til ImF
bli lagt sammen med konferansen.

«Oppsummert er tilbakemeldingene fra konferansen
svært gode. De langt fleste
bar med seg stor takk på
veg hjem fra konferansen.»

God jul og
godt nyttår!
Indremisjonsrøsten 6 2018
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» Bibelkurs

Bibelkurs Flekkefjord,
8.-11. januar
ImF Sør har dette året lagt
opp til en ukes Bibelkurs i
Flekkefjord bedehus. Kurset
er lagt opp etter samme mal
som Bibelkurset på Mosby.
Vi begynner kl. 1900, og det er to Bibeltimer hver kveld. Mellom timene
er det en kort kaffepause.
Kursleder er Edvard Foss.
Audun Hjelvik og Jørgen W. Tønnessen har ansvar for Bibeltimene.

Audun har tema:
Glimt fra 2. Kongebok 6

Velkommen til
samlinger om
Guds Ord.

Jørgen har tema:
Abraham, ett forbilde for de troende

Sangkrefter:
Tirsdag 8.: Sirdal sangkamerater
Onsdag 9.: Reidun Iren og Olav
Fossdal
Torsdag 10.: Flekkefjord musikklag
Fredag 11.: Ellen Kristine Hauan
Vi ønsker velkommen til rike dager i
bedehuset, og håper at du ser dette
som et tilbud om du bor i Flekkefjord
eller distriktet rundt.
Lørdag og søndag deltar begge talerne på mannsweekend på Kvinatun.

Bibelkurs Mosby, 15.-25. januar
ImF Sør arrangerer det årlige Bibelkurset på Mosby
bedehus, i tiden 15. – 25.
januar. Tirsdag til og med
fredag, hver kveld kl. 1900,
med en liten kaffepause
mellom timene.
Talere og tema er som
følger:
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Uke 3:

Sangkrefter:

Arild Ove Halås med tema:
Korsets mysterium.

Tirsdag 15.:
Onsdag 16.:
Torsdag 17.:
Fredag 18.:
Tirsdag 22.:
Onsdag 23.:
Torsdag 24.:
Fredag 25.:

Per Gunnstein Nes med tema:
Bønn.

Uke 4:
Øystein Persson med tema:
Kristi sjels lidelse, Jes. 53.10
Aud Karin Ringvoll med tema:
Forbilder i Skriften.

Mosby damekor
Randesundskameratene
Bedehuskoret i byen
Sang Ingun og Renathe
Sang
Flekkerøyguttene
Frihals
Kusinene

Julen «

Han kom ikke hjem til jul
Nå i disse førjulstider er
mange opptatt av å skaffe
seg billett til fly, tog eller
buss, om de ikke har gjort
det før. De skal hjem til jul,
- til familie, slekt og venner.
Og for de aller fleste lykkes
det å få billett, de kommer
seg hjem til jul.
Men det var en som ikke kom hjem til
jul. Den Herre Jesus Kristus. Den første
jul, som vår jul er til minne om, forlot
Han himmelen og ble menneske. Han
ble født av jomfru Maria hin julenatt.
Født for å dø. Vi fødes inn i denne verden for å leve noen år her på jord, for
siden ved troen på Jesus, å leve evig i
Guds nærhet. Jesus kom til denne jord
med det mål for øye, å dø en stedfor-

tredende død som oppgjør for våre
synder. Derfor fikk han navnet Jesus;
«for Han skal frelse sitt folk fra deres
synder».
Så kan vi spørre, klarte han det? Det er
bare bibelen som kan gi oss svar. Der
står det følgende, - i faktaboken:
Joh. 19.30: Det er fullført. Eller som det
heter i en spansk bibel: Det er komplett. Ingen ting å legge til.
Kol. 2,14: Han utslette skyldbrevet mot
oss… Han tok det bort da han naglet
det til korset. «Hvor er vår synd og
skyld og last, når alt tilregnet ble Guds
sønn, til korset nagles fast». Det er
oppgjort!
2 Tim.1,9: Han er den som har frelst
oss. Frelsen er med andre ord noe som
har funnet sted. Det skjedde på lang-

fredag da Jesus døde i vårt sted. Da
frelste Gud oss. Og det gjorde han så
fullkomment «at hver den som tror på
Sønnen har evig liv». Så er det opp til
oss å tro det!
Disse og mange andre ord fra bibelen
bekrefter at Han klarte det han kom
for. «Og etter at han hadde fullført
renselse for våre synder, satte han
seg ved majestetens høyre hånd i det
høye» (Hebr 1,3). Først da kunne han
vende tilbake til himmelen. «Han kom
hjem til jul».
Der ved Guds side lar Han hele sitt frelsesverk bli gjort gjeldende for oss. Han
er oss for Faderen. Og Faderen ser
hver eneste kristen plassert i sønnen,
og er fornøyd med oss ,- i Kristus. Det
kan vi også være,- fornøyd med Han
som ikke kom hjem til jul. For vår skyld.

Mannsweekend
på Kvinatun
12. og 13. januar
Vi gjentar de siste års «suksess» og innbyr
også i år til mannsweekend på Kvinatun.
I fjor var det ca 115 påmeldte, og Kvinatun, skole og
bedehus ble brukt til overnatting.

Indremisjonsrøsten 6 2018
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» Flekkefjord

Sprek 53 åring
Det startet i lokalene til Flekkefjord indremisjonskrets for
over 50 år siden. Ingen møter,
ingen åresalg, matservering
eller noe slikt, bare varesalg.
Slik var begynnelsen til det
som sannsynligvis er distriktets eldste julemesse, – indremisjonens julemesse i Flekkefjord. En ca. 53 åring som
«lever» i beste velgående, selv
om opplegget er en god del
annerledes i dag enn det var
midt på 60-tallet.
Årets messe, som tradisjonen tro gikk av
stabelen på Flekkefjord bedehus tredje
helgen i november, samlet fulle hus både
fredag og lørdag. Varesalget var gjerne
noe mindre enn i «gamle dager», men
til gjengjeld var stabelen med julekaker
som skulle selges «gedigen» og kakene
svært populære.
Taler fredag kveld var Henning Person.
På en god måte formidlet han budskapet
om å ha et livsmotto som preger hverdagen. Jesus hadde et livsmotto; å dø
for syndere. «Lever vi i nåden, vil godhet prege oss. Og i møte med nåden kan
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alle begynne om igjen» understreket han
blant annet. Sju staute mannfolk fra Sira
Sangkammerater stod for sangen denne
kvelden. På lørdag hadde vi besøk av
Oddbjørg og Magne Havaas som deltok
med sang og andakt under familiesamlingen.
Det sosiale ved en julemesse er viktig.
Praten rundt bordet over en kaffekopp
eller en tallerken ertesuppe. Folk koste
seg der de satt, kjøpte på lefser, rekesmørbrød, bløtkake og grøt, og pratet
mens de fulgte med på årene for å se
om de kanskje vant noe denne gangen.
Å noen vant, og gikk glade hjem med
kransekake, fruktkurv eller annet som var
kjekt å ha. Andre vant ikke, men gledet
seg over å ha støtte en god sak.
Barna hadde forresten sitt eget juleverksted på lørdag der de holdt på med
forskjellige aktiviteter trygt ledet av Tina
Haddeland.
Komiteen med alle sine medhjelpere fortjener stor takk for innsatsen de legger
ned for misjonens sak, og for et brutto
resultat økonomisk på ca kr. 210.000.-.

Audnastrand «

Julemessa Audnastrand 2018
Julemessa ble avholdt like før
Røsten gikk i trykken, og de
korte oppsummeringer om en
flott dag, er som følger: Godt
og laglig vær. Mye folk – vi
hadde problemer med parkeringen. Gode tilbakemeldinger på opplegg og tilrette
legging.
AV: RAGNAR RINGVOLL

Gevinstverdien på åresalget var økt i år,
noe som ble forstått og godt mottatt.
Det ble vist STOR forståelse for at pris pr.
«åre» var økt fra 10 til 20 kroner.
Vi hadde flere og svært fine hjemmelagde gjenstander til salgs i år. Salg av ulike
kaker og hjemmelagde gjenstander gikk
godt unna.
Klaus Muff talte velsigna godt. Evangelisten er høyst levende i den godt voksne
mannen.
Svært gode sangkrefter på alle møter. Vi
lot oss særlig berøre av Ingrid og Kristina
som sang på familiemøtet.

Kristina og Ingrid imponerte med flott sang.

Komiteen har gjort et formidabelt arbeid
for å tilrettelegge årets messe. Pr dags
dato er bruttoinntektene for årets messe
på vel kr. 485.000,-.
Utgiftene er redusert i forhold til tidligere, hvilket betyr et svært godt økonomisk
resultat til kretsen. Vi opplever messe
dagen som et solid håndtrykk fra misjon
folket. Tusen takk!
Takk også til: Komiteen, alle som jobbet
før, under og etter messa, talere, sangere.
Takk til alle som har gitt og laget hånd
arbeid av ulike slag.
Kjøkkenet på Audnastrand er bæreren
av de tunge tak på en dag som denne.
Sammen med gode hjelpere ble kjøkkentjenesten forbilledlig gjennomført.

Klaus Muff talte.

Hovedlotteriet ble trukket av Ole Kristian
Øydna og Ragnar Ringvoll.

Resultatet ble som følger:
Sykkel: Fam. Odd Ågedal
Skipakke: Anne Karin Ougland
Motorsag: Even og Nikolai Stordal
Kenwood kjøkkenmaskin:
Ågot Beisland
Høytrykkspyler:
Karen og Holger Reisvåg
Juicesentrifuge: Kjell Koveland
Maleri Arnhild Stangenes: Tone Myhra
Verktøykasse med utstyr: Torhild Ekern
Moccamaster: Målfrid og Arnt Taksdal
Bålpanne: Ruth Anita Kjellingland
Utskåret veggur:
Karen og Holger Reisvåg
Gavekort Strai kjøkken:
Fam. Leif Einar Ulgjell
Gavekort Spiseriet:
Fam. Simon Nodevik
Strikket genser: Inger-Johanne Linjord
Hardangerbestikk: Allan Vood
Indremisjonsrøsten 6 2018
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» Kalender

Er du leder for et lag eller forening og vil ha besøk av oss
– ta kontakt med oss på epost: sor@imf.no eller tlf. 38 25 83 80.

Reiserute januar 2019

(Med forbehold om endringer)

Edvard Foss
08.-11. Bibelkurs i Flekkefjord
15.
Bakke bedehus
16.
Kvinatun form.treff
20.
Storsamling Sira
23.
Øie bedehus
24.
Årsmøte Tonstad
27.
Kvås
30.
Bibeltime Hægebostad

Tina Haddeland
10.
Flekkefjord jr.ving og
j, g lag og inpuls Flekkefjord
13.
Storsamling Kvinesdal for barna
14.
Maksgjengen Gyland
15.
Remehaugen kystbarnehage
16.
Gyland Inpuls
25.-27. 2-3 kl leir Kvinatun
31.
Familiesamling Flekkefjord

16.
18.
21.
22.
26.
30.

Jørgen Tønnessen
08.-11. Bibelkurs Flekkefjord
12.-13. Mannsweekend Kvinatun
15.
KVS Bygland
16.
Hornnes uf
17.
Årsmøte Farsund indremisjon
20.
Flekkefjord
22.
Rosseland bedehus
23.
Spind
24.
Årsmøte Birkeland i Hægebostad
29.
KVS Bygland
31.
Årsmøte Kvinlog

Ragnar Ringvoll
05.
Nyttårsfest Audnastrand
09.
Reme bedehus 1930
13.
Møte Mosby Indremisjon
13.
Møte Grovane 1100
15-20. Møteuke Flekkerøy bedehus
22-25. ImF Sør Bibelkurs Mosby
27.
Evje

Frank Rott
27.
Tonstad storsamling kl. 1100

Ingunn Holm
05.
Jule/nyttårsfest Hægebostad
09.
Øie bedehus
10.
Snik bedehus
13.
Vågsbygd bedehus
15.
Finsland
22.
KVS Bygland

Åge Nygård
11.
Klubben Vigeland
12-13. Mannsweekend Kvinatun
16.
Skailand/Eie 1930
20.
Spangereid 1900
23-24. Lista Indremisjon
27.
Flekkerøy 1700 - familiemøte
27.
Grovane 1100

Å barnemøte
Fredagsklubben og Sira Inpuls
Valand ya
Reme Impuls
8 up (lucky strike lyngdal)
Yngres Vigeland

Aud Karin K. Ringvoll
22.-27. Bibelkurs Mosby

Magne og Oddbjørg Havaas
13.
Lyngdal
Audun Hjellvik
08.-11. Bibelkurs Flekkefjord
12.-13. Mannsweekend Kvinatun
Per Gunstein Nes
14.-20. Bibelkurs Mosby
Øystein Persson
22.-27. Bibelkurs Mosby
Carl Otto Tønnessen
06.
Mosby

Anne Rita Nilsen
08.
Liknes Inpuls

LEIR Leirarbeidet er noe av det viktigste arbeidet vi driver
Mange dugnadstimer er lagt ned på
leirstedene våre av folk som brenner
for at barn og unge skal bli kjent med
Jesus.

Vil du være med å bidra?
Her er en oversikt over leirene. Vi
trenger ledere og kjøkkenhjelp, og vi
trenger dere som ber for leirene.
Ta kontakt kontakt på mail:
t.haddeland@imf.no evt ring/sms
911 93 306, hvis dette er noe for deg!
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Leir 2.-3. kl

Kvinatun

26.-28. jan

Leir 4.-7. kl

Kvinatun

1.-3. feb

Leir, 2.-4. kl

Audnastrand

1.-3. mars

Leir, 5.-7. kl

Audnastrand

15.-17. mars

Action leir 8-10 kl

Audnastrand

22.-24. mars

Bamseleir

Kvinatun

26.-27. april

Leir 2-3 kl

Kvinatun

3.-5. mai

Leir 4-7 kl

Kvinatun

10.-12. mai

Leir 2.-4. kl

Audnastrand

24.-26. mai

Leir, 5.-7. kl

Audnastrand

7.-9. juni

Andakt «

Han skal få navnet Under
I Jesaja 9,6 møter vi flere navn
på et barn som er født og gitt
oss: «For et barn er oss født,
en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han
skal få navnet Under, Rådgiver,
Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste». Dette barnet er Messias,
Guds Sønn, som er fra evighet
og som blir født til jorden når
tiden er inne.
AV: MARIE HORNNES

I Bibelen finner vi mange navn på
Messias som skulle komme. Hvert navn
forteller oss noe om hvem Jesus er og
hvert navn passer perfekt på Ham. Det
første navnet som møter oss her, er navnet Under. Hva betyr det at Jesus har
navnet Under? Det er verdt å grunne på.
VI kan tenke på Jesu unnfangelse som
var et under. I Lukas 1 fra vers 26 kan
vi lese om engelen Gabriel som kommer
med bud fra Gud til en jomfru i Nasaret.
Maria skal føde en sønn som skal ha navnet Jesus. Han er Guds Sønn og blir unnfanget i henne ved Den Hellige Ånd. Det
har aldri vært en slik unnfangelse verken
før eller etter. Gud griper inn i historien
og bruker ei ung jente i Israel. En underlig start for Jesus som er Guds Sønn og
Menneskesønnen. Engelen Gabriel sier
til Maria: «For ingenting er umulig for
Gud» (vers 37).

ganger prøvde de å ta hans liv, men ingen kunne røre ham før timen hans var
kommet. Da gav Jesus sitt liv til soning
for våre synder. Tre dager senere var
graven tom og Jesus viste seg levende
for sine disipler. Jesus har lagt døden
bak seg for alltid.
Vi kan tenke på Jesus som gikk omkring
på jord og gjorde under. Han berørte
mennesker, og gjør det samme i dag.
I Matteus 8 kan vi lese om en spedalsk
som blir renset av Jesus. Den spedalske kommer og faller ned for Jesus og
sier «Herre! Om du vil, så kan du gjøre
meg ren» (vers 2). Jesus kan gjøre alt
det Han vil. Store og underfulle er Hans
gjerninger. Hver gang Jesus frelser et
menneske er det et under. Det er ingen
selvfølge at Gud ikke gjør med oss etter våre synder og det som vi fortjener,
men at Han i stedet ser i nåde til oss for
Jesu skyld. Guddommelige fødsler skjer

når mennesker tar i mot Jesus som sin
frelser. For ingenting er umulig for Gud.
Jesus fører sine troende på jord på underfulle veier. Han kan åpne en dør slik
at ingen kan lukke den, eller lukke den
slik at ingen kan åpne. Hver gang et
Guds barn blir bevart i troen på Jesus
og når sitt himmelske hjemland, er det
er under. Her nede på jorden går djevelen omkring som en brølende løve og
søker noen han kan oppsluke. Vi kan
oppleve motstand eller medgang som
gjør vandringen hjemover tung og vanskelig. Noen kan være nær å fortvile og
gi opp. Men vi har med Han å gjøre som
bærer sitt navn med rette. I 1.pet. 5,10-11
står det: «Men all nådes Gud, som har
kalt dere til sin evige herlighet i Kristus
Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal
dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all
evighet! Amen».

Hele Jesu liv var et under. Alt skjedde
som det stod skrevet etter Guds timeplan. Maria og Josef må dra til Betlehem
i folketelling der fødselen finner sted.
Messias skulle nemlig bli født i Betlehem. Jesus var annerledes enn alle andre mennesker som har levd. Han var
ren, usmittet av synden. Jesus var bare
god, men verden tålte Ham ikke. Flere
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» Gaver

Foreningsgaver september og oktober 2018
Kretsen bankkonto 3138 25 32573
Reme bedehus..................................................................... 23 500
Eiken Indremisjon................................................................10 000
Spind Kr.Ungdomsforening............................................... 3 320
Melhus........................................................................................5 020
Eie Indremisjon.......................................................................6 046
Vikeland Indremisjon.........................................................20 000
Engesland bedehus.............................................................. 3 350
Stallemo bedehus...................................................................3 343
Rosseland bedehus...............................................................5 050
Bakke Indremisjon............................................................... 15 000
Helle Kvinneforening..........................................................42 260
Evje Indremisjon..................................................................30 000
Lyngdal bedehusforsamling...........................................20 000
Finsland bedehus...................................................................4 043
Gyland Indremisjon.............................................................. 4 000
Svalandstevnet....................................................................... 5 650
Røyknes bedehus..................................................................2 000
Fjotland Indremisjon..............................................................1 847
Tveit Indremisjon....................................................................3 000
Omlid kvinneforening..............................................................700
Flekkerøy bedehusforsamling......................................... 27 916

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

Imf fast givertj.......................................................................67 898
Audnastrand fast givertj......................................................3 100
Audnastrand fra Søsterringen......................................... 4 000
Kvinatun fast givertj.............................................................. 7 200

	
  

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:...........................................................................................................................................................
Adresse:.....................................................................................................................................................
Postnr:..................... Sted: .......................................................................................................................
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
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Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
Truckutleie

ALT INNEN TRANSPORT
Lokal- og langtransport
Termotransport
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Spesialtransport
Kranarbeid
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Gravingsarbeid
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TLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

Telefon 909 76 945

TLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

KTD.NO as
Kjell T. Dypedal

SPRENGNING GRAVING MASSETRANSPORT
LYKKEDRANG, 4639 KRISTIANSAND

Tlf. 91 71 71 56

ELEKTRO - RØR - VENTILASJON

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

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

ønsker dere alle en
velsignet god julehøytid!
Guds Fred!
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