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Kanskje du skal kjøpe gave-
kort til noen til jul? Eller du 
kommer til å få et i julegave 
selv?

Vi starter over nyttår et nettverk av 
smågrupper. Flere grupper har meldt 
at de vil være med. Noen personer 
har sagt at de vil gå sammen og starte 
ei gruppe. Disse gruppene består av 
mennesker som vil møtes fordi de har 
en brann om å leve for Jesus i sitt nær-
miljø, eller vil be om at Jesus må tenne 
dem på ny til å lyse for ham.  

Gud vil at vi som tror skal være 
sammen for å utrustes til tjeneste for 
ham og gå ut til våre medmennesker 
med det gode budskapet. Vi som vil 
leve som misjonærer for Jesus i våre 
nærmiljø trenger hverandre, men vi 
trenger aller mest Guds hjelp.

Gavekort
Det er da det flotteste gavekortet kom-
mer inn i bildet. 

Guds gavekort til deg er medlemskap i et 
livredningsselskap. Du kan være et med-
lem som nøyer deg med medlemsfordeler 
og medlemsinformasjon. Men gavekortet 
gir deg også mulighet til å gå inn som et 
aktivt medlem som tar kurs og blir en 
trygg førstehjelper. I Guds rike kalles 
dette nådegaveutrustning og forvaltning. 
Gud har gitt alle sine minst en nådegave. 
Har du funnet din, eller dine? 

Et av livredningsselskapene vi kjenner fra 
samfunnslivet vårt er Røde Kors. De har 
både støttemedlemmer og medlemmer 
som også er med i Røde Kors hjelpe-
korps. Gud kaller oss til å leve ved Jesu 
Kors. Vi som lever der blir Guds barn og 
tilhører en ny familie, men også et livred-
ningsselskap; Jesu Kors hjelpekorps. Nåde-
gavebevissthet og nådegavebasert tjeneste 

vil gjøre at du finner din plass i et hjel-
pekorps og din måte å tjene på. Røde 
Kors har ulike korps og grupper. De 
har skredgrupper, vannredningsgrupper, 
omsorgsgrupper, ettersøkningsgrup-
per og ambulanse / transportgrupper. 
I tillegg har de sambandsgrupper som 
skal hjelpe til med god kommunikasjon 
under lete – og redningsaksjoner. Jesu 
Kors hjelpekorps er også slik designet 
at vi har våre ulike nådegaver og får 
ulike kall og redningsoppdrag. 

Hva gjør jeg med det gavekortet Gud 
har gitt meg? Han vil at jeg skal bruke 
det til å finne min nådegave, en plass 
der jeg kan vokse som disippel og 
tjener for Jesus, og finne min plass å 
tjene. Vi vil at gruppene vi utruster skal 
bli hjelpekorps som kan drive verdens 
viktigste livredningstjeneste.

Telefon: 51 77 82 00 
E-mail: post@bryneror.no
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A ndakt
ved Leiv Roald Thu

Du tenkjer sikkert at dette var ei rar 
overskrift på ein andakt nå rett før ad-
vent og julefeiring. Tankane går kanskje 
til ein forfattar som begynner å bli senil 
og rett og slett treng hjelp til å orien-
tera seg.
Eg kan trøysta lesarane med at eg enda 
ikkje har fått signal om at eg begynner 
å «røra». Nei, overskrifta har eg faktisk 
lånt frå ein oppegåande person som på 
ingen måte var mentalt svekka då han 
uttrykte seg slik.
Håper du fortsatt er med i lesinga av 
desse linjene, og at du ikkje vart sjok-
kert og fylt av sinne. For det er faktisk 
ein god nyhet i overskrifta vår:
På same måten som du og eg vart fysisk 
fødde ein gong, blei også Jesus fødd 
ein gong. Og det skjedde julenatta for 
over 2000 år sidan. Den julenatta kjem 
aldri att! Men vi kan feira denne viktige 
hendinga i verdshistoria. Jesus må ikkje 
fødast om igjen for å utføra det han 
skulle! Og kva var det Gud hadde for 

oppdrag til han? Jau, han ville realisera 
fylgjande:

Og Gud er mektig til å gje dykk alle gåver i 
rikt mål, så de alltid og i alle høve skal ha alt 
de treng, ja, ha overflod til all god gjerning. (2. 
Kor 9,8)

Vi kan altså med frimod feira at Jesus 
vart fødd, men vi får aldri oppleva at han 
vert fødd fleire gonger. For Guds gåver 
er alt tilgjengelege for oss gjennom trua. 
Den rettferda Gud krev av oss, er gjort 
tilgjengeleg for oss gjennom trua på Jesus 
Kristus (Jfr Rom 3,22). Tenk det! Guds 
eiga rettferd, altså den rettferda han krev 
av oss, den gir han oss i trua på han som 
blei fødd inn i denne verda julenatt. Dette 
underet som vi kallar inkarnasjon, dette 
at Gud sjølv vart menneske, kjem vi aldri 
meir til å bli vitne til. Det blir aldri meir 
jul! Desto viktigare vert det å feira denne 
hendinga på rett vis.
Korleis gjer vi det? Ved å gjera han til ho-

vudpersonen. Det ville vorte ei mer-
keleg feiring av ein fødselsdag dersom 
det kun var god mat, kaker, ballongar 
og brus som var hovedfokus i feiringa. 
Sjølve  personen blei gløymd. Han fekk 
ikkje ein gong ein «Happy birthday».
Når vi snart skal feira Jesu fødselsdag 
igjen, må vi vara oss for å ikkje gjera 
den same feilen.
Korleis kan vi gjera Jesus til heiders-
gjesten?
Ved å invitera han inn til oss; ved å 
vera saman med han i Ordet – det 
åndelege Betlehem. På denne staden 
finn vi han også i dag. Derfor er det 
noko godt og positivt med dette at 
det aldri meir blir jul. I vår tid kan vi 
nemleg møte han kor og når vi vil, i 
det åndelege Betlehem.
La oss difor også i år feira jul med fri-
mod og forventning saman med «Han 
som vart fattig for at vi skulle bli rike».

Haugstad Eiendom AS

Postboks 37
4369 Vigrestad

Aldri meir jul

Nytt frå kretsstyret
Kretsstyret vedtok tidlegare ei prøve-
ordning for ny og større samansetning 
av ImF Ung Teamet Rogaland. Ordninga 
går ut på at det kan knytast til fleire 
personar som går inn som ressurs-
personar utan formell plass i teamet. 
Det er nå sju valde medlemmer, men 
vi peiker nå ut tre til som kan gå inn i 
teamet sidan vi har denne prøveord-
ninga.
I Barneteamet er Rasmus Pollestad jr. 
gått inn i tillegg til dei valde. Kristian 

Gudmestad og Svein Aanestad har gått 
inn i Ungdomsteamet. Dette er ei prøve-
ordning fram til årsmøtet 2014.

Kretsen vil starte eit ledertreningsopplegg 
vi vil kalle «På Guds dreieskive» Dette 
vil gå over eitt år og gje rom for å vekse 
og modnast som etterfølgjarar av Jesus. 
Undervisning, forbøn og vegleiing vil være 
viktige moment i denne prosessen.
Det er Thomas Rake som har ansvaret 
for opplegg og undervisning.

Kretsen vil invitere fleire styrer/
kontaktpersonar/leiarar som har 
etterspurt slik hjelp til å delta. Er du 
interessert i å vite meir om dette, kan 
du kontakte kretskontoret.

Bryne:  
Postboks 430,  4349 Bryne 
Tlf.: 51 48 24 49
bryne@bokogmedia.no

Nærbø: 
Postboks 143,  4367 Nærbø 
Tlf.: 51 43 46 55
narbo@bokogmedia.no
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GM-offshore
Besøksadresse:
Torget 5, 4340 Bryne
Nordsjøveien 2671, 
4360 Varhaug
Welhavensv. 19, 4319, Sandnes
Kontakt Jonas Varhaug - tlf. 905 79 580, E-post: post@jarok.no

«Bli mindre for å bli større» er tittelen på ei viktig bok om smågrupper. Det er også en tanke vi 
ser både hos Jesus, som brukte mye tid med den lille gruppa av disipler, og i bedehushistorien vår. 
Smågrupper, småmøter, huskirker, kvinneforeninger, bibelgrupper, o.l. er eksempler på slike småfel-
lesskap. 

Bli mindre for å bli større

Nettverket
Vi organiserer nett-verket 
av slike grupper slik at de 
bær møtes ca. hver 14. dag 
i sin smågruppe. Tre – fire 
ganger i semesteret er det 
et møte i nærheten der de 
kan samles med andre små-
grupper. To ganger i halvåret 
inviterer kretsen til stor-
samling for alle smågrupper.

Storsamling
Den første stor-sam-
lingen vil være på Og-
natun søndag 26. jan 
kl 11.00. Da vil vi ha 
med oss Per Åge Ber-
ge, et lovsangsband, gi 
informasjon om nett-
verket og tenkningen 
og markere at nå star-
ter vi ImF Rogalands 
smågruppe-satsing. 
Møtet vil passe godt 
for både små og store. 
Etter møtet selges 
middag i matsalen. 
Bli med!
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Pål Hatteland AS
Entreprenør

Mob 99278710

Weekendar på Ognatun 

vinteren 2014

Inspirasjonshelg for kvinner
31.jan-02 febr
TEMA: «Gud har meir å gi !»
Talarar og songarar: Hilde Gjengedal 
og Gudrun Longva frå Brattvåg på 
Sunnmøre skal vere talarar og songa-
rar. Dei har sunge saman i 15 år. Dei 
reiser saman som songarar /songevan-
gelistar, mest på Sunnmøre.
Strikkekafe
Festkveld
Delestund

Mannsweekend
14.-16. febr
TEMA: «Det er nok det som Jesus 
gjorde»
Talar: Ragnar Ringvold
Songarar: Husets Trekkspelklubb
Tur og aktiviteter
Ønskesanger
Vitnesbyrd

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

Fellesinfo:

PRIS kr 1330,- sengetøy kr 80, opp-
redd seng kr 120,-
Pris for einerom er kr 1730,- (begren-
sa 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!

ImF Rogaland utarbeider en hjelp til samtale,
bibelfokus og nærhet til Jesus og hverandre, som du ser et 
eksempel på under. Slike ark vil vi tilby flere av hvert se-

mester slik at du kan bruke denne ressursen i den gruppa 
du går i, eller i smågruppa du drømmer om å starte. Studer 

arket og planen for hvordan en 
slik samling kan se ut.

Hilde og Gudrun
Ragnar Ringvold

Anna Kristin 



En gammel låve på Revheim 
i Stavanger er en populær 
samlingsplass for mange nå 
i tiden før jul. Flere kvin-
neforeninger legger jule-
avslutningen sin hit, og får 
en totalopplevelse og mye 
inspirasjon. 

Hva passer vel bedre enn å sitte 
på stoler dekket med skinnfeller av 
saueull, spise deilig suppe og få tips 
til pynt og dekor til jul? Vi skal jo 
feire ham som ble født i et fjøs blant 
saueull og høystrå. Kathrine Wikstøl 
og Liv-Cate Stensland driver sammen 
«Allatiders», et foretak som driver 
kurs i dekor og pynting av bord og 
rom til ulike festligheter og anled-
ninger.
 De stortrives med å få dele av sin 
pynteglede og mange flotte ideer. De 
to sprudlende damene driver ikke 
bare med kurs, de leier også ut pynt 
til store anledninger, og en kan også 
engasjere dem til å pynte og dekke 
en festsal. Vil du også få med deg litt 
inspirasjon, eller til og med ta med 
deg hjem noe av den stemningsfulle 
dekoren de lager, kan du komme 
på julemessa vår på Saron på 
Bryne. Fredag 6.og lørdag 7. 
desember står et julebord pynta 
med service, bestikk, glass, servietter 
og nydelig, stemningsfull juledekor 
som vi lodder ut på en egen utlod-
ning under julemessa. Husk at du kan 
ta med deg gode tips og ideer fra 
dette bordet selv om du ikke skulle 
bli den heldige vinneren!
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideer og dekor til jul
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Vigdel Engineering AS
Telefon 46 41 18 19

Egil@vigdelengineering.no

Julebuffet 
m/dessertbord 

og kaffe OGNATUN
Onsdag 04. des kl. 19.00
Søndag 08 des kl. 12.30

Forhåndsbestilling/reservering av bord 
innan 28. nov.

Pris kr 360,- vaksne
kr 180,- 4.-12 år
kr 100,- 1-3 år

 Ta med familie og venner og legg ein 
førjulstur til Ognatun!

Velkomen!

Fredag 06. des. kl. 19.00
Sang og musikk møte
Aud Karin Kjølvik Ringvold
ImF-Brazz Bryne
Siembra
Åresalg, Kransekakelotteri
Salg av Pizza med mer.

Lørdag 07. des kl. 11.00
Møte
Aud Karin Kjølvik Ringvold

Lørdag 07. des. kl. 13.30
Familemøte
Aud Karin Kjølvik Ringvold
Varhaug yngreskor
Mellom møtene på lørdagen, kl 11.30-13.30 blir det:
Matsalg: Suppe, grøt, smørbrød, kaker, kaffe og brus.
Varesalg: Småkaker, gjærbakst, grønnsaker, egg, pyntegrønt, handarbeid m.m.
Loddsalg: Åresalg, kransekakelotteri og barne-utlodning

Barnevennlig
I år blir julemessa enda mer barnevennlig. I kjelleren blir det eget opplegg for 
barna der de kan lage julekort, delta på luftpistolskyting, bowling eller wii-spilling.

Pynta julebord
Nytt i år vil bli en egen utlodning med et nydelig pynta middagsbord med service 
og juledekorasjoner og pynt som vinneren kan bruke til sitt eget juleselskap.

Velkommen til julemessa! 

Julemessa Saron Bryne
6.-7. des.

Aud Karin Kjølvik Ringvold

TAKKE FOR:
- Alle gjevarar til misjonsarbeidet
- Alle forbedarar
- Frivillige dugnadsmedarbeidarar
- Leiarar i barne-ungdomsarbeidet
- Kontaktpersonar og lokale 
  styremedlemmer.

BE FOR:
- Julemessa
- Julefeiringa på Ognatun
- Indremisjonsdagen
- Førjulsleirane på Ognatun
- Strategiarbeidet 

På årets julemesse for ImF Rogaland den 
6-7 des. lanserer vi vår første oppskrifts-
bok i gjærbakst med noen av de beste 
oppskriftene til ansatte i ImF Rogaland 
og Ognatun. Løp og kjøp! Velkommen til 
julemesse på Saron!

Oppskriftsbok 
i gjærbakst

Vi har samla inn 
kr. 4.310.174,- pr. 15. 1. 2013.
Kontonr: 3000 23 88231

Innsamlingsbarometer til 

Ognatun-utbyggingen

kr 4310174,-

4 mill

5 mill
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Tlf.: 51 77 91 00 - www.time-sparebank.no

Ognatunbasaren 2013, trekningsliste
Nr  1 Gavekort Bohus, Cris Andre Ravndal
Nr 2 IPad, Aud og Rolf Nærland, Nærbø
Nr 3 Juleduk, Gerd og Eldar Viland, Vigrestad
Nr 4 Leketraktor, Inger og Isak Haddeland, Nærbø
Nr 5 Dokke m/vogn+klær, Grete Skretting, Varhaug
Nr 6 Kvit hekla duk, Fam. Audny og Eirik Skretting, Varhaug
Nr 7 Strikkejakke, Elise Varhaug, Varhaug
Nr 8 Liten hardangerduk, Fam. Gerd og Ove Håland, Varhaug
Nr 9 Krus m/asjetter, Ellen Marie Thu, Bryne
Nr 10 Sengesett, 2 stk., Ester og Alfred Salte, Orre
Nr 11 Panne, Ruth og Bjarne Mellemstrand, Varhaug
Nr 12 Vase, Aud Torunn og Svein Jakob Nesvåg, Sokndal
Nr 13 Gryte, Lovise og Bjørn Mikal Espedal, Vigrestad
Nr 14 Bord, stol og kommode  Kristine Hauge, Kleppe
Nr 15 Pledd, Hilde og Arvid Byberg, Bore
Nr 16 Hekla duk, Anders Røyneberg, Røyneberg
Nr 17 Brusmaskin, Arne Viste
Nr 18 Gavekort, Tore Nesvåg, Sokndal
Nr 19 Hekla kvit løpar, Anne Marie Espedal, Voll
Nr 20 Bok, Anne Marie Byberg Espedal, Voll
Nr 21 Gavekort Mega, Rannveig Njærheim, Nærbø
Nr 22 Gavekort Mega, Ingebjørg og Einar Bø, Vigrestad 
Nr 23 Duk, teflon, Cassandra Ravndal
Nr 24 Lekebil, Fam. Jon Petter Nygård, Nærbø
Nr 25 Dokke m/klede, Irene og Terje Skårland, Brusand
Nr 26 Lykt, Fam. Gunnar Vold, Vigrestad
Nr 27 Hagesaks, Paula og Ole Bø, 
Nr 28 Hagesaks, Fam. Arthur Njærheim, Nærbø
Nr 29 Kakefat, Borgny Sortland, Nærbø
Nr 30 Løper, Olaug Lode, Nærbø
Nr 31 Barnesykkel, Per Sigbjørn og Elisabeth Aarsland, Vigrestad
Nr 32 2 puter, Fam. Magnhild og Morten Sørlie, Time
 
 

Ognatunbasaren

Ognatunbasaren den 26. sept vart ein fin kveld på Ognatun. Ståle 
Handeland hadde andakt, og Brit Skjørestad og Elisabeth Hauge song.
Til Ognatun kom det denne kvelden inn kr 197 000. Takk til Ogna-
tunforeninga på Nærbø som står bak basaren, og takk til alle som på 
ulike måtar støtta opp om basarkvelden.

Den økonomiske utviklinga dette året har vore 
stort sett som forventa. Gjennom vår og som-
mar opparbeider vi oss eit forholdsvis stort 
driftsunderskot. Hausten blir ei spennande 
økonomisk tid der vi ser ei positiv økonomisk 
utvikling.

Ved utgangen av oktober har ImF-Rogaland 
eit driftsunderskot på 486 000 kr. Det er 133 
000 betre enn vi har budsjettert med på dette 
tidspunkt. For heile året har vi budsjettert med 
eit underskot på 223 000 kr.

Økonomien For dei 2 siste mnd av året har vi budsjettert 
med eit driftsoverskot på 400 000 kr. Erfaringa 
frå siste to år viser at dette er  realistisk.

Inntektene pr 31.okt er på kr. 2 909 000, ein 
auke på 5,7 % samanlikna med fjoråret.
Utgiftene er same tid på 3 396 783, ein auke 
på 3,3 %

Dette viser igjen at avslutninga av året blir spa-
nande økonomisk for arbeidet. Ein forholdsvis 
stor del av inntektene kjem inn i slutten av 
året, spesielt mykje i desember.
Vi trur og håpar at dette vil skje også i år, slik 
at vi kan koma i mål godt over budsjett og 
tett opp mot balanse.Noko som er viktig for å 
kunna satsa framover og styrkja arbeidet.

Takk til alle som er med og ber arbeidet også 
økonomisk!

Fast gjevarteneste
I løpet av sommaren og hausten har krinsen 
fått 14 personer som enten er nye som faste 
gjevarar eller dei har auka sitt beløp i gjevate-
nesta. Dette er vi svært takksame for.

Krinsen vil halda fram arbeidet med å verva 
faste gjevarar. For vi ser at dette er ein flott 
måte å gje på. Gjevaren får orden i sin gjevar-
teneste og misjonen får faste og regelmessige 
inntekter.

Ta kontakt med oss på kretskontoret om du 
ynskjer å auke ditt beløp som fast gjevar eller 
du ynskjer å bli ny fast gjevar til ImF-Rogaland!

For kretsstyret Terje Slettebø
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Som vanlig var det en varm dag 
i et land i Midtøsten.  Jeg var 
invitert til et møte i huset til en 
bekjent. Rommet var annerledes 
møblert enn det pleide, nå stod 
alle stolene på midten og det ble 
etter hvert folksomt rundt veg-
gene, og en stille spenning fylte 
luften.

Jeg visste ikke helt hva som foregikk. Jeg 
hadde fått en telefon tidligere på dagen som 
ba meg om å komme til et viktig møte. Da 
jeg nok så noe forvirret ut bøyde sideman-
nen seg til meg og hvisket inn i øret mitt: “Er 
det ikke herlig ? «Hva er herlig?» spurte jeg 
forvirret .
Sidemannen så overrasket på meg: “ Vet du 
ikke at vi er her for å feire fødselen av vår 
nye søster? “
Da gikk det opp for meg. Jeg var målløs.  Sara 
* hadde lært å kjenne Jesus Kristus og vi var 
nå samlet for å høre hennes historie som 
vitner, og for å feire hennes dåp! Men for 
hennes egen sikkerhet, kunne ikke hennes 
omvendelse være nevnt i telefonsamtalen 
med meg.
Etter noen minutter, var rommet fullt. Noen 
sto, noen satt, men alle ble involvert nå som 
Sara begynte å fortelle om sin reise til Jesus. 
Selv om Sara kom fra en from muslimsk 
familie, hadde faren hennes alltid utfordret 
hennes tenkning og oppmuntret henne til å 
stille spørsmål ved alt hun hørte, for å kon-
trollere ektheten i det.
Hun begynte å lytte til en av de berømte og 
moderne muslimske mullaene. Hans forkyn-
nelse lignet veldig på det som de kristne 
forkynte, han brukte de samme frasene og 
«karismatisk» terminologi når han refererte 
til Muhammed og islam. Mullaen hadde 
mange fans og lyttere og Sara ble en av dem. 
Hun begynte å lese og studere Koranen, men 
til hennes overraskelse oppdaget hun at jo 
mer hun leste, jo flere avvik og motsigelser 
fant hun.
“Jeg skrev en liste på over 16 sider etter å 
ha lest bare en tredjedel av Koranen, og da 
sluttet jeg å lese! “ fortalte hun.
Et spørsmål forvirret henne: Hvorfor skapte 
Gud èn kvinne for en mann i begynnelsen, 
mens Islam ga Muhammad rett til å gifte seg 
med så mange som han ville, og menn kunne 
nå gifte seg med fire koner? Hun samlet 
mot til seg og gikk til et det øverste islam-
ske lærestedet der alle fatwaer ( islamske 
forordninger ) blir utstedt fra. Etter timer 
med venting og møter med en rekke avhør, 
ble hun endelig møtt av en lærer som skulle 

Åpne dører er en organisasjon som Indremisjonsforbundet samarbeider med. Vi syns derfor det er fint å 
kunne ta med denne sterke og tankevekkende historien i dette nummeret av Siste Indre.

En historie fra Midtøsten

svare på hennes spørsmål. 
 “Muhammad ble gitt privilegier som ingen 
andre menn ble gitt fordi han var profet. Så 
han kan ha så mange koner som han selv 
ønsker, og hvem han vil. Vi stiller ikke spørs-
målstegn ved dette, “ sa læreren.
Men det som virkelig forbauset Sara var hans 
forklaring på hvorfor menn kan ta fire koner: 
«Dette var tillatt slik at folk kunne formere 
seg og fylle jorden!» sa den islamske læreren. 
«Ville det ikke da vært bedre for Gud å ha 
gitt dette privilegiet til Adam?» spurte Sara . 
Svaret hans var mer oppsiktsvekkende: «Gud 
gjorde en feil . “
Kan Gud gjøre feil? Bare ufullkomne mennes-
ker gjør feil. Hvorfor kunne ikke Gud se hele 
bildet fra begynnelsen? Hun forlot kontoret 
mer forvirret enn da hun kom inn.
Så bestemte hun seg for å studere mer hva 
kristendommen hadde å si om disse spørs-
målene. Da hun leste Det gamle testamente, 
ble hun sjokkert over å oppdage at den mus-
limske predikanten som hun respekterte så 
høyt, faktisk fortalte historier fra det gamle 
testamentet som om de var fra Koranen! 
Dette fordypet hennes fortvilelse.
Ifølge hennes islamske studier, gikk den 
kristne Jesus til sine disipler før korsfestelsen 
og tilbød Jenna (paradiset) til den som ville 
ta hans plass på korset. Hvilken feighet av 
en Guds mann å gjøre noe slikt, tenkte Sara. 
Ville det ikke være et sterkere vitnesbyrd 
hvis han ble løftet opp til himmelen i stedet , 
rett foran folket som korsfestet ham ?
Hun gikk til en kristen kollega på jobb, og 
hun ba ham om å forklare hvordan dette 
kunne henge sammen. Etter at John, * som 
var en hengiven kristen, forklarte historien 
fra et bibelsk synspunkt, oppmuntret han 
henne til å lese Det nye testamente, og 
starte med Johannes ‘evangelium .

På dette tidspunktet ble Sara rastløs og 
engstelig i hennes søken til å forstå Gud. Et-
ter å ha funnet så mange selvmotsigelser i sin 
egen religion, smuldret den nå opp for henne. 
Mange søvnløse netter gikk og hun sank 
dypere og dypere i fortvilelse, helt til en natt 
hun ropte ut: “ Jeg er så sliten, Herre Jesus! 
Kan du hjelpe meg? «Den kvelden , fortalte 
hun oss , fikk hun til å sove fredelig .
Da hun begynte å lese Johannes evangelium, 
ble øynene hennes åpnet for ting som hun al-
dri har sett før. Hun skjønte at Jesus var Gud, 
og at han er ekte. De tingene som hun leste 
om Jesus i Bibelen var mer fornuftig enn det 
som ble sagt om ham i Koranen.
En natt hadde hun en drøm der hun fikk se 
Jesus på korset, med hodet bøyd ned. Han ba 
henne komme nærmere, og hun hørte ham 
fortelle henne hvor mye han elsket henne, og 
at han døde for henne. Dette gjorde at hun 
ville lese enda mer i Det nye testamente, og 
til slutt ropte hun ut: “Min Herre og Frelser! 
“
Rommet var stille, noen begynte å hviske, 
gledestårer rant nedover manges ansikter. 
Bønner med lovprisning og takk ble hvisket, 
Sara ble vist inn i rommet ved siden av, her 
skulle hun bli døpt. Utenfor satt resten av 
oss for å be om hennes beskyttelse.
Sara har mann og barn, og hun risikerer 
skilsmisse fra mann og barn, som er mannens 
rett under islamsk lov, nå som hun har forlatt 
islam og blitt kristen. Hun ber om forbønn 
og visdom. Vil du være med å be?
Sara sier: “Be om at mannen min vil be-
gynne å tørste etter Herren, akkurat som 
jeg gjorde , og at jeg må få være fylt av Guds 
kjærlighet og visdom til å dele evangeliet 
med familien min. “
                                    * Pseudonym
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På leir med mor 8.-9. febr. Påm. frist. 13.jan. 5-7år

Påskeleir 1 21-23.mars Påm. frist 24. febr. 2-4kl. 

Påskeleir 2 4.-6. april Påm. frist 10. mars 3-5 kl. 

Påskeleir 3 11.-13. april Påm. frist 17. mars      5-7 kl.

Tlf.: 464 22 022

Maler´n AS 
Vikeså

Priser: 
På leir med mor: 260/675 kr
Påskeleir: 600 kr
Du kan melde deg på pr. post, e-post eller 
telefon. Maks 5 pers. pr. påmelding.
Merk henvendelsen med: LEIRPÅMEL-
DING.
Vi trenger navn, full adresse, fødselsdato 
og tlf. nr. til forelder/foresatte. (helst 
mobil nr.) 
Etter påmeldingsdatoen trekker vi vilkår-
lig 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 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, Mjøl-
husvegen 70, Ogna, 4364 Sirevåg

8.-9. februar er det tid for ny leir sammen 
med mor. Denne gangen ønsker vi å ha 
fokus på hva er Guds plan med mødrene 
og konene. Barna vil få høre om hvor glad 
Gud er i hver enkelt av de små, med de 
utrustningene og gavene de har fått eller 
ikke fått. Irene Håland Ege vil i år holde 
foredrag for mødrene om det å intigrere 
og inkludere våre nye landsmenn i liv. 
Hun vil også ta med seg noen venner.

Mail adresse: rogaland@imf.no
Tlf: 51 79 38 80

Ta gjerne 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 hygi-
ene/ADL skal ha med egen assistent. 

 

På leir med mor
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Grude Gartneri
Brekkeveien 18

4353 Klepp Stasjon

Trusglede og idrettsglede

        Av Terje Slettebø

KRIK samlingane på fredagskvel-
dane i idrettshallen på Lye har 
betydd mykje for ungdommane på 
Lye i 20 år. Her har dei fått utfolda 
seg i idrett og leik, samtidig som 
dei og har blitt oppmuntra til kris-
ten tru og liv. Mange er gjennom 
KRIK arbeidet blitt utfordra til å 
stå fram og halda korte andakter.

Fredag 1.nov var i overkant av hundre 
personer, dei fleste ungdommar, samla på 
Lye forsamlingshus for å markera jubileet. 
«Han innante» var hyra inn ,som dei sa,  for 
å kasta glans over feiringa. Noko han gjorde 
både med skjemt og alvor. Hans humor fekk 
nok lattermusklane hjå den vaksne genera-
sjonen mest på gli. Når han gjekk over til å 
fortelja om kva trua på Jesus betydde for 
han, hadde han ei lyttande forsamling. Det 
sentrale i hans vitnesbyrd var at det å leva 
som ein kristen var å få tilgjeving frå Gud og 
leva på nåden frå Jesus.

KRIK Lye 20 år

Innebandy
KRIK Lye var eit av dei første KRIKlaga i 
Norge som vart starta opp. Det vart vist 
bilete frå aktive og spennande år. Ein av 
initiativtakarane til laget, Dag Henrik Fosse, 
sa at KRIK Lye kunne vera stolte over å ha 
innført innebandy til Lye. Lye har nå eit lag i 
eliteserien i innebandy. Fosse helsa også alle 
«Krikkarane» med at kvar og ein er unik og 
eineståande, skapt av Gud.

Andakt
Jubileumsfeiringa inneheldt også kaffi/brus 
og kaker, KRIKdansen, takk til noverande 
styre som fører arbeidet vidare. Eit arbeid 
prega av trusglede og idrettsglede.  Kvelden 
vart avslutta (formelt..) med andakt av Bry-
nespelar Vegard Landro. Han minna om at vi 
har ein Himmelsk far som vi har lov til å be 
til. Han oppfordra alle til å bruka bønneve-
gen under alle situasjonar i livet. Gud er ein 
Himmelsk far som ynskjer å gje sine barn av 
sine gode gåver, avslutta Vegard Landro. 

Vinterbasaren
KOMLEDAG MED BASAR 
LØRDAG 08. FEBRUAR

Laurdag 08 februar vert det KOM-
LEDAG i Egersund og Bjerkreim. 
Desse to indremisjonsforeiningane 
går saman for 10. gong og lagar 
til komledag med basar for ImF-
Rogaland.

Program for Komledag med 
basar:
 
Egersund bedehus
Dørene opnar kl 10.00
Sal av ”Rollelappar”, kaffi 
og kaker.

Møte kl 11.30
Andakt av Aud Karin Kjølvik Ring-
vold  
Songkrefter
Etter møtet, ca kl.12.15, vert det 
sal av 
Bjerkreimskomla og kaffi/kaker

Bjerkreim bedehus kl. 12.30
Andakt av Tom Fjermedal
Sal av komla og Rullelappar.

Stor basarkveld kl 18.00
Andakt av Aud Karin Kjølvik Ring-
vold.
Songkrefter
Åresalg og hovudtrekking.
Mange flotte gevinster!!  
Kaffi og kaker

Arr. Egersund indremisjon og 
      Bjerkreim indremisjon.

Styret og voksenleiarane



B-BLAD
Returadresse:
ImF Rogaland
Mjølhusvegen 70
4364 Sirevåg

Annenhver onsdag samles ca. 80% av 
barna fra 5.-10. kl til Yngres på Ombo bar-
neskole. Gjennom mange år har Eli Nes 
alene hatt ansvar for yngres. De samles i 
2 timer. Første timen er de i gymsalen og 
har ulike aktiviteter. Deretter samles de 
til andakt rundt kjøkkenbordet på skole-
kjøkkenet. Etterpå serverer Eli mat som 

Ombo Yngres
ho har laga. Denne gangen serverte ho 
ferske solboller, som ho kalla det! Barna 
diskuterte om det heter skoleboller eller 
solboller! Den siste halvtimen fikk barna 
hver sin gang bestemme hva de skulle 
gjøre. Denne gangen hadde vi bøtteleken, 
kanonball, «grip flaska først»- leken, hand-
ball og aktivitetsløype.

Eli Nes


