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Hvordan måles menneskets verdi?
Vi mennesker har så lett for å rangere hveran-
dre. Hvem er flinkest, hvem er viktigst, hvem 
er best? Ulike kulturer og tidsepoker har hatt 
ulike verdier de har målt menneskene etter. 
I tider med sult og hungersnød var det de 
som hadde best helse, var mest selvhjulpne 
og kjente overlevelsesteknikkene som klarte 
seg best. Når opplysningstid og kapitalisme 
kom sterkere og sterkere inn over den vestlige 
verden, ble kunnskap, forretningsideer og 
forretningssans viktige faktorer for å gjøre kar-
riere og bli sett på som viktig. 

Med en sterkere heltedyrking og fokus på de 
såkalte enerne i våre dager, ser vi at vi nå har 
fått fram en ny generasjon som fagfolkene 
kaller generasjon perfekt. Ungdommene våre 
i dag presterer på et høyt nivå. Skolen har 
store forventinger til elevene sine, men mange 
ungdommer har enda større forventinger til 
seg selv. De vil ikke prestere godt, de vil være 
best. De feirer ikke ting de har oppnådd, de 
fokuserer på det de ennå ikke har greid. De blir 
aldri fornøyd med seg selv. Men de vil heller 
ikke klage. De vil virke positive, ha et godt ytre 
og gi et godt inntrykk. På sosiale medier kan 
du hele tiden se hvor langt de har sprunget, 
hvor sunt de har spist og se bilder av unge, 
smilende ansikter med mange venner rundt 
seg.

Vi voksne legger gjerne ut noen bilder på 
facebook fra VIP-tribunen med gode kolleger 
på et fotballstadion. Våre gode forretningsfor-
bindelser har invitert oss med. Vi var altså på 
VIP-tribunen. Very Important People. Så ble vi 
bedt til en lunsj med noen viktige, innflytelses-
rike personer. Vi klatrer på rangstigen, og vil at 
alle skal vite det. 

Hva gjør det med oss når vi ikke klarer å 
prestere på topp? Når vi ikke kan poste noen 
innlegg som viser at vi gjør ytterligere karriere? 
Hva gjør det med selvbildet vårt når prestasjo-
ner og seire uteblir? Mister du din verdi som 
menneske? Hva definerer din verdi? Kontoen, 
karrieren, kompisgjengen eller Kristus?
Hvis et nesten verdiløst kunstverk uten sig-

Kretsleder Torgeir  Lauvås

natur viser seg å være laget av en anerkjent 
kunstner, vil verdien av verket stige dramatisk 
selv om kunstverket ikke endres noe i utse-
ende eller materialer. Hvem skaperen er, be-
stemmer verdien. Vi kristne tror at den evige, 
allmektige Gud har skapt oss. Han har ønsket 
at jeg skulle være meg, og du skulle være deg. 
Du er skapt, ønsket, og ikke minst elsket av 
Gud din skaper. Det finnes ikke noe menneske-
syn som gir oss mennesker mer verdi enn det 
kristne. At universet og menneskets opphav 
skyldes «Big Bang», tilfeldighet eller en ukjent 
kraft, er livssyn mange bekjenner seg til i dag. 
Hva gjør det med menneskeverdet? Er det 
derfor generasjon prestasjon må skape seg 
sin egenverdi ved å hevde seg helt på topp, 
være flinke til all verdens ting? Vet de at de har 
en skaper, en Far, en frelser som elsker hvert 
eneste mennesker uansett karaktersnitt eller 
karriere?

Hvorfor gikk nesten hele Stortinget inn for 
tvillingabort? Vet de ikke at Gud skapte et lite 
menneske med en verdi som får det norske 
oljefondet til å se ut som lommerusk? Er om-
kostningene med å ta imot den tvillingen som 
«ble for mye av det gode» så høye at vi stopper 
et menneskeliv? Tror vi at vi løser et problem 
med å ta et liv? I Norge tar ca. 50 personer selv-
mord hver eneste måned. Det er unge menn 
som er den største gruppen bak selvmordstal-
lene. Og selvmord er den vanligste dødsårsa-
ken blant unge under 25 år. Linn Herland 
Landro, rådgiver i Mental Helse, skriver at 
over 40 prosent av dem som tar sitt eget liv 
er ikke psykisk syke i forkant av selvmordet, 
i motsetning til hva mange tror. De er gjerne 
høyt presterende som stiller store krav til seg 
selv, er suksessfulle og har samtidig en skjult 
sårbarhet.

Det ømme punkt i vårt samfunn i dag er at 
vi ikke ser hvor høyt menneskeverdet i 
realiteten er. Setter vi inn ressurser nok 
på å investere i mennesker slik at de 
som sliter med selvfølelsen eller 
ikke vil leve lenger kan få hjelp? 
Det får konsekvenser for oss når 

Forsidebilde: Awana sirkelen i bruk. (Foto: Anne Berit Aarsland)

ikke hvert enkelt menneskes verdi settes like 
høyt. Noen kvitter seg med en tvilling. Noen 
sier at vi ikke orker å hjelpe flyktninger, vi vil 
heller prioritere høyere levestander til oss selv.

Jesus sa: Elsk din neste som deg selv. Jesus 
elsker alle barna, alle barna på vår jord. Ser du 
din verdi? Vet du at du er høyt elsket og skapt 
av Gud. Elsker du din neste? Eller elsker du hel-
ler mer luksus? 



ANDAKT
Av Egil Vigdel

Se jeg kommer snart!

Egil Vigdel

Ordene er hentet fra Åpenbaringsboken kap. 
22 vers 7 og blir gjentatt i vers 12, så dette 
må være viktig.
Er disse ordene noe som opptar oss, noe vi 
med glede minner hverandre om og lengter 
etter? Eller er vi så opptatt med mange gode 
gjøremål på arbeid, skole og menighetsliv at 
vi ikke hører ordene eller ser tegnene rundt 
oss?
Åpenbaringsboken er skrevet rundt år 90 da 
Johannes var forvist til øya Patmos. Det er 
snart 2000 år siden! Allikevel brukes ordet: 
snart. Kan dette være riktig skrevet? Slike 
tanker kan fort melde seg hos oss når vi 
leser dette, men hvem var det som sa dette? 
Hvem var det som gav Johannes budskapet? 
Jo Jesus selv! Tanken om at her er noe feil 
kommer allikevel snikende. Hvor kommer 
den tanken fra? Hva var det djevelen lurte 
Eva med i Edens hage: Har Gud virkelig sagt? 
Dette spørsmålet har fulgt alle mennesker 
siden den gang og har vel aldri vært brukt 

mer enn i våre dager. Hva sier så bibelen selv 
om denne saken?
Spørsmålet om ordet, «snart», er riktig er ikke 
av ny dato. La oss se hva Peter sier i 2. Pet. 3 
(les hele kapittelet). Her sier Peter at i de siste 
tider skal det komme spottere som sier: hvor 
blir det av løftet om Jesu gjenkomst? «For 
fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik 
det har vært fra skapningens begynnelse» Så 
fortsetter Peter med å si at da overser en med 
vilje at det var en verden som gikk under i 
flommen. Peter begrunner hele sitt reson-
nement med bibelske sannheter. Til slutt blir 
Peters konklusjon: «Herren er ikke sen med 
løftet slik noen holder et for senhet. Men han 
har tålmodighet med dere for han vil ikke at 
noen skal gå fortapt, men at alle skal komme 
til omvendelse» Konklusjonen bygger på Pe-
ters kjennskap til den skapende og frelsende 
Gud slik han selv presenterer seg i Ordet sitt.
For en fantastisk Skaper og Frelser vi har. Han 
har gjennom hele sitt ord fortalt oss alt som 

har hendt og alt som skal hende. For sine 
venner har han avslørt verdenshistorien fra 
begynnelse til slutt for at vi skal vite alle ting. 
Han har tålmodighet med oss for at vi skal 
omvende oss til ham og bygge vår frelse på 
hans verk slik at den dag han kommer skal 
vi få bli med til den nye himmel og den nye 
jord! La oss stoppe opp i vår travelhet og 
minne hverandre på: «Se jeg kommer snart», 
og glede oss i Hans frelse hver dag!

Endringar i staben
To  gode medarbeidarar avslutta sitt 
arbeid på Ognatun 01. juli. Rønnaug Løge 
har vore tilsett sidan 1999, Åse Pollestad 
sidan 2008. Takk til Rønnaug og Åse for 
det gode arbeidet de har gjort på Ogna-
tun, og takk for medarbeidarfellesskapet. 
Flott at de som pensjonistar også vil stille 
på ekstravakter i travle periodar!

Vi takker også Gunn Siri Meland Tjelta 
for flott teneste. Ho var ” T2” student på 
Bildøy skuleåret 16/17 med praksisplass 
i ImF-Rogaland. Ho arbeida også ein del 
hjå oss nå i sommar. Guds signing over 
vegen vidare.

Anne Birgitte Auestad gjekk 01 aug. over 
frå å vera Familiearbeidar til å bli Barne 
- og familiearbeidar. Ho har nå ein 60 % 
stilling i ImF-Rogaland. Vi ynskjer Guds 
signing over nye arbeidsoppgåver.

Ny på laget er Monica Pollestad, ho 
begynner som Barnearbeidar i 40 % i 
kretsen 25. september. Velkommen  som 
medarbeidar Monica, vi ynskjer deg Guds 
signing over over oppgåvene du nå skal 
arbeida med i ImF-Rogaland.

Julemessa 
2017

Julemessa blir i år fredag 1. og 
laurdag 02. desember på Saron 
Bryne. Vi får med oss Gunnar 
Ferstad som talar.

Gevinstar og varer er kjærkomne til messa. 
Vi er svært takknemlege for alle foreiningar 
og privatpersonar som kan bidra med ulike 
gevinstar, julekaker, handarbeid, brukskunst 
m.m.
For meir informasjon ta kontakt med krets-
kontoret på tlf. 51 79 38 80 eller Anne Brit 
Stokkeland tlf. 416 94 756. Takk til alle som er 
med på kretsen sin største dugnad.

Julemessekomiteeen

Åse og Rønnaug.

Monica Pollestad.

Gunn Siri Meland Tjelta.
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Lærer unge jenter i 
Kambodsja å sy
Som 16 åring var Rebekka 
Ree frå Nærbø på tur med 
tanta si til Kambodsja. Ho 
fekk eit spesielt forhold til 
landet. Nå har ho starta sy 
prosjekt for å gje fattige jen-
ter i Kambodsja arbeid.

        Av Terje Slettebø

Ideen til prosjektet fekk ho medan ho var på 
9 månader utveksling til Kambodsja gjennom 
IMI kyrkja i Stavanger. Dei var to personar 
som skulle besøke menigheter og hjelpe 
dei lokale kyrkjene med leiartrening, men 
samtidig var det å hjelpa fattige ein del av 
prosjektet.

Mykje fattigdom
-  Vi hadde ein del fritid og reiste rundt og 
såg mykje fattigdom, prostitusjon og triste 
skjebnar. Men vi såg også prosjekt der ein 
hjelpte spesielt unge jenter ut av fattigdom-
men gjennom opplæring. Eit prosjekt var 
opplæring i matlaging, i eit anna lærte dei å 
laga smykke, fortel Rebekka. Desse prosjekta 
gav henne ein ide; -Eg er kreativ og glad i å 
sy. Eg fekk lyst til å lære nokre unge jenter i 
Kambodsja å sy og slik hjelpe dei ut av fat-
tigdommen, seier Rebekka.
Og ho var ikkje sein med å setja iden ut i livet. 
Ho fekk tilsendt  symaskin frå Norge. Fant 3 
jenter som var interesserte i å lære å sy. Dei 

møttest i ein skitten og mørk garasje, der det 
var mus som beit i stoffet. Nå har dei fått tak 
i nye lokalar med gode arbeidsforhold, godt 
lys og air condition.

Kristent fellesskap
Prosjektet er eit «bygge på prosjekt» Når dei 
tre første jentene hadde fått opplæring fant 
dei 4 nye jenter som dei lærte opp. Ein får 
lønn for å lære opp nye til å sy. Nå er det 8 
jenter som møtest ein gong i veka for å sy, 
5-6 symaskiner er på plass. Når dei samlast 
får dei også gratis lunsj, og dei samlast til 
bibellesing og kristent fellesskap. Dei som 
kjem med i prosjektet er utan utdanning og 
arbeid.

Nettbutikk
Sist vinter besøkte Rebekka prosjektet i 
Kambodsja og kunne ta med seg  nærmare 
100  kjolar heim igjen. Salet av desse skal fi-
nansiera lønn og driftsmidlar til prosjektet. Til 
nå har det vore sal til venner og kjente og på 
nokre messer. Planen er å ha på plass eigen 
nettbutikk (nettadr) frå ca 01. okt.  Prosjektet 
har fått namnet «Jivet» som betyr liv på det 
lokale språket.  Rebekka understrekar at dei 
gjennom prosjektet legg vekt på å laga gode 
produkt med god kvalitet og oppdatert stil.

Meiningsfullt
Dette prosjektet er noko Gud har lagt på 

hjarta mitt, fortel ho, og vi merkar på enga-
sjementet hennar at dette er noko som kjem 
frå hjarta. -Eg kunne brukt mitt talent som 
designar til å oppnå eigen suksess, men opp-
lever det meir meiningsfullt å bruka talentet 
til å hjelpa andre, avsluttar Rebekka Ree 
som studerer sosialt arbeid på universitetet 
i Stavanger og bruker av fritida til hjelpepro-
sjektet i Kambodsja. 

Rebekka Ree.

Jentene har nå fått gode arbeidsforhold.

Full konsentrasjon i syarbeidet.
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Sammen med KIA (Kristent interkulturelt 
arbeid) hadde vi i ImF Rogaland for tredje 
året på rad flerkulturell leir. Over 90 gjester 
var på Ognatun fra 3. til 6. august og var med 
på sporlek, skattejakt, fisking, kanopadling, 
origami (japansk papirbretting) og mye an-
net. De nye rommene i hovedbygget som er 
laget til aktiviteter og hobbybruk var flittig 
i bruk mens regnet høljet ned. Mellom de 
kraftige regnbygene, var store og små raskt 
utpå tunet og fant fram stylter, rockeringer 
og hoppetau. For mange av gjestene våre er 
dette, av ulike årsaker, den eneste ferieturen 
de kan få til om sommeren. Vi gjør derfor det 

Regnvær og god stemning
Flerkulturell leir

  

Vi går for fellesskap!                              
Bryne 2017 

 Søndag 24. sept. kl. 14:00 
 

   
    Hvor: Sandtangen ved Bryne 
    Hva: Multikulturell tur og 

aktivitetsdag for store og små. 
Opplev naturen, fellesskapet og 
mat fra hele verden! Turen kan 
gjennomføres med barnevogn, 
rullestol etc. Felles lunsj etter 
turen. Leker for barn og unge, 
musikkinnslag ved lokale 
musikere. Gratis parkering ved 
Storstova og Time rådhus. 5 
minutt å gå fra Bryne stasjon. 

 
   

 Ta med: Ferdig tilberedt mat til felles lunsjbord. Varm grill vil stå 
klar. Vi byr på kald drikke etter turen. Ta gjerne med termos og 
sitteunderlag, og husk godt fottøy. 

  
 Frivillig startkontingent: 100 kr per familie/ 50 kr per person.  
   
Arrangør: KIA Rogaland, 
Kristent Interkulturelt Arbeid,                                                                            
i samarbeid med lokale menigheter og organisasjoner. 
Kontakt: turid.ekeland@gmail.com 
Bli med og gjør Norge varmere! 
 
For information in English:    www.kianorge.no/rogaland 

Vi trenger 
ein god 
økonomisk 
haust!
Målsetjinga for ImF-Rogaland 
i 2017 er ein inntektsauke på 
3,2 %, etter 7 mnd er det ein 
nedgang i inntektene på 0,7 %. 
Utgiftene har i same periode 
auka med 4,3%.

Dette betyr at ved utgangen av juli  har 
krinsen eit underskot på 179 000. På same tid 
i fjor var  underskotet på 79 000. Utviklinga så 
langt i år er 100 000  etter budsjettet, som har 
eit overskot på 50 000 som målsetting.  Krets-
styret ser at vi nå treng ein god økonomisk 
haust for å nå balanse i rekneskapen for 2017. 
Som ein kan lesa i dette nummer av Siste 
Indre har kretsen nå fått tilsett gode med-
arbeidarar i dei ledige stillingane i barne og 
ungdomsarbeidet. Dette er ein svært viktig 
del av indremisjonsarbeidet, og vi håper 
dette også aukar engasjementet for gjevar-
teneste til ImF-Rogaland. Styret vil framover 
ha fokus på fast gjevarteneste og forsøkja å 
styrka denne ytterlegare.
Hjarteleg takk til alle som står med og ber 
arbeidet økonomisk, vi gleder oss over 
stabile inntekter og trufaste gjevarar, og 
prøver å legge til rette for ei trygg økonomisk 
utvikling framover.
  
For kretsstyret
Terje Slettebø, adm.leiar

vi kan for å skape så mange gode opplevelser 
som mulig. Vi var ca 15 ledere fra ulike land 
som samarbeidet om å lede leiren. Vennskap 
ble knyttet. Ulike innslag fra flere land ble 
fremført på lørdagskvelden. Mat fra flere land 
ble servert. Sist, men ikke minst, Jesus og 
hans omsorg for oss mennesker ble formidla 
gjennom bibelfortellinger og sang. Sang-
gleden var stor på leiren. Dansing, klapping 
og jublende sang med lovprisning av Jesus 
runga kraftig i møtesalen hver formiddag. 
Dette er bibelcamping på en internasjonal 
måte.  
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Tre familier tett i tett

Vi visste ikke da at vi skulle bo i samme etasje 
som to andre ImF familier. Dagen før oss had-
de familien Engedal pakket og reist i samme 
retning, mens familien Zahl fra Ålesund reiste 
over fjellet samme dag som vi tok av sted. 
Noe av det første vi gjorde på Grimerud gård, 
hvor skolen lå, var å skrive et brev til Gud. 
I brevet skulle vi redegjøre for hvorfor i all 
verden vi hadde tatt dette valget og hvilke 
forventninger vi hadde i så henseende.  Når 
jeg i skrivende stund leser gjennom brevet 
jeg da skrev fylles jeg med stor takknemlig-
het. I dag tre uker etter skolens slutt kan jeg 
med hånden på hjerte si at våre forventnin-
ger ble grundig overgått. 

Vi fant oss fort til rette i huset der vi skulle bo. 
I tillegg til familien Zahl og Engedal bodde vi 
sammen med en familie på seks fra Latvia, en 

Den tredje mars satte vi kursen fra Bryne på Jæren til Hamar i Hed-
mark. I en slitt Toyota Previa som har sett bedre dager satt vi propp-
fulle av forventning. Foran oss lå en fem måneder lang disippeltre-
ningsskole. I Ungdom i oppdrag kalles dette en Familie DTS. 

familie på fem fra Malmø i Sverige, en familie 
på fem fra Chile, et eldre ektepar fra Kolbotn, 
et misjonær ektepar fra henholdsvis USA og 
Nederland og en liten jente, en eldre herre-
mann fra København og et eldre ektepar fra 
Oregon i USA. Det gikk ikke mange ukene før 
vi innså at disse menneskene skulle komme 
til å få en helt spesiell plass i hjertene våre. 
Ungene fant seg fort til rette i barnehagen 
og på den lille skolen på Grimerud. Det 
hedmarkske innlandsklima var også enkelt å 
tilpasse seg.

Mens barna var i barnehage og på skolen var 
vi voksne i klasserommet for det meste. Mor-
genene startet med lovsang, bønn, bibelles-
ning eller gruppesamling alt etter hvilken 
dag det var. Etter dette var det undervisning 
frem til lunch. Undervisningen var livsnær 

og praksisnær. Det ble satt av en uke til hvert 
tema. Det var en uke med tilbedelse, en uke 
med bønn, en uke med Den Hellige Ånd, en 
uke med Guds farshjerte, en uke med misjon 
og mye mye mer. Undervisere fra hele verden 
ble flydd inn til Grimerud for å gi oss hva Gud 
hadde lagt på hjerte deres. Aldri har jeg opp-
levd maken til forkynnelse. Alle fikk vi erfare 
og kjenne Gud på nye måter. Gudsrelasjonen 
og relasjonene til hverandre ble utvidet både 
i lengde, bredde og dybde.  Det er egent-
lig en umulig oppgave å kort oppsummere 
undervisningen og hva den betydde for oss 
som fellesskap for ordene jeg har strekker 
ikke til. Alle opplevde vi indre helbredelse og 
gleden over å bli fornyet.

Etter lunch var vi sammen som familier tre 
dager i uka. Onsdag var det lek og moro som 
stod på programmet, torsdag hadde vi fami-
liesamling sammen med familien Zahl mens 
fredagen var tenkt til å gjøre noe misjonalt 
som familie. Disse ettermiddagene  vil vi ha 
med oss i lang tid fremover.

Etter tre måneder på Grimerud var det duket 
for det ungdom i oppdrag kaller for outreach. 

Alle samlet foran bygningen på Grimerud.

Samlet rundt spisebordet.

Hele gjengen samlet i sofaen.

Trivelig både for store og små.

Tekst og foto: Jarle Mong
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Etter årsmøte i april konstituerte kretsstyret seg med Randi Klingsheim Bø som formann og 
Egil Vigdel som nestformann. På bilde ser vi heile styret samla på styremøte 22. aug.
Foran f.v. Linn Sirevåg, Randi Klingsheim Bø og Tor Harald Håland.
Bak f.v. Torbjørn Walderhaug, Tarald Gudmestad, Jarle Mong, Håkon Haugland, Egil Vigdel og 
Torgeir Lauvås (kretsleder).
                Foto: Terje Slettebø

Kretsstyret
Outreach betyr å nå ut, for vår del betød det 
å nå ut til albanere og latviere. Sammen med 
blant andre Zahl familien reiste vi til Albania, 
mens familien Engedal og deres team reiste  
til Romania. Etter dette skulle begge team re-
sie til Latvia. I Albania bodde vi i hovedstaden 
Tirana mens vi i Latvia bodde i havnebyen 
Lijepaia. Etter å ha vært fem uker på misjons-
feltet i Øst-Europa var vi enige om at misjon 
hadde gitt mersmak. Vi jobbet hele tiden tett 
med erfarne misjonærer som bodde på feltet, 
og alt av tjeneste var skreddersydd i forhold 
til vårt familieteam. Barna var like viktige 
som de voksne, og var en selvsagt del i alt vi 
foretok oss.
Vi besøkte gamlehjem, senter for barn med 
downs syndrom, vi arrangerte barneleirer, 
søndagsskoleavslutninger og deltok på 
gudstjenester. Foruten dette ble vi kjent med 
en mengde mennesker, spesielt mange barn. 
Som tidligere fotballspiller kunne jeg raskt 
konstatere at fotball er et universalspråk og 
en døråpner inn i mangt ett barnehjerte. 
Både i Latvia og i Albania ble det mye fotball 
med barna i nabolaget.  Turene til Albania 
og Latvia har gjort noe med oss, vi har fått 
et hjerte for menneskene her og vi har blitt 

Aktiviteter for barna.

Man blir godt kjent når en lever så tett på 
hverandre.

overbevist om at også Gud har et hjerte for 
disse nasjonene og alle andre nasjoner.

Sammen med familien Engedal og familien 
Zahl anbefaler vi på det varmeste alle familier 
å gjøre noe lignende. Det å bryte opp for en 
stund og løfte blikket mot det som er større 
sammen som familie, tror vi er gull verdt. 
For oss som familie har dette halv året vært 
livsforvandlende. Vi er så takknemlige for 
alt det Gud har gjort i livene våre. Hilser til 
slutt med et vers i Jesaja 6 som kan være til 
etterfølgelse samme hvor vi befinner oss i 
verden: Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal 
jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg: 
Se, her er jeg, send meg!   

Barna viser stolt frem de flotte hjertene de har tegnet.

Familien Mong.

Tekst og foto: Jarle Mong
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Ungdommen har vore drivkrafta!
Den 13 juni var det skipings-
møte for bedehusforsamling i 
Vedavågen på Karmøy. Og 9.-10. 
september er det oppstarthelg 
med arrangement både laurdag 
og søndag.

        Av Terje Slettebø

Entusiasmen blant dei unge mellom 20-40 år 
har vore stor i prosessen fram til at bedehus-
forsamlinga på Vea vart skipa. Det fortel leiar 
i interimsstyret Gunnhild Koch. -Fleire unge 
familiar som ikkje har vore så aktive på bede-
huset kjem nå på banen. Og dette gleder oss 
godt vaksne og har gjort oss beviste på å ta 
vare på bedehusarbeidet. Skulle bedehusar-
beidet ha ei framtid måtte vi ta grep, og det 
har vi gjort nå, seier Gunnhild.

NLM og ImF
Ho fortel vidare at der var ein positiv stem-
ning på skipingsmøte og vedtekter vart 
vedtatt og interimsstyre valt. Bedehusforsam-
linga valte å melda seg inn i både NLM og 
ImF. Gjennom prosessen i forkant hadde det 
vore mange fellesmøte der folk hadde fått 
kome både med spørsmål og ynskjer.  Det var 
bedehusstyret som starta prosessen med å 
setja ned ei arbeidsgruppe til å arbeida fram 
ulike modellar for forsamling på bedehuset.

Familievenleg
Den nye bedehusforsamlinga skal ha søn-
dagsmøte annankvar søndag kl. 11.00 og dei 
satsar på eit familievenleg opplegg. -Første 
halvtimen av samlinga blir felles for heile 
familien, kl 11.30 går barna til søndagsskule i 
kjellaren. Til søndagsskulen kan ein og koma 
direkte om ein ikkje er med på møte, fortel 
Gunhild Koch. Forsamlinga vil og starta med 
konfirmantundervisning. I kommande år vil 
forsamlinga ha eit samarbeid med kyrkja og 
NLM. Det blir ei fleksibelt opplegg der konfir-
mantane kan velje ulike løp.
 Andre samlingar er under planlegging får vi 
opplyst.

Forsamlingsleiar
Lars Stensland, misjonær i NLM som nå er på 
heimeopphald, vil gå inn som pastor/forsam-
lingsleiar  i 50% stilling i forsamlinga. 
Arbeidet som allereie blir drive på bedehuset 
av andre organisasjonar eller av bedehussty-
ret vil halda fram som før.

Bedehusforsamling på Vea:

Bedehuset Betel på Vea.
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Torgeir Lauvås
Sept:
01.-03. Ølensvåg
06. Varhaug
14.-15. Varhaug
19. Kretsstyremøtemøte
20. Matningsdal
22. Lauvås
29.-30 Suldal

Okt:
01. Suldal
08. Egersund
17.-19. Ræge
22. Lye
24. Kretsstyremøte
26. Heskestad
29. Nærbø

Nov:
05. Klepp Stasjon
08. Malmheim
09. Vigrestad 
16.-19 Lederkonferanse Straume
21. Kretsstyremøte

Anne Berit Aarsland
Sept:
08. Vigrestad, basar
12. Varhaug, Awana samling
18. Hellvik, yngres
26. Vigrestad, yngres

Okt:
04. Ombo, yngres
19. Ombo, barneglede

Nov: 
01. Varhaug, eldretreff
01. Ræge, onsdagsklubben
09. Sokndal, barnetimen
16.-19. Lederkonferanse, Straume
24.-26. Ognatun, førjulsleir

Anne Birgitte Auestad
Sept:
08.-10. Ognatun, «På leir med far»
14. Vigrestad, Fuglereiret
23. Byrkjedal
28. Ognatunbasaren
29. Ognedal, Bedehusets dag

Okt:
02. Klepp st., yngres
10. Ognatunkafe, andakt
15. Nærbø, Fargeklatten
19. Sokndal, Barnetimen
20. Høyland, Intro
21. Klepp st, familiemøte
30. Verdalen, Yngstes

Nov:
08. Brusand, mor barn treff
11. Saron Bryne, basar

Reiseruter hausten 2017
13. Brusand, barnelaget
16.-19. Lederkonferanse, Straume
28. Bore, Splæsj

Des: 
01.-02 Julemessa Saron
Tore Nesvåg
Sept:
22.-24. Ognatun, Tenleir
29.-30. Konfirmant weekend

Okt:
01. Konfirmant weekend
16. Konfirmant gruppe
18. Ombo, yngres
23. Orre YA

Nov:
06. Riska yngres
13. Konfirmant gruppe
16.-19. Lederkonferanse Straume

Des:
11. Konfirmant gruppe
15.-17. Ognatun, Førjulsleir

Per Åge Berge
Sept:
01.-03 Klepp st. forsamlingsweekend

Okt:
19. Ogna
29. Ogna

Nov: 
16. Lederkonferanse Straume
26. Riska
30. Heskestad

Magne Wold
03/09 Malmheim
07/09 Lauvås
10/12 Egersund

Petter Olsen
28/09 Lauvås
22/10 Varhaug
10/11 Helleland
12/11 Helleland

Egil Vigdel
01/10 Røyneberg
19/11 Varhaug

Reidar Røyland
09/11 Bore
12/11 Bore

Alfred Salte
15/10 Malmheim
26/11 Egersund

Lars Tønnessen
08/09 Vigrestad, basar

Willy Mæland
03/09 Egersund

Olaf Aamodt
28/09 Heskestad
26/10 Sokndal
Ståle Handeland
15/12 Heskestad

Bjarne Ydstebø
15/10 Ræge
10/12 Malmheim

Leiv Roald Thu
27/10 Sokndal
29/10 Sokndal

Sigve Øksendal
26/11 Ogna

Gunnar Ferstad
01.-02/12 Julemessa Saron
02.-03/12  Varhaug

Tor Ingvald Lauvrak
30/09-01/10 Ogna      
03.-08/10  Hovsherad, ungdomsveke

Åge Nygård
06.-10/09 
Varhaug, Finnmarksveke

Leif Nesheim
20.-21/09     Halsnøy
22.-24/09     Egersund

Harald Tjervåg
29/09-30/09   Lauvås
01/10 Riska

Håkon Garvo
19/09 Matningsdal             
20/09-24/09 Sunde
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Brit Ege Salongen
Tlf: 51 48 03 72

Ognatunbasaren
Torsdag 28. sept. kl 19.00
Andakt av Anne Birgitte Auestad
Song av Hananja
Åresal, sal av mat, hovudtrekning
Alle er velkomne!

Ognatunkafe
10. okt. kl 11.00-14.00
Barnmøte kl. 11.30

14. nov. kl 11.00-14.00 
Sangstund med andakt kl. 10.30

Besteleir
06.-08. oktober
Leir der barnebarn reiser på leir med 
besteforeldre.

BØNNE- OG TAKKEEMNE

Be for:
- Konfirmantarbeidet
- lokale styrer og kontaktpersonar
- På leir med far
- Tenleiren
- Økonomien

Takke for:
- Nye medarbeidarar
- Fritidsforkynnarane
- Kretsstyret
- Ognatunstyret
- Frivillige i barne og ungdomsarbeidet

OBS! MERK NYE DATOER! (de som står i leirbladet som ble sendt ut i posten, har 
feil datoer)

Førjulsleir 1.     2.-4. kl.      24.-26. nov.      Påmeldingsfrist 30. okt.
Førjuleleir 2.     3.-5. kl.      8.-10. des.        Påmeldingsfrist 6. nov.
Førjulsleir 3.     5.-7. kl.      15.-17. des.      Påmeldingsfrist 20. nov.

PRIS! 825 kr
Dersom du skal melde på ditt barn på leir kan du nå gjøre det her på vår nettside. 
imfrogaland.no
Ved spørsmål ring: ImF Rogaland -  tlf: 51793880 - Kontortid: 9.00-15.00

Førjulsleir
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Odd Narve Grude
Næringsbygg

Tlf.: 90 13 95 19
51 42 37 99

GM-offshoreVardheiveien
Eiendom AS

Mob: 948 63 243

Tlf.: 464 22 022

Astor Industri
Eiendom AS

Haugstad Eiendom AS
Postboks 37

4369 Vigrestad

Tlf: 958 19 505

Pål Hatteland AS
Entreprenør

Mob 99278710

Telefon: 51 77 82 00 
E-mail: post@bryneror.no

Grude Gartneri
Brekkeveien 18

4353 Klepp Stasjon

Tlf 975 25 110
morten@bryne-regnskap.no

www.bryne-regnskap.no

Besøksadresse:
Myrvegen 2, 4344 Bryne
Welhavensv. 19, 4319, Sandnes
Kontakt Jonas Varhaug - tlf. 905 79 580, E-post: post@jarok.no

Bedriftsveien 35 - 4353 Klepp Stasjon
tlf.: 51 78 98 50
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Returadresse: ImF Rogaland, Mjølhusvegen 70, 4364 Sirevåg

Glimt frå sommaren på Ognatun
Feriedager

Dei tre siste dagane 
før skulestart. 14.-16. 

aug. hadde vi ferie-
dagar for 1.-6 klasse. 

Om lag 25 barn deltok 
kvar dag. På bilde ser 

vi ein del av deltakara-
ne i full aktivitet nede 

på stranda.

Deltakarar på Seniorleiren
Den 12.-15 juni hadde vi 
gleda av å ha 25 faste del-
takarar på Seniorleiren. På 
bilde ser vi Judith Nærland, 
Judith Fjermedal, Ingfrid 
Jess og Magnhild Yndes-
dal som her nyt sola i det 
flotte været vi då hadde på 
Ognatun. Martha og Edgar 
Paulsen var talarar og son-
gar på heile leiren, i tillegg 
deltok Riskakameratene og 
Huset trekkspillklubb på 
kveldssamlingar.

Ombygging
I august hadde 

vi ombygging på 
kretskontoret. Vi 
fekk på plass to 

nye kontor. Med-
arbeidarflokken 
gleder seg over 

betre arbeidsfor-
hold! 

Leirglimt
På sommarlei-
rane i juni tok 
vi i bruk den 
nyoppmalte 
Awana sirkelen. 
Her kan ein ha 
utroleg mange 
kjekke leker.


