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L eder

Kretsleder Torgeir Lauvås

Bønn framfor alt
«Be om at Gud må åpne en
dør for evangeliet» sier Paulus og gir dermed sine kristne
venner et bønneemne. Paulus
vet at en slik bønn kan være
nøkkelen til at Gud kan ta
dem alle med i sitt arbeid og
involvere dem i det. De som
ber, er på banen. De er ikke
tilskuere.
Vi er en bevegelse med røtter i
bedehusland. Jesus sa at han ville at
hans hus skulle være et bønnens hus.
Han hadde akkurat rydda tempelet
for kjøp og salg. Forretningsaktiviteten
stilnet. I dag er vi også flinke til å lage
mye aktivitet på bedehusene. Stor
aktivitet. Mye arbeid. For store og små.
Noen kirker kalles arbeidskirker, flere
bedehus kan godt kalles aktivitetshus.
Er våre hus bønnens hus?
«Jeg formaner dere framfor alt til å

bære fram bønn og påkallelse, forbønner og takk» sier Paulus til Timoteus.
Timoteus var en ung mann som reiste
rundt som forsamlingskonsulent i Tyrkia
og Hellas. Når flere av oss i kretsstyret
har vært rundt og fått en rapport fra
bedehusforsamlingene hører vi om mye
aktivitet. Det er velment og det bærer
frukt. Hvordan kan vi legge til rette for
et rikere bønneliv? Uten bønn stopper
bedehus - Norge!
Bønn er samtale med vår himmelske
Far. Bønn bør være preget av nærhet
og personlighet. Da kan bønnelivet bli
sterkere i smågrupper.Vi vil utfordre til å
bruke bønn mer målbevisst. Flere av dem
rundt oss som lever uten Gud og håp,
trenger en forbeder. Snakk om dette i
din familie, kvinneforening, i bibelgruppe,
styret eller familiehuskirka! Har dere et
målretta bønneliv? Mange sier at vi må
ha flere bønnemøter, men kanskje skal vi
heller utfordre til at vi ber på flere av de
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samlingene vi allerede møtes til. Følg
med utover våren.Vi skal snart lansere
et redskap som kan brukes til å ta et
større bønneansvar og be for dem som
ennå ikke følger Jesus.
Et intervju i dette bladet setter ord på
forbønn. Det er en stor ressurs.Viktigere enn uoppdaga oljeforekomster i
Nordsjøen. Hvordan kan dere i din forsamling gjøre det mer naturlig å bruke
forbønn? Øv dere i å be for hverandre.
Begynn å bruke dette i smågruppene,
øv dere. Utfordre noen av dem som
har frimodighet til å gå foran i bønn til
å ta dette med inn i forsamlingslivet,
på møter og gudstjenester. Bønn og
forbønn er misjon på sitt mest målretta
fordi det er å gjøre oss avhengige av
Jesus. La oss alle be, og la oss gjøre det
sammen, det er sterke løfter knytta til
det.
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A

ndakt

ved Per Åge Berge

Får dere fisk?
I dag er det oss Jesus
spør: ”Får dere fisk? ” Jeg er lidenskaplig opptatt av fisking. Jeg har
brukt utallige timer på
å lese bøker om fisking,
studere sjøkart over de
beste fiskeplassene, se
fiskefilmer på youtube og
snakke med andre fiskere
om fisking. Men fisker jeg?
Nei, det har jeg jo nesten
aldri tid til.
Jesus ønsker at vi skal fiske mennesker.
Paradoksalt nok snakker vi kristne mye
om det å være en menneskefisker, går
på konferanser for å lære mer, studerer
kulturen og miljøet menneskene lever
i, legger planer og setter opp mål for
hvilke mennesker vi ønsker å gå til.
Dette kan være vel og bra, men det
avgjørende spørsmålet er likevel: Får
dere fisk? Jeg tror vårt svar på spørsmålet henger sammen med hvor mye
tid vi faktisk bruker på å fiske.
Vi skal nå lese om to mennesker som
var så målrettet og opptatt av sin
tjeneste i templet, at de gikk rett forbi

et menneske som var i nød. Deretter skal
vi se på en mann som skulle samme vei,
men som tok seg tid til å stoppe og redde
et menneskeliv.
«En mann var på vei fra Jerusalem ned
til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere.
De rev klærne av ham, skamslo ham og
lot ham ligge der halvdød. Nå traff det
seg slik at en prest kom samme vei. Han
så ham, men gikk utenom og forbi. Det
samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan
som var på reise, kom også dit hvor han
lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til
ham, helte olje og vin på sårene hans og
forbandt dem. Så løftet han mannen opp
på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok
han fram to denarer, ga dem til verten og
sa: ‘Sørg godt for ham. Og må du legge ut
mer, skal jeg betale deg når jeg kommer
tilbake.” Luk.10,30-35
Presten, den åndelige lederen, skulle en
tro tok seg tid til å stanse for å hjelpe
den forslåtte mannen. Det samme med
levitten, han som hadde den diakonale tjenesten i templet. Jeg tipper begge hadde
mange ”gode” forklaringer og ”unnskyldninger” for å gå forbi. Jeg kan kjenne meg
igjen: Jeg vil ikke være til bry, jeg har ikke
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den rette utrustning/nådegave, dette
får evangelisten, forkynneren eller
sjelesørgeren ta seg av. Slik frasier
jeg mitt ansvar og lukker mitt hjerte
og mine hender for mennesker som
trenger omsorg og frelse.
Samaritanen derimot, ser mannen, tar
risikoen for selv å få problem, viser
ekte kjærlighet, renser og forbinder
sår, betaler to dagslønner for at mannen skal bli reddet. Jeg tror vi alle
ønsker å være som denne samaritanen. La oss be:
“Herre, gje meg dine auge
så eg ser når andre har det vondt.
Herre, gje meg dine auge
så eg kan skimte smerte gjennom smil.
Herre, gje meg dine øyre
så eg høyrer hjertets stille gråt.
Herre, gje meg dine ørye
så at eg kan høyre tause rop om hjelp.
Herre, gje meg din munn
som seier ord som gleder, ord til
oppmuntring, ord til trøyst, ord som gjev håp.
Herre, gjev meg dine hender
som alltid mot alle er strakt ut, som klappar
ei nedtyngd skulder, som stryker bort ei tåre,
som gir og tar imot.
Herre, gje meg av ditt hjerte,
så eg lir med mennesker som lir, så eg gler
meg med dei glade, så eg kan elske.
Elske slik som du!”
(Sølvi I. Hopland)

GM-offshore

Vardheiveien
Eiendom AS
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Storsamling Ognatun 26. jan:

Har de fått fisk?

Av Terje Slettebø
Menneskefiske var det sentrale tema
i Per Åge Berge sin tale på Storsamlinga på Ognatun.
Vår største moglegheit for å få fisk i
dag er å møta enkeltmenneske som
Gud legg i vår veg med omsorg, kjærleik og evangeliet om Jesus.
Det blir stille i forsamlinga på Ognatun etter
kvart som Per Åge forkynner ut frå teksten
i Bibelen om den barmhjertige samaritanar.
Ein prest og ein levitt gjekk forbi. Går vi forbi
menneske i dag som Gud ville vi skulle stansa
opp for, brukt tid på, hjelpa, blitt kjent med,
ja, fått vore med og berga for himmelen?
spør Per Åge.Vi merkar at Guds ånd er nær i
møtet. Bodskapen er aktuell, ransakande og til
ettertanke. Mange tenker nok på møter med
andre menneske der ein ikkje hadde tid til å
stansa opp!
Enkeltmenneske
Opp fordringa i Per Åge Berge sin bodskap er

klar. Bruk tid på og stans opp for enkelmenneske som ein møter i kvardagen. Så vil Jesus
bruka oss som menneskefiskarar der vi er.
Ha fokus på menneska rundt oss, og mindre
fokus på å få gjennomført alle møte, planar,
strategiar og konferansar. Mange har bruk
for ei hand og eit ord frå ein kristen. Per Åge
utfordrar:.-Vi må fiske meir, og bruka mindre
tid på å snakka om korleis vi skal fiska.
Samtaleopplegg
Om lag 130 personar kom til Ognatun denne
litt forblåste søndagen. Storsamlinga markerte
også starten på ImF-Rogaland sin nye samtale og gruppe-satsing. Det er utarbeida eit
samtaleopplegg for grupper og småmøter, der
fokuset nettopp er å utrusta enkeltkristne til
å vera kristne i kvardagen, ja - vera ein indremisjonær der ein bur. Opplegget kan brukast
både i eksisterande grupper og nye grupper.
Speed-leir
Barneopplegget under storsamlinga var ein
Speed- leir. I løpet av ein time fekk barna vera
med på noko av det som ein gjer på leir. Bli
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kjent, leik, song, bibeltime, «ro» (lytta til ein
song, stille for Gud), handle i kiosk, film og fri
leik. Både leiarane og deltakarane på dette nye
konseptet for bareopplegg gav uttrykk for at
det hadde vore vellykka. Nå vil det også bli
Speed-leir rundt om på bedehusa når våre
barne-og ungdomsarbeidarar kjem rundt og
skal ha leirkveldar.
Middag
Dei fleste som deltok på Storsamlinga nytta
høve til å kjøpa søndagsmiddagen på Ognatun,
der dei hadde open søndagskafé denne dagen.
Oksesteik, laks og kjøttkaker såg ut til å smake
både hjå liten og stor. Eit godt dessertbord
kunne ein og få forsyna seg av.
Storsamlinga vart ein flott start for arbeidet
inn i det nye året. Dessverre fungerte ikkje alt
det tekniske optimalt på lyd og lys. Dette vil
det bli arbeidd vidare med for å betre til seinare samlingar. Men hovudsaka som set igjen
er: Ikkje gå forbi..

Bilder frå
Speedleiren
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Økonomien

Kvinneweekend

Fjoråret vart eit spennande økonomisk år for ImF-Rogaland.Vi hadde
budsjettert med eit underskot på 223
000kr, og resultatet vart eit underskot
på 42 000 kr.
Inntektene er 4 152 788 k., medan
driftskostnadane er på 4 238 118 kr. I
tillegg har vi finansinntekter på
kr 42 602.

07.-09 mars
TEMA: «Med blikket
festa på Jesus»

Hovudtrenden i økonomien er at
inntektene auka med med 6,1 % i
forhold til 2012.
Utgiftene auka med 3,5 % frå 2012 til
2013.
Meir detaljar frå rekneskapen kjem i
årsmeldinga som blir sendt ut i forkant
av årsmøte.

Talar: Anna Kristin Rosberg. Ho kjem
frå Vedavågen på Karmøy.
Songar: Astrid Varhaug.
Laurdag kveld blir det Fanny Crosby
kveld v/ Aud K. Halsne
Utlodning
Vitnesbyrd og ønskesanger
PRIS kr 1330,- sengetøy kr 80, oppredd seng kr 120,Pris for einerom er kr 1730,- (begrensa antall rom)
Påmelding til ImF-Rogaland tlf. 51 79
38 80, eller e-post: rogaland@imf.no.
Velkomen til ei helg med åndeleg og
sosialt fellesskap på Ognatun!

Hjarteleg takk til alle som står med og
ber arbeidet i offer og forbøn.

Aksjon
fast gjevarteneste
I førre nummer av Siste Indre kunne vi
melda om 14 personer som enten var
nye faste gjevarar eller dei hadde auka
sitt beløp på gjevartenesta. Denne flotte trenden har dessverre stoppa opp
og sidan sist blad er det ikkje registrert noko endring i fast gjevarteneste.
Her vil vi spesielt utfordra deg som er
fast gjevar. Er tida komen for å auke
beløpet. Myndighetne har nå auka
beløpet ein kan få skattefrådrag for
frå 12 000 kr til 16 800 kr per person
pr. år.
Fast gjevateneste er ei flott ordning
som krinsen ynskjer å styrka for å stå
best mogleg rusta i arbeidet framover.
Ynskjer du å endre beløp eller bli fast
gjevar, ta kontakt med kretskontoret
på tlf. 51 79 38 80.

Pål Hatteland AS
Entreprenør
Mob 99278710
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Inspirasjonskveld for
kvinner
Saron, Bryne
Måndag 31. mars kl. 19.00
Tale av Karin Dalstrøm.
Song av Siembra.
Delestund, kveldsmat, kollekt.
Alle kvinner er velkomne!

Seniorleir
Det blir Seniorleir på Ognatun også
denne sommaren.
Leiren blir 10.-12. juni. Jorunn og Olaf
Eikemo blir med. Nærmare program
kjem seinare.
Men alle over 60 år bør spesielt
merka seg desse datoane.
Då er du spesielt velkomen til leir på
Ognatun!

Astor Industri
Eiendom AS
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SLIK KOM JESUS INN I LIVET

Joakims
troshistorie
Av Torgeir Lauvås

Leirleder på Ognatun
Jeg møtte Joakim først på Ognatun. Han
skulle være leder på leir og vi hadde
ledersamling i forkant. Joakim hadde vært
leder tidligere også, men i november i
fjor ble jeg kjent med ham.Vi skulle være
ledere for 6. og 7. klassinger, og på ledersamlingen satte Joakim ord på en brann
han hadde: «Kan ikke vi fortelle guttene
og jentene på leiren om hvordan vi selv
kom til tro?» spurte Joakim, og fikk oss
andre med på ideen!

riene en gang til. Joakim husker ikke noe
spesielt fra konfirmantundervisningen,
men tror i dag at den Hellige Ånd jobbet i
kulissene uten at han merket det. Så kom
konfirmantweekenden. Den var på Ognatun. På en samling de hadde på lørdag
formiddag ble Joakim kastet ut. «Jeg satt
og smuglytta på sportssendinger og holdt
flere andre rundt meg oppdatert på resultatene. Da det ble oppdaga, ble jeg sendt
på gangen. Jeg tror ikke jeg var helt på
Guds bølgelengde akkurat!» sier Verdalsgutten med smilet på lur. På kvelden var
det bønnevandring. Så fort konfirmantene
fikk lov til å gå ut av hovedsalen der dette
foregikk, smatt Joakim ut døra. «Men, jeg
tok med meg et lite bibelkort i det jeg
gikk. Der stod dette verset i Matteusevangeliet 4, vers 17: «Fra da av begynte
Jesus å forkynne: «Vend om, for himmelriket er kommet nær!» Det skjedde noe
når jeg leste dette. Jeg kan ikke helt si hva,
men jeg fortalte rett etterpå til en kristen
kompis at noe hadde skjedd. Det var akkurat som om jeg kjente at nå var jeg på
rett vei»

Matteus 4, 17
Ognatun er en viktig plass når Joakim
skal fortelle sin troshistorie. «Jeg var ikke
spesielt opptatt av tro og Jesus i oppveksten» forteller Joakim. Fotball og playstation var hovedinteressene for unggutten.
«Jeg bannet mye, og var sikker på at jeg
ble tøffere når jeg hadde et slikt språk»
husker Joakim at han tenkte. Men, han
hadde kompiser som trodde på Jesus. Han
er selv usikker på om han var med på
bedehuset med noen av dem før han selv
kom til tro, men han husker veldig godt
noe han fortalte i klasserommet en dag i
14 – årsalderen. «Jeg vil ikke tro på Jesus
før jeg ser ham stå levende foran meg i
kjøtt og blod!» Det varte ikke lenge etter
dette før Joakim skulle få møte Jesus.
Først valgte han å konfirmere seg i kirka
selv om noen ba ham vurdere om han
orket å høre de samme, gamle Jesushisto-

Forbønn formidler livstegn fra
Jesus
Livet ble forandret for Joakim. Han kom
inn i et kristent fellesskap på Bore, og ble
selv også engasjert i konfirmantarbeidet.
Noe som Joakim har fått mye hjelp av
i etterkant, er forbønn. En gang ble det
sagt at forbønn var viktig, og fra da av
har Joakim brukt nesten hver anledning
som er blitt gitt til å få forbønn. Under
ei forbønnsstund fikk han en bibelhilsen
av den som ba for ham, og det bibelverset ble til stor trøst og hvile for Joakim.
«Det ble liksom en hilsen fra Gud som
fortalte meg at jeg skulle få være hans»
sier Joakim og smiler igjen. «Jeg har flere
ganger opplevd at det å få forbønn gir
meg sterke livstegn fra Jesus. En gang ba
en ukjent ungdom for meg på Impuls i
Stavanger, og han sa at Gud minnet ham
om et navn på en person som var veldig

Det er søndag på Bore Bedehus.
I lillesalen sitter jeg og prater
med en 22-åring som har bodd i
Verdalen siden han var tre år. De
7 siste åra har den unge karen
vært mye på bedehuset, særlig på
Ungdomsgruppa som kalles UG.
Joakim Unhjem heter han, og
jeg har fått lov å ta en liten prat
med ham om hans vei til Jesus og
skrive om det i Siste Indre.
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Foto: Lars Kåre Skjørestad

«Men, jeg tok med
meg et lite bibelkort i det
jeg gikk. Der stod dette
verset i Matteusevangeliet 4,
vers 17: «Fra da av begynte
Jesus å forkynne: «Vend om,
for himmelriket er kommet
nær!» Det skjedde noe når
jeg leste dette.
mye i mine tanker på den tiden. Tankene
rundt en situasjon der både jeg, den
navngitte personen og en kamerat var
involvert, hadde slitt meg mye akkurat da.
Når jeg fikk den hilsenen fra Gud, at han
viste om dette, ble det virkelig til trøst og
hjelp for meg!» Joakim forteller om et par
lignende episoder knytta til forbønn, men
har en viktig oppfordring til slutt: «Jeg
skulle ønske at forbønn ble mer naturlig
og hverdagslig for oss. Bønn åpner for at
Gud kan komme til med trøst og veiledning, det trenger vi jo alle!» avslutter
Joakim før praten vår må stoppe siden
det nærmer seg møtetid for søndagsmøte
på Bore Bedehus. 22-åringen, som jobber
som automatiker, brenner for at andre
skal få møte Jesus. Gud velsigne deg,
Joakim!
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TAKKE FOR:

- Julefeiringa på Ognatun
- 50 år med arbeid på Ognatun
- Storsamlinga på Ognatun
- Økonomien
- Samtalegrupper i nettverket

BE FOR:

- Barne og ungdomsarbeidet
- Divisi
- Kvinneweekend og Insp. kveld
for kvinner.
- Kretsårsmøte
- Bibelskulen Bildøy.

”Gospel på norsk”
De siste ti årene er det mange norske kor som har vist sin dyktighet innenfor gospelsjangeren her til lands. Det meste som har
blitt utgitt i denne perioden har vært på engelsk.
Høsten 2011 satte Divisi igang et prosjekt som skulle ende med en cd som inneholdt helt nye gospelsanger skrevet på norsk. Med tre musikere fra Norge satte
vi kursen mot Chicago i USA for å spille inn musikken til cd`en sammen med to
amerikanske musikere.
CD`en ble utgitt sommeren 2013 på imF’s generalforsamling i Lyngdal og fikk
svært god mottakelse.
Formidlingen av Guds budskap har alltid stått sentralt i Divisi sitt virke, og derfor
er også mange av tekstene hentet fra bibelen. Når koret stort sett har sitt publikum i Norge var det veldig viktig for oss å synge på norsk, selv om vi ønsket å
komme så nært et ”ekte” gospeluttrykk som mulig.

Maler´n AS
Vikeså

28.-30. mars reiser Divisi på tur igjen med sangene fra gospel-cd`en.Vi besøker
Salem i Stavanger (fre) kl. 20, Jørpeland (lør) kl. 20 og Riska kirke på Hommersåk
(søn) kl. 18. m/ ungdomskoret KraftFôr.

Tlf: 958 19 505

Vigdel Engineering AS
Telefon 46 41 18 19
Egil@vigdelengineering.no
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Julefeiringen ble en fargerik
og flerkulturell samling

Ideen til julefeiring på Ognatun dukket opp på en strategisamling høsten 2012. Anne
Berit Aarsland fikk med seg
familien sin på denne tanken,
og de startet tidlig å planlegge. Julaften kl 12 var ca. 50
stk samlet til fest for Jesus.
Vi startet med å spise julegrøt med mandel,
og måtte forklare dette på flere språk før
alle forstod at de kanskje kunne vinne en
premie. Allerede fra første stund var det en
fred, glede og fest over hele flokken som
var en velsignelse å få oppleve.
Senere utover dagen ble det tid til å se enten «Tre nøtter til Askepott» eller «Flålypa».
Deretter kom et julespill der alle 17 ledere
deltok. Dette ble en markering av Jesu fødsel med skriftlesning og lovsang som ble en
sterk opplevelse.
Julekvelden ble feiret med variert og tradisjonell meny. Men mange av gjestene våre
hadde en ekstra glede av å få være med å
dekke, pynte og sette opp bord i matsalen.
Oppvasken gikk også som en drøm siden
mange ville hjelpe. Alt dette gjorde at vi
kjente oss som en stor familie som feiret
jul sammen. Juletregang, utdeling av gaver,
og spising av julekaker utover kvelden var
alt med på å sette en fin ramme rundt en
god jul.
11 nasjonaliteter var representert. Noen
språkbarrierer oppstod, men vi fant julegleden sammen - og det gjorde dette til en ekstra meningsfull jul. Noen afrikanere spurte
om å få danse en takknemlighetsdans, og
da ble det afrikanske rytmer og glede sent

Alemu Adugna

Elombe wa Elombe

utpå julekvelden! Vi vil takke alle sponsorer,
forbedere og ikke minst alle gjestene vi ble
velsignet med! Alle som feiret jul på Ognatun denne jula har fått en forbeder som skal
be for seg i hele 2014! Gjestene fikk også
en gratis leir av oss, og noen har allerede
meldt seg på til en leir de vil bli med på.Vi
snakket også litt med noen av gjestene som
deler litt av sine tanker om feiringen:
49 år gamle Alemu Adugna fra Etiopia kom
sammen med kona si. Han fortalte at Irene
Håland Ege fra Nærbø hadde tipset han om
feiringen. «Hun er som en søster for oss
som bor på Nærland» sier Alemu. «Denne
julefeiringen var veldig fin, og så fikk jeg gå
rundt et juletre, det har jeg aldri gjort før»
sier den smilende etiopieren. «Det var veldig godt å være her, jeg kjenner at hjertet er
fullt av takknemlighet» sier Alemu til slutt.
Han var en av dem som viste sin glede på
ved å danse en typisk, etiopisk dans for oss.
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Fra Bryne kom Elombe wa Elombe sammen
med kona, dattera på 3 år og lillesøstera til
kona. Elombe har bodd i Norge i tre måneder og hadde nettopp begynt på språkkurs, og han kunne litt norsk og litt engelsk.
«Det var noen i Time kommune som sa at
vi kunne feire jul på Ognatun hvis vil ville»
forteller kongoleseren på 40 år. «Det var
godt å feire her sammen med familien min.
Feiringen var så fin! Jeg er vegetarianer, men
det var gode grønnsaker som ble servert!»
Irene Håland Ege hadde også oppmuntret
Mimi Yohannes fra Etiopia til å bli med oss
på Ognatun. Den smilende 25-åringen hadde
ei datter med seg. «Jeg likte veldig godt de
norske juletradisjonene. Det er en annerledes måte å feire på enn jeg er vant til,
men både maten, folkene og opplegget var
kjempeflott!» avslutter Mimi når vi prater
med henne rundt frokostbordet 1. juledag
før feiringen avsluttes. Mottaket på Nærland
hentet en smilende, flott gjeng i minibuss
etter ett døgns julefest på leirplassen vår.
Andre kjørte hjemover selv, mens noen
hjalp vi med skyss både fram og tilbake.Vi
som var ledere håper virkelig at en lignende
feiring finner sted julen 2014 også. Skal vå få
det til, trenger vi både sponsorer, forbedere,
ledere og noen som sprer informasjon om
jul på Ognatun. Kan du bidra med noe?

SISTE INDRE

Bildøy bibelskule + Rogaland = Sant?
Tau, før Øystein, Jacob, Øyvind og Daniel
tok oss med til (Ål)gårds på heimlege trakter laurdagen. Onsdag var me på Bjerkrheim, både bedehus og KRIK, og søndag
avslutta me det heile med møte på Klepp
stasjon på føremiddag og G2 på Sandnes på
kvelden. Studentane vart utfordra på ulike
vis gjennom leiing, vitnesbyrd, profilering av
skulen og ikkje minst deling av Guds ord.
Det å då få god tilbakemelding gjennom
anerkjennande ord og måten me vert møtt
på, gjer at studentane veks enormt. Det
rustar til å fortelje vidare om Jesus, både på
heimlege trakter eller elles.

Geografisk, tenkjer du? Nei, geografisk ligg skulen framleis i Hordaland. Men studentflokken har
mange fra Rogaland, noko som gjer
det til heimlege trakter likevel!
Dette bar god frukt under turnéen
22.-26. januar.
Tekst: Magnus Nag Hatløy
Fra onsdag 22. til søndag 26. januar turnerte konstituert rektor, Aud Karin Kjølvik
Ringvoll, rundt omkring i Rogaland med
ein flott studentflokk. Me har spurt henne
korleis det var å reise rundt i Rogaland med
ein flott samansett gjeng av lokale heltar
frå nærområdet og andre rogalandsnyfikne
studentar.

Varm mottaking i heimane…
– Det er flott å oppleve den hjartevarmen
og husvarmen som foreldra viser, fortel Aud
Karin. Heile fem av studentane sine familiar
opna heimane sine for reisefylgjet innimellom møta på ulike skular og bedehus. - Det
å kome til heimane til kvarandre, gjer at ein
knyt tette band. Ein får nyte god prat og mat
over ein kaffi i sofakroken, ein ser familiebileta på veggen – ein blir kjent med familiene
til studentane på ein måte som gjer fellesskapet i studentflokken enno sterkare.

Enno ein trygg heim
Torsdag var vi på Tryggheim VGS. Der stod
vi på stand, spelte ball i hall og arrangerte
kveldsmøte. Fleire av våre studentar har
tidlegare gått på skulen, så det var moro å
spele mot kvarandre. Me treng ikkje seia
kven som vann, smiler bibelskulestudent
Bjørn Olav.
Ein heim på Bildøy?
Vonleg tek fleire ungdomar frå både
Tryggheim og andre trygge heimar turen til
Bildøy for eit år på bibelskule – Ein skule
for Livet! I så fall vil me ta varmt i mot dei i
vår ”heim” her på Bildøy!

… med ein samanheng til varm
mottaking på bedehusa?
Den omsorgen, varmen og rause måten dei
ulike bedehusa tok imot oss på var fantastisk! Fredag taua Helene oss heimover mot

Ognatunstyret på studietur!
Laurdag 18. jan var Ognatunstyret på
studietur til Tonstadli. Styret hadde lyst til
å både sjå og læra meir om korleis andre
leirstader driv. Tonstadli var eit naturleg mål
ettersom dei nyleg har bygd ut med eit nytt
internatbygg. Og dei har planar om å byggja
ny gymsal.
Det var inspirerande og kjekt å få omvisning
og høyra om drifta på Tonstadli. Leirstaden
er på offensiven og tenkjer framtidsretta. Eit
flott anlegg som betyr mykje både for misjonen og som institusjon i bygda og området
rundt.

Det nye internatbygget låg flott til på området.

Styret fekk servert nydeleg tacosuppe.

På veg heim igjen var det stor einigheit i
styret om at det var både nyttig og kjekt å
vera på studietur. Så dette blir neppe den
siste studieturen for Ognatunstyret. På
vegen heim fekk vi elles ein ufrivillig stopp

i Gyadalen, der eit tre hadde blåst over
vegen. Ryddemannskap fekk tatt bort treet
forholdsvis fort, men det var lange minuttar for utolmodige jærbuar… Ein utolmodighet som er til velsigning for Ognatun.

Ognatunstyret ynskjer å stå på og utvikla
Ognatun slik at misjonssenteret vårt står
rusta for morgondagens utfordringar, og slik
kan vera eit nyttig anlegg og misjonsreiskap
inn i framtida.		
ts
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LEIRER PÅ OGNATUN VÅREN 2014
Påskeleir 1
Påskeleir 2
Påskeleir 3
Sommarleir 1
Sommarleir 2
Sommarleir 3
Feriedager

21-23.mars
4.-6. april
11.-13. april
30. mai-1.juni
13.-15. juni
20.-22. juni
11.-13.aug

Du kan melde på maks 5 pers. pr. påmelding.
Vi treng navn, full adresse, fødselsdato og tlf.
nr. til 2 forelder/foresatte. (helst mobil nr.)
Etter påmeldingsdatoen trekker vi vilkårlig
hvem som får bli med på leir.Vi sender brev
for å fortelle om du har fått plass eller ikke,
derfor er det viktig at vi får full adresse på
alle personene dere melder på. Oppgi en
kontaktperson for gruppa, slik at vi kan gi

Påm. frist 24. febr.
Påm. frist 10. mars
Påm. frist 17. mars
Påm. frist 5. mai
Påm. frist 19.mai
Påm. frist 26.mai
Påm. frist 1. mai

2-4kl.
3-5 kl.
5-7 kl..
2-4 kl.
3-5 kl.
5-7 kl.
2-6 kl.

beskjed dersom du ikke har fått plass på leir.
Gi gjerne beskjed hvem du ønsker å ligge på
rom med.
Meld deg på:
Vår hjemmeside: www.imf.no/rogaland
Post adressen er: ImF – Rogaland,
Mjølhusvegen 70, Ogna, 4364 Sirevåg
Mail adresse: rogaland@imf.no
Tlf: 51 79 38 80

Pris:
Påske- og sommerleir: 600 kr
Feriedager: 750 kr

Merk henvendelsen med: LEIRPÅMELDING.
Ta kontakt hvis det er noe du lurer på.
Kontortid:
Mandag – fredag fra kl 09.00-15.00
Barn/Ungdom med funksjonshemming som
trenger assistanse til personlig hygiene/ADL
skal ha med egen assistent.

Song og musikkhelg på Furutangen 06.-08. juni.
Talarar: Ragnar Ringvoll og Aud Karin
Kjølvik Ringvoll
Songarar: Roland Lundgren, Flekkerøy
sangkamerater, Halsnøy musikklag m.fl.
Det blir eige opplegg for barna!
For bestilling av rom og forpleining: ring
tlf. 90 64 24 79 eller
E-mail: j.halsne@imf.no.
Det er gode fortøyningsplasser for
båter ved anleggets brygger.
Det blir kollekt på møta til ImF.

Vi jobber nå med planlegging av feriedager for barn i alderen 2.-6.kl. Dette vil
foregå 11.-13. august.-14, og blir vår egen
versjon av SFO.Vi har ikke programmet
klart enda, men vi har tro på at vi skal
få til mange kjekke aktiviteter sånn at
det blir noen fine dager på Ognatun før
skolestart.

Arr.: ImF-Rogaland og ImF.
Alle varmt velkommen!

Tlf.: 464 22 022
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Inspirasjonshelg for kvinner:

Godt å vera saman
Det er godt å vera i lag ei slik helg som dette, det var samstemt blant dei
om lag 50 kvinnene som var på inspirasjonshelga for kvinner på Ognatun
31.jan-02. febr.
Det fortel Tove Braut som er med i komiteen for denne helga. I år var
det Gudrun Longva og Hilde Gjengedal frå Sunnmøre, som var med som
talarar og songarar. Tove seier at dei med sin fine væremåte og forkynning
verkeleg hadde noko å gje gjennom helga. Tema for helga var, «Gud har
meir å gje». Gjennom forkynninga formidla dei at det er viktig at vi talar
sant om våre liv, det opnar for det Gud har å gje oss.
Tove fortel og om ei gild sosial helg. Her var mange gode samtaler og fleire
gav uttrykk for at det var godt å få gå til dekka bord og berre nyta maten i
godt selskap.
Komiteen er allereie i gang med å planleggja ny inspirasjonshelg til neste år.

Inntektsrekord på julemessa

Samla inntekter på julemessa til ImF-Rogaland vart 270 596. Dette er eit resultat
vi er svært godt fornøyd med, seier krinsleiar og formann i julemessekomiteen,
Torgeir Lauvås. At inntektene auka med
5000 kr frå 2012 -som var rekordår- er
oppmuntrande, understrekar han. Torgeir
Lauvås vil retta ein varm takk til alle som
på ulike måtar deltok og var med på å gje
messa eit så flott resultat.

Etter at alle utgiftene på messa er trekt
i frå er overskotet på kr. 205.614. Kr. 40
000 blir sendt til ImF sitt arbeid i Finnmark, medan resten av overskotet går inn
i drifta av ImF-Rogaland.
Nye innslag på julemessa i år var ei eiga
trekning av eit pynta bord, og sal av lefser.
Dette var med på å auka inntektene,
avsluttar leiaren i julemessekomiteen.
Snart er dei i gang med å planleggja ny
julemesse.

Grude Gartneri
Brekkeveien 18
4353 Klepp Stasjon
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Den store
aktivitetsdagen!
Søndag 18.mai arrangeres den
store aktivitetsdagen på Ognatun
sitt uteareal. Her er hele familien,
liten som stor, hjertelig velkommen til en innholdsrik dag. Det blir
misjonstivoli, med aktiviteter som
fjellklatring, bruskassestabling, kanopadling, svampekasting, skattejakt,
luftgeværskyting mm. I tillegg vil det
bli lynlotteri. Det blir salg av pølse
og hamburger med salat, så det
eneste du trenger er å ta med en
stol. Også penger selvfølgelig…
Det blir møte med andakt og en
presentasjon av ImF-Ung-teamet,
der vi forteller om hvem vi er og
hva vi jobber med.
Pengene som blir samlet inn denne
dagen vil gå til oppussing av aktivitetsrom på Ognatun.
Håper DU setter av datoen allerede nå – kom og bli med!

B-BLAD

Returadresse:
ImF Rogaland
Mjølhusvegen 70
4364 Sirevåg

Ognatun 50 år
Dette året er jubileumsår for
Ognatun. Den 27. juni 1964 vart
Ognatun innvidd og teken i bruk.
Nå har leirstaden vår fått vore ein viktig
arbeidsreiskap i 50 år. Med jamne mellomrom har Ognatun blitt utbygd/modernisert. Femtiåringen framstår no godt
utbygd og opprusta.
Drifta på staden har endra seg over tid.
Men barne-og ungdomsleirar har alltid
vore det viktigaste i arbeidet på Ognatun.
Eit stort antal barn og unge har vore
innom på leir i løpet av desse 50 åra. Eit
forsiktig anslag viser at minst 35 000 har

vore på leir desse åra. Kva betyding dette
har hatt for den einskilde er det berre
Gud som har oversikt over. Men mange
vitnemål og tilbakemeldingar fortel at ein
leir på Ognatun har vore viktig for kristen
tru og vekst. I jubileumsåret ser vi tilbake
på 50 år i takksemd over kva Gud har fått
brukt Ognatun til.
I 2003 flytta også krinskontoret til Ognatun. Staden vart eit samlande misjonssenter for ImF-Rogaland. På Storsamlinga
som nyleg var på Ognatun vart vi oppfordra til å stansa opp for einskildpersonar.
Måtte Ognatun i framtida vera ein stad
der einskildpersonar kjem, blir sett, og

blir møtt med omsorg av nokon som har
tid for dei, og at evangeliet om Jesus blir
formidla til stadig nye menneske med ulik
bakgrunn.
Søndag 29. juni kl. 18.00 blir det
stor 50-års markering på
Ognatun.
Marit og Irene vil delta med tale
og song.
Barneopplegg
God mat.
Jubileumsgåve
Aktuelle jubileumsinnslag
Sett av denne dagen og kom til
Ognatun

Sa m men-helg

Speedlearning
«Vi er
gode
nyheter!»

Nærbø Bedehus 26. og 27. april 2014

Vi vil være sammen : Alle generasjoner, fra ulike steder og
forskjellige forsamlinger. Sammen med Jesus og hverandre.
Vi vil inspirere hverandre til å nå naboene våre for Jesus.
Vårt oppdrag er indremisjon - kortreist misjon. Sammenhelg er lovsang, fellesskap, utfordringer, spennende
aktiviteter & opplegg for barna og årsmøte for ImF
Rogaland. Kom og bli med! Sjekk programmet på
imfrogaland.no

Speedleir

Kjersti Goa
Lødemel &
Bjørn Stornes

Årsmøte
ImF Rogaland

Andreas
Nordli

Klovnen
«Tulliball»

Måltider
Fellesskap

Lovsang

