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For Gud sendte ikke
sin Sønn til verden
for å dømme verden,
men for at verden skulle
bli frelst ved ham.
Joh. 3,17

UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR – MED GUDS ORD TIL FOLKET

» Kontakt

» Leder

Med Guds Ord til folket
Indremisjonsforbundet Sør
Postadresse: Pb. 166, 4524 Lindesnes
Besøksadresse: Spangreidveien 366,
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,
Magne Havaas, Jonny Stensland og
Eivind Kittang (vara)
Konfirmasjon:
Ingunn Holm

tlf. 414 74 676

Vielse:
Jørgen Tønnessen
Frank Rott

tlf. 916 20 744
tlf. 412 26 036

Dåp og begravelse:
Kontakt kretskontoret
Kretsleder:
Ragnar Ringvoll

tlf. 404 44 545

Administrasjonsleder:
Anita Stensland, at.stensland@imf.no

Vi skal igjen feire påske. Takke for
budskapet som møter oss fra korset
til den tomme grav. Evangeliets nåde
møter oss midt i lidelsen.

Frykt og følelse av nederlag vil lett
kunne stenge for synet av Han som
kom med budskapet: Fred være med
dere….

Min sårbarhet, min synd og mine
nederlag, møtes hos Han som selv
var fylt av angst så «svetten rant
som blod».

Mennesker som fikk møte Jesus etter
oppstandelsen, møtte den kjærlighet som går dypere enn all vår skyld
og all vår skam. I så måte er møtet
på stranda mellom Jesus og Peter
en sterk bekreftelse på at nåden er
større enn synden. Ingen anklage
eller angrep fra Jesus. Bare et ønske
fra Jesus om å gjenopprette det som
hadde vært. Det er derfor du kan lese
følgende i sef. 3,17: Herren din Gud er
midt i blant deg, en helt som frelser.
Han fryder seg over deg med glede,
han tier i sin kjærlighet, han jubler
over deg med fryderop.»

Jesus døde den mest skamfulle død
en kan tenke seg, med folket som tilskuere. Korsfestelsen var offentlig og
ble knyttet sammen med tortur. Han
bar selv sitt kors, han ble avkledd, og
klærne ble tatt fra han. Den dødsdømte mistet kraft ved at han ble
spikret til korset.
Jødene visste , ut fra 5. Mos. 21,23, at
den som ble hengt opp på et tre, var
forbannet av Gud.

(permisjon)

Jesus ble hengt, og han ble uthengt.
På Korset ropte han: Min, Gud, min
Gud, hvorfor har du forlatt meg.
(Matt. 27,46.)

Forkynnere:
Åge Nygård (permisjon) tlf. 416 75 610
Jørgen Tønnessen tlf. 916 20 774
Ingunn Holm
tlf. 41 47 46 76
Marie Hornnes (permisjon) tlf. 970 36 215
Edvard Foss
tlf. 907 23 688

I dette øyeblikket var ikke bare Jesus
forlatt. Også disiplene følte seg
forlatt, og de satt tilbake med en
følelse av at håpet som knyttet dem
til Jesus, ble knust i løpet av påska.

Barne- og ungdomsarbeider:
Anne Rita Nilsen
tlf. 911 10 996

De kjente seg svært redde – og forlatte. Så redde var de, at da ryktene
om Jesu oppstandelse oppstod 1.
påskedag, var disiplene gjemt bak
en lukket dør, av frykt for jødene.
Samtidig bar de på skam og skyld
over egne svik i forbindelse med
korsfestelsen.

Ungleder:
Anette B. Stensland tlf 99597546

Leirkonsulent:
Astrid Persson audnastrand@gmail.com
Audnastrand leirsted
Adresse: Spangreidveien 366,
4520 Lindesnes
Telefon: 38 25 83 80
Bankkonto.: 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: Krågelandsveien 43,
4473 Kvinlog
Bankkonto: 3138.25.32573
E-post: kvinatun@imf.no
www.imf-sor.no/kvinatun
Tilsluttet: Indremisjonsforbundet
2

GOD PÅSKE.

Indremisjonsrøsten 1 2019
2021

Jesus egne ord om hans lidelse og
død, nådde ikke inn hos hans disipler.
De forstod det rett og slett ikke.
Det måtte åpenbares, slik det må
for meg og deg også. Og da Jesus
stod midt i blant dem i fryktens rom
(Joh. 20. 19 -22), så de hvem han var.
Frykt ble til glede da disiplene fikk se
Jesus, samt sårene i hender og hans
side: «Da ble disiplene glade, da de
så Herren.»

Han tier i sin kjærlighet. Det betyr at
alle anklager og all din synd ble tatt
med på korset. Når du møter Gud
på korset i det Jesus har gjort, jubler
han over deg med fryderop. Det er
fullbrakt.
Det var i møte med Jesu omsorg og
varme at mennesker kunne ta tak i
sine liv og bekjenne sine synder. Det
er Guds betingelsesløse kjærlighet,
og opplevelsen av å være elsket,
som gjør det mulig for synderen å
bekjenne sin synd og sine nederlag.
Jesus tok både den skjulte og åpenbare byrden fra oss og bar den opp
på korset.
Bibelen er full av historier om mennesker som kom tynget av synd til
Jesus, men forlot Han frigjorte og
glade. Han møtte dem med nåde.
Ha en velsignet og fredfull påske
sammen med Jesus.

Ragnar

Aktiviteter «

Dette skjer
APRIL - MAI
I april og mai er leirer, formiddagstreff, familiedag
på Audnastrand og årsmøte avlyst.
(Kvinatundagen er flyttet til 19. september)

Be for:
forsamling, barne- og

VÅRUTLODNINGA 2021

ungdomslag
i ditt distrikt.

Selve messedagen blir avlyst. Det blir en digital
utlodning fredag 9. April kl 19.00 Mer info kommer
på hjemmeside, facebook og instagram. Men loddsalget
går sin gang, og vi får en inntekt til ImF Sør.
Ønske du kjøpe lodd, så ring til kretskontoret 38 25 83 80.
Vi skriver lodd på deg, og du kan betale til
kontor 3138 25 32573 eller vipps nr 504970

Påskemøter
Følg med i dagspressen og våre hjemmesider hvorvidt møtene blir gjennomført.
Vi forholder oss til retningslinjer gitt av sentrale myndigheter. Disse kan endres på kort varsel.
SØNDAG 28.3.21
Stallemo kl. 11.00:
Ingunn Holm
Hægebostad kl. 11.00: Edvard Foss
TORSDAG 1.4.21
Mosby kl. 11.00:
Hekkfjell kl. 13.00:
FREDAG 2.4.21
Sira 1100:
Flekkefjord 19.30:
Øksendal 19.30:

SØNDAG 4.4.21
Vikeland kl. 08.00:
Spangereid kl. 11.00:
Langeland 19.30:

Ingunn Holm
Kjell Hauan
Edvard Foss

MANDAG 5.4.21
Ingunn Holm			
Sira kl. 11.00:
Jørgen Tønnessen
Jørgen Tønnessen
Farsund kl. 19.30:
Oddbjørg og Magne Havaas
Reme kl. 19.30:
Frank Rott
Vikeland kl. 19.30:
Jørgen Tønnessen
Gordon Klungland
Endre Bjelland
Kollekt til ImF Sør på møtene.
Kjell Hauan
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» Kretsen

Astrid og Tina er nå i gang
med å planlegge leirene
til sommeren.

Nytt fra arbeidet i kretsen.
KVINATUN

PERSONAL

I annekset på Kvinatun har det vært
vannlekkasje. Lekkasjen skyldes
gnagere som har spist hull på et
vannrør. Forsikringen dekker skaden.
Husstyret ønsker å selv fikse opp
skaden som er gjort og det vil da
bli behov for mye dugnad framover.
Ring 91193306 (Tina Haddeland) om
du har anledning til å hjelpe til med
noe dugnadsarbeid.

Anette Bye Stensland har fødselspermisjon. I februar fikk hun og Jonny en gutt
som bærer navnet Jonas. Gratulerer.

En giver har gitt 100.000,-. Beløpet
er øremerket Kvinatun og vil bli brukt
i tråd med givers intensjon. Vi takker
varmt for gaven.

Husk på alle våre ansatte i bønn.

Husstyret vil følge opp vannskaden
og gaven i forståelse med kretsstyret.
AUDNASTRAND
Husstyret har sørget for å fjerne en
god del tre på deler av tomta ut mot
elva. (Se bilde til høyre).
Videre skal husstyret - i forståelse
med fylkesmannen – se på hvordan
elvekanten kan steinsettes, da elva har
gravd ut en del masse langs kanten
der trærne stod.
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I hennes fravær har kretsstyret ansatt
Astrid Persson i en deltidsstilling med
særlig ansvar for leirarbeidet, som vi håper
kommer i gang igjen fra juni måned.
Tina Haddeland leder ung – arbeidet
i kretsen i Anettes permisjonstid.

ÅRSMØTET TIL IMF SØR
Kretsstyret har utsatt årsmøtet, som
skulle vært avviklet på KVS Lyngdal
lørdag 17. april.
Ny dato for årsmøtet vil bli fastsatt i et
senere kretsstyremøte.
COVID 19 – ENDA EN GANG
I skrivende stund er det sterke begrensinger i enkelte kommuner hva angår
tillatelse til å arrangere møter. I andre
kommuner er smittesituasjonen så god

at man kan forholde seg til nasjonale
retningslinjer.
Vi oppfordrer til å avholde møter og
arrangementer der det er mulig. Ta
kontakt med kretsleder hvis du er i tvil
om noe. Vær nøye med de til enhver tid
gjeldende regler som gjelder, når arrangementer gjennomføres.
GJENBRUKSLÅVEN PÅ KVINLOG
Det gjøres et stort arbeid av
misjonsfolket for å holde låven åpen.
Takknemligheten er stor for engasjementet som vises.
Kretsstyret har i siste styremøtet
besluttet at alt overskuddet fra
gjenbrukslåven skal overføres til
Kvinatun. Ordningen gjelder fra 2021.
Audnastrand har sitt loppemarked,
hvor hele overskuddet går til leirstedet.
Styret synes det er rett at Kvinatun får
overskuddet fra gjenbrukslåven.
Ragnar

Kretsen «

SOMMERLEIRER
AUDNASTRAND
4.-6. JUNI
11.-13. JUNI

2.-4. KLASSE
5.-7. KLASSE

Påmelding via checkin
starter 5.april kl. 17:00
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» Til minne

MARTIN MIKALSEN TIL MINNE
Lørdag 6. mars døde bedehus- og
indremisjonshøvdingen Martin Mikalsen fra Lista, 84 år gammel.
I mange år levde han med en
sviktende helse og nå har han nådd
målet og er hjemme hos Herren. I
kristenflokken på Lista er det mange
som har tenkt at Gud må ha god råd
når Martin ble rammet av sykdom
og satt på sidelinja i sin beste alder.
På tross av redusert helse fortsatte
Martin i flere år i tjenesten. Martin
fikk gjennom sykdomstiden hvile i
Ordet: «Min nåde er deg nok»
Martin ble radikalt omvendt i sine
unge år. Det han selv fikk motta
av Jesus ble hans livsoppgave å gi
videre til sine medmennesker. Med
frimodighet ønsket han å vitne om
sin Herre og Frelser og hans frimodige vitnesbyrd berørte mange.
Martin var trofast i tjenesten på
Stave bedehus og i Lista Indremisjon. Så lenge helsa holdt, stod
plassen hans sjelden tom enten det
var bønne- og vitnemøte eller større
samlinger.
I en mannsalder var Martin formann
i bedehuset på Stave og i 34 år var

Min bakgrunn er Golgata kors.
I en av våre mange flott sanger,
står det følgende:
«I blant blir vi spurt hvilken bakgrunn vi har. Kan hende vi føler oss
brydd. Jeg kan til Guds ære – dog
juble et svar: Min bakgrunn og alt
er blitt nytt.
Bibelen forteller flere steder at Gud
griper inn og gjør noe nytt.
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han med i styret av Lista Indremisjon og
4 av disse årene som formann. Martin
så verdien av samarbeidet som fant
sted mellom bedehusene på Stave og
Langeland. Han var i en årrekke med i
musikkoret og var leder i en gutteklubb
som samlet inn midler til indremisjonsarbeidet. Han var sentral i arbeidet de
årene Fredtun nærradio hadde sendinger. Sammen med sin kjære Jessie stiftet han en trygg og god heim for deres
tre barn på Vere på Lista og mange
predikanter, også fra indremisjonen kan
underskrive at de her opplevde omsorg
og gjestfrihet.
Martin var en praktiker og hans yrkesbakgrunn brukte han til mang en
dugnadsinnsats i Guds rike. I byggingen
av Yngreshytta på Lista, Fredtunbygget i Vanse og Audnastrand leirsted var
Martin en sentral person. Likedan var
han selvskreven på plass når teltet skulle
reises og teltmøter arrangeres.
Martin engasjerte seg også i kretsarbeidet, så lenge helsa gav han mulighet.
Han var med i kretsstyret i perioden
1979 – 1985. han var ofte med på dugnad, og hans hjerte for misjonsarbeidet
var stort.

og de siste årene delte han tiden med
å være hjemme hos Jessie i 14 dager,
og de neste 14 dagene på sykehjemmet i Farsund. Jessie og Martin har
vist – og fått erfare – hva det vil si å
holde sammen i gode og vanskelige
dager. Kjærligheten tåler alt.
Vi vil særlig huske Martin for: Jesusbegeistring, nøden for at mennesker
må bli frelst, det gode humør og den
gode replikken.
I begravelsen ble det gitt anledning
til å gi en minnegave til Audnastrand
leirsted, noe vi på vegne av kretsen,
takker varmt for.
Nå har han fullført løpet og bevart
troen. Fred over hans gode minne.

Sykdommen preget Martin i lengre tid,

Magne Havaas og Ragnar

Jes. 43,18: Kom ikke i hu de forrige ting,
akt ikke på fortiden. SE jeg gjør noe
nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere
ikke kjenne det?

Min bakgrunn er Golgata, seierens kors
Min bakgrunn er Golgata kors.

For den som har møtt Jesus, er alt
blitt nytt – i hvert fall i følge Bibelen.
Hør hva som står i 2. kor. 5,17: «Derfor,
om noen er i Kristus da er han en ny
skapning, det gamle er forbi. Se alt er
blitt nytt. Så er det altså i Jesus at alt
er blitt nytt.

Ja det er den sikreste bakgrunn jeg vet,
Min bakgrunn er Golgata kors.
I møte med Jesus får du en ny bakgrunn: Din synd er tilgivet. Ja , helt
slettet ut.
Det er ikke rart at den som har møtt
Jesus, er svært glad for påskens budskap og innhold.

Andakt «

I MØTE MED JESUS
AV: MAGNE HAVAAS

Vi møter flere steder i det nye testamente utrykket:
«DA KOM JESUS»
I Johannes evangelium kapitel 20 finner vi Jesu disipler redde, fortvilte og
sørgmodige. I løpet av noen dramatiske påskedager var det meste snudd
opp ned for disippelflokken. Han som
de hadde satset livet og fremtiden
på var brutalt tatt av dage. Nå var de
samlet bak stengte dører to ganger
med åtte dagers mellomrom. Første
kvelden manglet en av de tolv, nemlig Tomas, men andre gangen var
også han til stede. Den oppstandne
Jesus var interessert i å møte alle sine
disipler også tvileren Tomas. I begge
beretningene møter vi de tre ordene:
«DA KOM JESUS»

I tre år hadde Jesus virket og flere
ganger hadde hans venner erfart at
han kom dem i møte.
En gang når det stormet som mest
kom han til dem ute på Genesaretsjøen. «Vær ved godt mot, det er meg.
Frykt ikke» Matt. 14.27, var ordene han
møtte dem med. På hans ord stilnet
stormen.

En annen gang møtte han søstrene
Marta og Maria i Betania. Han var blitt
budsendt da broren deres, Lasarus,
var syk og senere døde. Da kom han
tilsynelatende for sent, men Jesus
kommer alltid i rette tid. På Jesu ord
og befaling kom Lasarus levende ut
fra graven.

I teksten vår fra Joh. 20 viser den oppstandne Jesus sin kjærlighet og omsorg
for sine kjære disipler.
Bak de stengte dørene kom han. Han
hadde nemlig noe å si til sine redde og
fortvilte venner. «Fred være med dere».
Dette hadde han også tidligere lovet dem:
I Joh. 14.27 kan vi lese: «Fred etterlater jeg
dere! Min fred gir jeg dere. La ikke deres
hjerte forferdes, frykt ikke!»
Jesus hadde også noe å vise sine venner.
Sårene i siden og merkene etter naglene i
hendene overbeviste disiplene om at det
virkelig var deres Herre og Mester som
sto levende blant dem. Ikke rart at frykten
ble vendt til glede.
Så hadde Jesus noe å gi sine venner i tillegg til freden og gleden.» Ta imot Den
Hellige Ånd», sa Jesus. Så fikk de nytt
mot og ny frimodighet. De hadde møtt
den oppstandne og erfart at han levde
og hadde overvunnet døden.

Så er det godt å streke under det
kjente verset i Hebr.13.8 «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til
evig tid».
Han kommer også i dag til sine venner, ja, til alle som påkaller Hans navn.
Han kommer når det stormer i oss
og rundt oss. Han kommer når vi er
redde, ensomme, sorgfulle eller syke,
men også i tider når vi kan glede oss
over livet.
Vi er mange som har erfart at når vi
søker Jesus så lar Han seg finne. Du
og jeg kan når vi vil møte den Oppstandne Jesus i Ordet, sakramentene,
bønnen og i de helliges samfunn.
«Send bud på ham hvis navn er Jesus
Krist, som frelse kan og lege sjelens
brist! Han som av Gud ble sendt til
jorden ned. Send bud på ham, o sjel,
og du får fred!»
Magne Havaas

I 40 dager vandret Jesus rundt på jorda.
Han møtte sine venner på ulike steder og
måter. En dag var to av dem på vandring
til byen Emmaus. De gikk og samtalte om
det som hadde skjedd i påska. I Luk.24.15
leser vi:
«-mens de samtalte og drøftet dette, kom
Jesus selv nær til dem og slo følge med
dem».
I løpet av noen ettermiddagstimer fikk
disse to oppleve en bibeltime de vel aldri
kom til å glemme. Det resulterte i at «deres øyne ble åpnet» v.31 og «han åpnet
deres forstand så de kunne forstå skriftene» v.45.
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» Reiserute

Reiserute for april og mai 2021
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
18.04
Vikeland
Edvard Foss
24.-28.03 Tonstad møteuke
08.04
Flekkefjord jr.ving, jente
guttelag og inpuls
11. 04
Grovane
13. 04
Ålefjær
14.-18.04 Møteuke Moi
20.04
Eie bedehus
22. 04
Flekkefjord jr.ving, jente
guttelag og inpuls
29. 04
Flekkefjord jr.ving, jente
guttelag og inpuls
09.05
Kvinesdal 11.00
11.05
Sira nattverdmøte
Jørgen Tønnessen
24.-28.03 Møteuke Lista
31.03
Rosseland
Ingunn Holm
11.04
Kvinesdal
13.04
Flekkefjord
15.04
Snik
18.04
Kvås
20.04
KVS BYGLAND
21.04
Storekvina
25.04
Grovane
27.04
Ålefjær
29.04
Tonstad Samtalekveld
02.05
Vikeland
09.05
Grovane
11.05
Finsland
12.05
Hægebostad
13.05
Mosby
Tina Haddeland
25.03
Familiesamling Flekkefjord
06.04
Byremo barnekor
07.04
Flekkerøy yngres
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16.04

KFUK/KFUM Klubben Vigeland

20.04

Liknes Inpuls

22.04

Hidra yngres

29.04

Jr.ving, jente-guttelag

Tor Andre Haddeland
14.04
Randesund Indremisjon
27.04
Finsland bedehus
04.05
Øvre Sirdal

og inpuls Flekkefjord
30.04

Sira Inpuls

05.05

Å barnemøte

09.05

Reme Bedehus familiemøte

11.05

Kvås Yngres

Ragnar Ringvoll
06.04

Øvre sirdal

07.04

Skolelaget i Grimstad

11.04

Åseral

15.04

Spind

18.04

Sira

23.-25.04 Lista
27.04

Rosseland Bedehus

28.04

Lyngdal bedehusforsamling

29.04

Gyland Indremisjon

04.05

Flekkefjord Indremisjon

09.05

Frikstad 11.00

Stig Løland
28.03
Grovane Indremisjon
Bjørn Ingvald Bryggeså
11. 04
Bakke Indremisjon
25.04
Stallemo Bedehus
02.05
Tonstad
Frank Rott
28.03
Kvås Indremisjon
02.04
Sira
Magne og Oddbjørg Havaas
02.05 Hægebostad
Kjell Hauan
13.05 Flekkerøy

Anne Rita Nilsen
25.03

Hidra yngres

12.04

Maksgjengen Gyland

14.04

Flekkerøy yngres

16.04

Hægebostad ynges

19.04

Konsmo Yngres

20.04

Reme Impuls

21.04

Å barnemøte

25.04

Eiken Indremisjon familiemøte

27.04

Remehaugen kystbarnehage

27.04

Kvås Yngres

29.04

Lyngdal YA

11.05

Remehaugen kystbarnehage

12.05

Å barnemøte

Kåre Flottorp
25.04

Åseral Indremisjon

Koronasituasjonen
er i stadig endring, møter
og andre arrangement kan
plutselig avlyses. Det kan skyldes
endring i smittevernregler, eller at
sentrale personer havner
i karantene, blir syke, og av
den grunn ikke kan erstattes
på kort varsel.
Vi ber folk følge med.

Bibel- og naturcamp

«

Velkommen til BIBEL- OG NATURCAMP
på KVS Bygland 4. juli–11. juli 202
“Midt i hjertet av Setesdal”
Møter og arrangementer:
• Barnemøter
• Bibelsamlinger for ungdommene
• Bibeltimer med Roald Evensen
• Kveldsmøter med
Asle Hetlebakke
• Kulturkveld
• Sangkveld
• Misjonsløp
• Sang av Vera Henriksen
Andre aktiviteter:
• Grillkvelder
• Fjellturer
• Volleyballkamper og
andre uteaktiviteter
• Inneaktiviteter i gymsalen
• Bading/vann-aktiviteter
• Fisking/fiskekonkurranser
• Gokart-kjøring
• Tur til Landeskogen Fredssenter

Vi forsøker også å ha en del aktiviteter
på skolen for de som ikke blir med på
dagsturene.
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.

Du er hjertelig
velkommen!
Send din påmelding allerede nå til:

Matpriser:
Frokost for voksne......................... kr. 50,Frokost for barn under 14 år...... kr. 30,Frokost med niste......................... kr. 100,Middag for voksne........................ kr. 150,Middag for barn under 14 år...... kr. 50,-

Olav Nilsen på tlf. 982 99711,
eller mail: kbnilsen@hotmail.com
Følg også med på våre hjemmesider:
www.bibelognaturcamp.no

Salg av bøker i forbindelse med møtene.
Indremisjonsrøsten 1 2021
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» Gaver

Foreningsgaver januar og februar 2021
Kretsen bankkonto 3138 25 32573
Konsmo Imf............................................. 6.000
Randesund Imf................................... 40.000
Evje og Omegn Imf...............................5.000

Eiken.........................................................18.000
Grovane ImF............................................4.200
Sira Inpuls...............................................10.000

Fast Givertjeneste
Imf Sør.....................................................108599
Audnastrand.............................................3500
Kvinatun..................................................... 7400

	
  

1. mai
Heilmaraton:
Ei ronde rondt Ogge

Hallmaraton:
Ei ronde rondt Klepp
En maraton gjennom de tre kommunene Vennesla, Iveland og Birkenes • Indremisjonspris kr 300,Påmelding til Odd Gunnar Tveit • Telefon: 901 70 719 • E-Post: odd.gunnar.tveit@gmail.com

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.

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:

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.

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

Navn:...........................................................................................................................................................

Noen kan GÅ:

Adresse:.....................................................................................................................................................

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

Postnr:..................... Sted: .......................................................................................................................
Klipp ut kupongen og returner den til: Indremisjonsforbundet Sør, Pb 166, 4521 Lindesnes
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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)

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

l
a
b
o
gl

tema:

unglandsmote

ul2 21

li
28-31. ju

unglandsmote

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

