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Helsing!
Våren er den årstiden hvor vi merker de største forandringer
rundt oss. Lys, varme og farger eksploderer i fornyet liv. Våren
er årstiden bonden sår for senere å kunne høste.
I Johannes 4, deler Jesus en oppsiktsvekkende
tanke med disiplene. Bakgrunnen er møtet
med kvinnen ved Sykars brønn, som vitnet om
det Jesus hadde gjort i hennes liv, mange av
innbyggerne i byen Sykar kom så til Tro. I vers
35-38 seier Jesus:

Men vi trenger å sette en fot i bakken og se på
om arbeidet vårt gir oss den høsten vi forventer, er arbeidet vårt innrettet på en slik måte at
vi søker de som ikke er en del av arbeidet vårt i
dag, tør vi invitere naboen, kollegaer eller familie og venner inn i våre møter.

«Dere sier: Ennå er det fire måneder til innhøstingen. Men jeg sier dere: Løft blikket og se på
markene! De står alt hvite mot høst. Den som
høster, får sin lønn og samler inn grøde for det
evige liv, slik at den som sår og den som høster,
kan glede seg sammen. Her er dette ordet sant:
‘Én sår og en annen høster.’ Jeg har sendt dere
ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid
med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i
det arbeidet de har gjort.»

Kretsstyret ønsker å oppdatere strategi og tiltaksplanen vår slik at vi har et større fokus på
den høsten vi er utfordret til å arbeide med, og
at vi er utrustet for oppgaven og fornyer innhøstingsredskapene. Håper du kan være med
å bidra med innspill og hjelp til dette arbeidet.
For min del er tiden inne for å takke av som
Kretsformann og del av kretsstyret, en stor takk
til alle jeg har møtt og blitt kjent med. Jeg
vil og rette en stor takk til ansatte
og frivillige i IMF-Rogaland. Dere
har satt dype spor i mitt liv. Jeg
håper Dere opplever velsignelse
og takknemlighet over arbeidet
Dere gjør.
Så håper jeg å møte så mange
som mulig av Dere til Årsmøtet
vårt på Ognatun

I IMF Rogaland ønsker vi å utruste flere arbeidere som kan hjelpe oss med innhøstingen. Vi
vet at høsten er stor, og vi ønsker å bety noe der
hvor Jesus har satt oss. Vi gleder oss over arbeidet vårt blant barn, unge og gamle ute på mange Bedehus i Rogaland. Vi gleder oss over det
mangfoldige leirarbeidet på Ognatun, vi gleder
oss over Alpha kurs, Storsamlinger, Julefeiring,
ledersamlinger, onsdagskafe, samtalemøter,
julemesse og vinterbasar. Jeg er overveldet og
takknemlig over hvor mange mennesker som
er en del av det store arbeidet vårt.

Guds velsignelse over Arbeidet!
Gabriel Pollestad
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Alpha
Over 20 millioner mennesker verden rundt har gått på Alphakurs.
Mange har møtt Jesus og blitt frelst gjennom et slikt kurs. Det å
være med på et kurs, og så i neste omgang gjerne gå inn som leder
og bidra på ene eller andre måten, vil gjøre noe med deg og din
forsamling!
Alphakurset består av 14 undervisningssamlinger, mye god mat, tid til prat om hverdagslige
ting og gruppesamtaler der de ulike temaene
kan samtales om med egne spørsmål, erfaringer og undring på en trygg og god måt. Disse
gruppesamtalene blir ofte høydepunktet gjennom kurset for deltakerne.
Jesus bruker Alphakurset. Mennesker blir frelst
og får en ny kurs på livet sitt. Forsamlinger og

Åpne
fellesskap
Vi i ImF Rogaland vil gjerne være til hjelp med
planlegging, utrustning, gjennomføring og undervisning på et Alphakurs. Det er indremisjon
i ordets beste forstand. Ta kontakt, vi vil gjerne
være til hjelp.

troende mennesker blir også forandret etter å
vært med å bidra til å gjennomføre kurset. Alle
ledere; de som lager mat, de som rydder, de
som leder sangen, leder samtalen, de som ber
for kurset, assistentene i de ulike oppgavene,
underviserne, de som følger en venn på kurset,
-alle disse blir et lag som sammen evangeliserer
som et team.

Våre ansatte

Torgeir Lauvås
Siden 2005 har Torgeir vært ansatt i
ImF Rogaland, først som forkynner,
deretter som Kretsleder fra 2011 av.
Torgeir vokste opp i en kristen familie og har
hatt et ønske om å følge Jesus så lenge han
kan huske. Som 17 åring fant han en ny glede
og trygghet i troen som har fulgt ham mer eller mindre siden. Han er familiefar til fire barn
mellom 9 og 15 år og er gift med Gunnhild. Han
og familien bor på Lauvås i Sandnes kommune.
Sammen med familien er han en del av Riska
Bedehusforsamling og tilhører ei familiehuskirke der. Torgeir har gått på Bildøy bibelskole.
Han har vært ansatt i ImF før han begynte hos
oss. Han liker å møte mennesker og trives med

å lese, lytte eller se en livshistorie fortalt med
ord eller film. Torgeir er 46 år.
Utrustning: Torgeir liker å undervise og forkynne. Han liker også å samtale med mennesker i
sjelesorg eller gi råd i situasjoner eller veivalg.
Hva han kan bidra med til forsamlinger og menigheter:
- Forkynnelse av Guds Ord til barn, ungdom, familier og voksne.
- Hjelpe til med oppstart av smågrupper.
- Lede samtale - og medvandringsgrupper.
- Delta i planlegging av og undervisning på Alphakurs.
- Lede eller veilede strategiprosesser i forsamlinger og foreninger.

Kontaktinfo:

Telefon: 97171745
Mailadresse: t.lauvas@imf.no
Sosiale medier: Bli gjerne venn med han på
facebook.

Å gjøre Jesu kjærlighet synlig
I ImF Rogaland har vi i flere år hatt fokus på diakoni og medmenneskelighet.
Historien vår forteller at lokallag som
Egersund og Time Indremisjon hadde
ansatt personer som viste omsorg og
gav hjelp til syke og eldre. Vi har hatt
et ønske om at dette skal prege oss og
våre lokallag og forsamlinger mer.

Ekte liv

Våre ansatte

På Fredheim i Sandnes driver de Hjertebanken,
i Egersund har de internasjonal fest, på Nærbø
viser flere omsorg for flyktninger på asylmottaket. Flere eksempler finnes. Men vi både tror og
håper at vi kan gjøre mer. Gjennom en diakonal
satsing tror vi at dører for evangeliet også kan
åpne seg.
I august 2015 hadde vi et samarbeid med KIA
om en leir for familier som av ulike årsaker ikke
kan dra på sommerferie. På ferieleiren var vi
ca. 85 deltakere og 15 ledere som fikk oppleve
fellesskap, glede og nye vennskap. De fire sommerdagene ble også preget av mange ulike
språk, nye vennskap, glede, god mat, bibelfortellinger og Guds kjærlighet. I august 2016
blir det ny slik leir. Vil du bidra? Vi trenger
ledere, forbedere og støttespillere økonomsk.
For tredje år på rad var det i 2015 igjen
julefeiring på Ognatun. Den 24. desember
var 56 personer fra 8 nasjoner samlet på
leirplassen vår. Fellesskap, feststemning, jule-

grøt, juleforestilling, solosang, instrumentale
innslag, julemiddag og gang rundt juletreet
er stikkord for feiringen. Utrolig kjekt å kunne
være samlet en slik dag på tvers av religion, kultur og nasjonalitet!
Dette er to diakonale satsinger vi i ImF Rogaland har dratt i gang. Mange har stilt opp og
bidratt slik at dette har vært mulig. Diakoni skal
være noe vi vil drive med og noe vi ønsker skal
inspirere mange til å satse på på mange ulike
måter i sine nærmiljø. Hva kan dere gjøre der
du bor?

Terje Slettebø

Er til for arbeidet lokalt!
Administrasjonsleiar Terje Slettebø syns
det er meiningsfult å vera med å leggja
til rette for både medarbeidarar og det
lokale arbeidet. Også når ein arbeider
med administrative oppgåver er det
viktig å ha det lokale arbeidet i fokus,
meiner han.
Terje Slettebø (51), busett med familie på Lye,
har vore Administrasjonsleiar sidan 2011. Før
det kan han sjå tilbake på 10 år som krinsleiar i
ImF-Rogaland i tillegg til andre tenester i fleire
misjonsorganisasjonar.
Reiserutene
Administrasjonsleiaren syns det er ekstra kjekt
når arbeidet han utfører rettar seg konkret mot
det lokale arbeidet. Ein av hans oppgåver er å
leggja reiserutene for forkynnarane både tilsette og frivillige. Dette gjev fin kontakt både med
medarbeidarar og arbeidet lokalt.
Tilsette lokalt
Eit anna ansvarområde for Terje Slettebø å leggje til rette for og hjelper lokalforeiningar og
lokale bedehus med å tilsetje medarbeidarar.
Av og til ser ein lokalt at det kunne vore nyttig
å tilsett ein medarbeidar i ein % stilling, men

kvir seg på det for her er mykje papirarbeid og
formaliteter som må vera på plass for å vera
arbeidsgjevar. ImF-Rogaland ynskjer å vera til
hjelp i slike situasjonar og ordne det formelle
vedr. tilsetjing, lønn og det som eller fylgjer
med arbeidsgjevaransvaret, seier Terje Slettebø, og legg til; -Alle utgifter ved ei tilsetjing blir
refundert av den som tilset lokalt slik at kretsen
får ikkje ekstra reelle lønnsutgifter.
Fleire lokale bedehus nyttar seg av denne ordninga. Mellom anna på Bore Bedehus har dei nå
frå 01.01.16 tilsett Per Åge Berge i 20% stilling.
Formann for Bore Bedehus, Harry Arnt Finstad
syns det er bra å ordna tilsetjinga på denne
måten: - Vi set stor pris på at ImF Rogaland er
ansvarleg for lønn, forsikringar, pensjon og rapporteringar for vår Forsamlingsarbeider. Det
gjer at vi kan bruke vår tid på vår ”kjernevirksomhet” - misjon og samtidig være trygg på at
det merkantile er i ordna forhold. Tusen takk,
ImF Rogaland!
Kristelig studieforbund(K-stud)
Gjennom K-stud kan ein i indremisjonsarbeidet
få støtte til kurs og studiegrupper. Sjølv om det
er forholdsvis enkelt å få ut desse midlane er
det ikkje så mange som brukar ordninga.. Terje
Slettebø oppfordrar Bibelgruppe, cellegruppe,
husfelleskap, kor o.s.v til å bruka denne ordninga. Han vil svært gjerne bli kontakta for å hjelpe
grupper i gang. Kunnskapsdepartementet set

av pengar som dei ynskjer vi brukar, her må vi
som indremisjonsfolk bli flinkare, meiner Terje.
Prosjektkatalogen
Som administrasjonsleiar arbeidar Terje også
mykje med økonomien til kretsen. Han er glad
for kvar einskild som støttar arbeidet økonomisk. Alle summar og alle måtar å gje på er vi
svært takksame for, understrekar han. Men legg
til at han vil anbefala fast gjevarteneste som ei
god ordning både for gjevar og kretsen.
Han viser også til prosjektkatalogen i dette
nummeret av Siste Indre. Her kan grupper
og foreiningar velje seg eit konkret prosjekt å
samle inn til. ImF-Rogaland ynskjer å gjera gjevatenesta så konkret som mogleg og håper det
inspirerer til gjevarglede.
Er noko av dette aktuelt for ditt bedehus,i foreining eller gruppe! Ta gjerne kontakt for ein
gjennomgang av kva ImF-Rogaland kan tilby.

Kontaktinfo:

Terje Slettebø
Tlf 51 79 38 80
E-post: t.slettebo@imf.no

Vil du støtte
våre satsinger?
Hva vil du / dere støtte?
Familiearbeid
Foreldre & barn—leirer, 2 stk kr 60 000,Familieleir
kr 30 000,Foreldrekurs 		 kr 30 000,Inspirasjon og veiledning 		 kr 50 000,Sum:
kr 170 000,-

Diakoni
Julefeiring
kr 70 000,Flerkulturell familieleir
kr 80 000,Støtte til KIA
(Kristen Interkulturelt Arbeid)
kr 25 000,Sum:
kr 175 000,Ognatun
Renteutgifter lån
Oppgraderinger
på bygg /utsyr
Sum:

kr 225 000,kr 305 000,-

Nysatsinger
Sunde Bedehus
(Forsamlingsbygging)
Lederutvikling
Alphakurs
Sum:

kr 40 000,kr 50 000,kr 25 000,kr 115 000,-

Familiearbeid

				
Det er i hjemmet det starter.
Vi ønsker å gi foreldre hjelp og mot til å være
gode forbilder som er med på å gi Jesus til sine
barn og deres venner. Vi vil gi inspirasjon til at
familier kan være med å bety en forskjell i de
ulike nærmiljø.
Anne Birgitte Auestad. Familiearbeider i ImF
Rogaland.

Ognatun
Leirplassen vår, Ognatun, er en base for alt ImF
Rogaland driver. Her har vi arbeid på vegne av
alle lokalforsamlingene våre, pluss at leirplassen leies ut til mye annen kristen virksomhet. I
over 50 år har Jesus forandra liv på Ognatun. Vi
ønsker at Ognatun skal brukes til misjon i våre
nærområder framover også, og trenger mange
venner og støttespillere for å få det til.
Tove Braut. Daglig leder på Ognatun.

kr 80 000,-

Kontakt meg, så vil jeg gi deg mer info og fortelle hvordan du eller din huskirke / forening
kan støtte et prosjekt eller deler av det. På den
måten kan du hjelpe oss å være gode nyheter
til ulike nærmiljø og enkeltpersoner sammen
med det lokale indremisjonsarbeidet.
Terje Slettebø, administrasjonsleder i ImF
Rogaland. E-post: rogaland@imf.no
Tekefon: 51793880
Kontonr.: 8220 02 80101

Diakoni
Vi vil ha mer fokus på
nestekjærlighet og omsorgstjeneste fordi vi tror at
dette kan være en døråpner
for evangeliet.
Vi brenner for at de som ikke har mulighet til å
reise på sommerferie skal få en uforglemmelig
ferieopplevelse på Ognatun.
I julehøytiden vil vi ha Jesusfeiring på tvers av
nasjonaliteter og kultur. Vi drømmer også om å
lage et system som kan koble hjelpere
og hjelpetrengende.
Anne Berit Aarsland

Oversikt over prosjekter 2016

Leir
Påskeleirer, 3 stk 		 kr 90 000,Sommerleirer, 3 stk 		 kr 90 000,Førjulsleirer, 3 stk 		 kr 90 000,Tenleir kr 		 kr 30 000,Sum:
kr 300 000,-

Vi er gode
nyheter

Nysatsninger
Leir
Leirene på Ognatun er noe av det viktigste
barne- og ungdomsarbeidet vi i ImF Rogaland
har. I løpet av et år kommer det over 600 barn
og ungdom på leir. Vi ønsker å sette fokus på
bibel og bønn ved å lære de unge å be og lese
i Bibelen. Vi vil at leirdeltakerne skal ta imot
Jesus og lære å følge ham i dagliglivet.

Vi drømmer om at det rundt om i Rogaland blir
drevet kortreist misjon slik at Jesus blir synlig.
Jesus vil komme tett på så mange av våre naboer som mulig. Derfor hjelper vi flere steder
lokale kristne fellesskap til å drive misjon i
nabolaget. Ledertrening og evangeliseringstiltak, som f.eks Alphakurs, er også noe vi satser
mye på framover. Våre medarbeidere forkynner, underviser og inspirerer kristne til å leve så
nær Jesus at våre medmennesker ser det håpet
vi eier. Vi vil hele tiden gi hjelp, oppmuntring
og ideer til det lokale indremisjonsarbeidet slik
at flere i Rogaland kan bli frelst.
Torgeir Lauvås. Kretsleder i ImF Rogaland.
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Hva er Samm

PROGRAM
FREDAG 8. APRIL
17.00
18.00
19.30
21.00
21.00

Innsjekking for de som skal overnatte.
Kveldsmat
Åpningsmøte. Gunnar Ferstad. Hananja.
Speedleir for barna.
Alle
Kaffe m.m.
Ungdomsloftet på Ognatun er åpent.
samlinger

LØRDAG 9. APRIL
08.00
10.30
12.00
12.00
15.30
15.30
17.00
19.00
20.30
21.00
21.30

er åpne
for alle!

Frokost, fleksi til 09.00
Sammen—møte for hele familien.
Koret Emmaus fra Nærbø. Gunnar Ferstad
Sammen-tivoli for hele familien , flotte aktiviteter.
Grillmat
ImF Lunsj med årsmøtesaker. til 14.20
Bibeltime for voksne og ungdommer. Gunnar Ferstad
Familiesamling. Vigrestad Barnekor m.fl.
Middag
Mulighet for å gi en gave til
Sammen-fest. Kosekveld. Lovsang
UIO`s barnehjem for flyktninger i
Libanon. Noen har samlet gaver
Tale: Gunnar Ferstad. Kollekt
til prosjektet i ei sparebøssa på
Film for barna under talen, ca 19.45-20.30. forhånd og vil gi gaven, andre
vil gi der og da. Gaver kan gis
Kaffe, saft og kaker.
på samlinger / stevnekontoret.
Ungdomsmøte på Brusand Bedehus.
Gunnar Ferstad. Lovsangsgruppe fra Varhaug.
Film for de eldste barna

SØNDAG 10. APRIL
08.30
11.00
13.00

Frokost, fleksi til 09.30
Storsamling. Nattverd. Lovsang. Gunnar Ferstad.
Speedleir. Kollekt.
Middag. Dessert. Avslutning

ImF
Rogaland
VI ER GODE NYHETER
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Sammen-helga er ei helg der vi v
håper å fylle leirplassen vår slik
som overnatter og at mange kom
gjennom hele helga. Alle som m
betaler en samlet pris for ov
rimeligere enn en vanlig leir, der
overnattingsgjestene våre. Enkeltm

Priser og p
Overnatting og
mat:

Enkeltmåltider:
Påmelding /info:

3200 kr pr fam
220 kr i tilleg
2100 kr pr pa
1100 kr pr pe
550 kr pr pe
Rydding etter
Frokoster 90 v
Middag 170 v
51793880 / ro

ImF Lu

Vi vil samle alle som kan være
forening eller forsamling til årsm
ImF Lunsj i matsalen på Ognatun
april kl 12.00 –14.20 under ”Sam
utsending må sendes til kretsko
Ognatun eller ikke denne helg
Ognatun på ”Sammen-helga” kos
dine barn være med på Sammen
på ImF –lunsjen? Gi i så fall beskje

Vi kommer: Gunnar

men-helg
SISTE INDRE

men –helg?

vil møte hverandre og Jesus! Vi
at det er fulle hus både av de
mmer og blir med på samlinger
melder seg på med overnatting
vernatting og mat. Helga er
rfor vil vi gi noen oppgaver til
måltider kan bestilles i forkant.

påmelding

milie på ett rom
gg pr barn på annet rom
ar på ett rom
ers. Tillegg for enkeltrom.
ers under 19 år, under 4 år gratis
r leiren for alle som overnatter.
v, 50 b (4-15) Bestilles før 4.4
v, 80 b (4-15) Bestilles før 4.4
ogaland@imf.no Frist 4.4

unsj

utsendinger fra sitt lokale lag,
møte for ImF Rogaland under en
n. Lunsjen finner sted lørdag 9.
mmen-helga” vår. Påmelding som
ontoret enten du skal bo på
ga. For deg som ikke bor på
ster ImF Lunsjen kr 170 kr. Skal
n-tivoliet mens du / dere er med
ed ved påmelding.

For barna

Fredag har vi speedleir kl 20.00 for aldersgruppen 5-12 år, mens
de voksne er på møte. (Under 5 år i følge med voksen)
Lørdag kl 10.30 har vi familiemøte på formiddagen.
Kl 12.00 blir det Sammen-tivoli for hele familien med mange
kjekke aktiviteter. Dette er inkludert i overnattingsprisen, men billett
kan også bestilles av andre (Se bestillingsinfo og frist.) Pris: 100 kr
pr pers. Kl 15.30 Familiesamling. Kl 19.00 Kosekveld for hele
familien med etterfølgende møte-del der vi under talen viser film
for barna. Ny film for de største barna senere på kvelden.
Søndag blir det Storsamling klokka 11.00.
Før talen begynner, går barna (5-12 år)
til Speedleir. Barn under 5 år må ha
følge av en voksen.

For ungdommer
Ungdommene (fra 13 år) har eget opplegg:
Fredag vil det åpningsmøte sammen med de voksne før vi åpner
ungdomsloftet på Ognatun. Lørdag blir det møte for hele familien
på formiddagen, etterfulgt av Sammen-tivoli. Der vil det være gode
og varierte aktiviteter som vil passe for alle! Senere på dagen blir
det bibeltime med Gunnar Ferstad. Det vil bli kosekveld for hele
familien, før vi reiser samlet til Brusand Bedehus. Der blir det
ungdomsmøte der Gunnar Ferstad taler. Etterpå vil det være kiosk
og sosialt på det flotte ungdomsloftet på bedehuset.
Søndag blir det Storsamling
for hele familien med nattverd.

Ognatun 8.-10. april 2016

r Ferstad og alle ansatte i kretsen, Lovsangsgruppe, Hananja, Vigrestad Barnekor, Emmaus - Nærbø m.fl.
–Du kommer vel, du også?
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Våre ansatte

Frøydis
Aarsland
Medvandringsgrupper
I 2015 startet kretsleder Torgeir Lauvås ei gruppe som skal møtes jevnlig,
lese Bibelen, be og samtale om livet med Jesus. Vi vil utfordre og hjelpe
hverandre til å vokse som mennesker og som Jesu disipler. 7 stk var med
fra starten, men nå er vi 8 som møtes tre-fire ganger i halvåret. Vi spiser
god mat sammen og deler med hverandre fra livet og hverdagen, får undervisning om ulike temaer og samtaler om utfordringer i hverdagsliv og
trosliv.
Slike medvandringsgrupper ønsker vi i ImF Rogaland å starte flere av,
spesielt for unge ledere. Men vi tror også det er viktig at lokale ledere kan
snakke med andre ledere, lese bibelen sammen, be for hverandre og dele
erfaringer og lærdommer. Samtidig vil vi at slike grupper skal bli til utrustning, vekst og modning i disippellivet.
Ta kontakt dersom du ønsker å bli med i ei slik gruppe! Eller, kanskje vi
spør deg om du vil møte andre kristne til slikt fellesskap som kal lede deg
nærmere Jesus?

Ekte liv

Frøydis har arbeidet deltid hos oss i ImF Rogaland siden
2010, først med kontoroppgaver for hele kretsen, deretter som leirsekretær for barne - og ungdomsavdelingen.
Tidligere har Frøydis hatt flere ulike oppgaver i forskjellige
bedrifter, og før årtusenskiftet var hun også på Ognatun ei
kort stund og hjalp oss i et vikariat som daglig leder. Hun er
gift med Svein Erik og bor på Vigrestad. De har voksne barn
og flere barnebarn. Frøydis er sosial og liker seg i fellesskap
med andre. Når Frøydis skal koble av reiser hun til hytta på
Sørlandet der hun finner hvile og henter ny kraft.
Utrustning: Frøydis har stå-på-vilje og godt humør. Hun tar
seg av papirarbeid rundt leirpåmeldinger og lager planer,
-og hun sender ut informasjon til ledere og leirdeltakere. I
tillegg tar Frøydis nye utfordringer i alt fra organisering og
praktiske utfordringer som må løses, og hun er flink til å
komme med nye ideer til arbeidet vårt i ImF Rogaland
Frøydis kan hjelpe deg med:
- Gi deg hjelp hvis du lurer på noe rundt påmelding til leir
(påmelding til leir gjøres online på imfrogaland.no)
- Ta imot tips fra deg til hvordan våre leirer kan bli enda
bedre
- Føre deg opp i lista vi har på leirledere
- Gi deg bønneinformasjon hvis du vil være med å be for
leirarbeidet

Kontaktinfo:

Telefon: 45955965
Mailadresse: f.aarsland@imf.no

Våre ansatte

Anne Berit Aarsland

For snart 10 år siden ble Anne Berit ansatt
som Barne- og ungdomssekretær. For
noen år siden hadde hun ett års permisjon
der hun jobbet i Tryggheim Barnehage. Når
det året var omme var hun tilbake igjen i
det arbeidet hun trives så godt i.
Anne Berit har alltid vært en troende og har
hatt mange verv i arbeidet på bedehuset på
Nærbø, der hun kommer fra. Hun er takknemlig
for å kunne være med i tjenesten i Guds rike,
noe hun har vært helt siden ungdomsåra.
Hun er gift med Torstein og er mor til tre ungdommer på 15, 18, og 19 år. Familien har også
vært fosterfamilie.
Torstein og Anne Berit engasjerer seg i søndagskole- og bønnearbeid på Mattingsdal bedehus. Ellers er ImF/Nor forsamlingen og smågruppefellesskapet på Nærbø og Matningsdal
deres åndelige hjem.
Anne Berit er 40 år og har i alle år, etter ferdig

utdannelse, arbeidet på en arbeidsplass innenfor de kristne organisasjonene. Hun engasjerer
seg også i bønn for skoler og kristne ektepar i
hennes hjembygd. Hun elsker å samtale med
mennesker om livet på godt og vondt. Når
Anne Berit skal gjøre noe for å koble av, ser du
henne gjerne sitte nedslukt i en god bok, på
alle fire i hagen, opptatt med å plante og stelle
i drivhuset, går en lang tur eller i gang med et
handarbeid eller en god film.
Utrustning: Anne Berit er utdannet kokk, men
er flink til å administrere. Samtale og bønn er
også en noe hun liker.
Hva hun kan bidra med til lag, forsamlinger
og menigheter:
- Forkynnelse av Guds Ord til barn.
- Hjelpe til med oppstart av smågrupper for
barn, ungdom eller voksne.
- Lede samtale - og medvandringsgrupper.
- Mentoring

- Bli med i arbeidet med å utruste andre til tjeneste.
- Arrangere leirer for barnelag, konfirmantgrupper og forsamlinger.

Kontaktinfo:

Telefon: 97767073
Mailadresse: ab.aarsland@imf.no

Grude Gartneri
Brekkeveien 18
4353 Klepp Stasjon

Bedriftsveien 35 - 4353 Klepp Stasjon
tlf.: 51 78 98 50

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

Pål Hatteland AS
Entreprenør
Tlf: 958 19 505

Mob 99278710

Astor Industri
Eiendom AS

Haugstad Eiendom AS
Postboks 37
4369 Vigrestad

Vigdel Engineering AS
Telefon 46 41 18 19
Egil@vigdelengineering.no
Tlf.: 464 22 022

Vardheiveien
Eiendom AS

GM-offshore
Odd Narve Grude
Næringsbygg
Tlf.: 90 13 95 19
51 42 37 99

Velkommen
til leirene
på Ognatun!
Leir

Alderstrinn

Dato

Påmeldingsfrist

Sommerleir 1
Sommerleir 2
Sommerleir 3
Feriedager
På leir med far
Tenleir
«Besteleir»
Førjulsleir 1
Førjulsleir 2
Førjulsleir 3

2.-4. kl.
3.-5. kl.
5.-7. kl.
1.-6. kl.
5-7 år
8.-10 kl.
1.-4. kl.
2.-4. kl.
3.-5. kl.
5.-7. kl.

3.-5. juni
10.-12. juni
17.-19. juni
8.-12. aug
10.-12. sept
16.-18. sept
7.-9. okt
18.-20. nov
25.-27. nov
9.-11. des

9. mai
16. mai
23. mai
1. april
22. aug
22. aug
12. sept
24. okt
31. okt
14. nov

Påmelding: http://imfrogaland.no

Levende
tro

Song og musikkhelg på
Furutangen 13.-15. mai
Talarar er : Johan halsne og Arne Arnesen
Sangarar er : Mette og Roger Sørensen, Emilia Lindberg og
Roland og Niklas
Det blir eige opplegg for barna ved Torgeir Lauvås
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.
Arr.: ImF-Rogaland og ImF.
Alle varmt velkommen!

Hjelp til livsnære
smågrupper

På nettsida bd-hus.net finner du
flere samtaleark med over 20 ulike
tema du kan bruke i din gruppe.
Samtalearkene er laget for å hjelpe dere til
sammen å bruke Bibelen, bønn, nattverd og det
kristne fellesskapet til å hente kraft å styrke til
å leve for Jesus i hjem, familie og hverdagsliv.
Går du i ei slik gruppe som hjelper deg nærmere
Jesus og nærmere dem du er kan vise vei til Jesus
for?

Levende tro

Seniorleir
”Vi over 60 på Ognatun”
«10-års jubileum»

07.-09. juni.
Talarar: Martha og Edgard Paulsen. Tema: Bønn
Songkrefter: Edgard Paulsen, Egersund musikklag og Frelses Fryd frå
Frelsesarmeen på Sandnes.
Ettermiddagssamlinar:
Sangmøte ved Edgard Paulsen og temasamling: Torvmyrar på Jæren
ved Sjur Håland. Pris kr. 1.920 med oppreidd seng. Kr 2320 for einerom
(begrensa antall rom). Påmelding til ImF-Rogaland tlf. 51 79 38 80,
e-post:rogaland@imf.no

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

B-BLAD

Returadresse:
ImF Rogaland
Mjølhusvegen 70
4364 Sirevåg

Ognatun

- Stor aktivitet og mange mulegheiter!

Kvar år kjem om lag 700 barn og ungdommar på leir på Ognatun. Dette er
den viktigaste aktiviteten på Ognatun. Barne og ungdomsleirar med mykje
leik og moro og klar undervisning om Jesus som vegen sanninga og livet
har førsteprioritet på leirstaden vår.
Men i tillegg til leirane er her mange andre
mulegheiter på Ognatun. Vi har to hovudbygg
med totalt 90 sengeplasser. I tillegg tre leilegheiter med 18. sengeplassar. I begge hovudbygg har vi kjøkken, matsal salong/møtesdal.
Desse lokala ynskjer vi at flest mogleg skal få
ta i bruk til ulike arrangement.
Kurs og konferanser
Lokala på Ognatun er godt egna til store og
små kurs. Her er dei nødvendige hjelpemidla
som projektor, lydanlegg og trådlaust internett. På kjøkken kan ein bestilla mat etter
behov. Ognatun kan tilby ulike kurspakkar.
Ynskjer ein å arrangera kur/konferansar over
fleire dagar står roma klare for overnattingsgjester. Slik aktiviteten er på Ognatun nå er det
først og fremst på kvardagane midt i veka ein
ynskjer større aktivitet med fleire kurs og konferansar. Helgene er det stor rift etter og mange helger blir leigt ut langt fram i tid. Dette er
ein situasjon Ognatun er veldig takksame og
audmjuke for.
Private selskap
Ognatun blir mykje brukt til bryllaup, konfirmasjon, barnedåp, jubileum, åremålsdag,
minnemøte og diverse turar. Det er kjekt for
Ognatun å kunna tilby lokalar og mat på slik
viktige merkedagar i livet.
Leilegheiter
Dei tre leilegheitene leiger Ognatun ut uavhengig av anna aktivitet på staden. Så her kan
kven som helst leige seg inn og feriere i rolege
omgivnader med mykje flott natur rundt seg.

Catering
På Ognatun kan du også bestille catering av
smørbrød, koldtbord og middag. Dette er eit
tilbod som fleire og fleire har nytta seg av dei
siste åra. Også her satsar vi på å tilby heimelaga mat. Kapasiteten kan bli sprengt nokre helger, men særleg midt i vekene vil ein framleis
kunne auka catringen.
Aktiviteter
Ognatun sin plassering og uteområde inviterer til et mangfaldig bruk når ein har arrangement på leirstaden.. Her er fotballbane,
sandvolleyballbane, basketball, lekeplass,
crossløype, kanoar, mulegheiter for å bade, i
tillegg til diverse inne aktiviteter.
Her er også golfbane i nabolaget, mulegheit
for fjellklatring, flott turområde, og fleire kilometers sandstrand av beste slag like i nærleiken.
Faste Ognatrun arrangement
To tysdagar i kvart semester er det Ognatunkafe frå klokka 11.00-14.00. Her kan ein nyte
ein god lunch og etterpå kjøpe med seg heim
heilelaga bakverk m-m. frå Ognatun. Siste
torsdag i september er det fast Ognatunbasar.
Ein flott kveld som det er vel vert å få med seg.
Desse arrangement blir m.a annonser på facebook og på Ognatun si heimeside.

Vi har flere fine leiligheter til disposisjon.

På Ogantun lages det god kortreist mat til leirer,
konfirmasjoner, konferanser og bryllup.

Kontaktinfo:

Telefon: 51 79 38 88
E-post: ognatun@imf.no
Hjemmeside: ognatun.no
Adresse: Ognatun, Mjølhusvegen 70,
Ogna, 4364 Sirevåg.

Kjøkkengjengen sørger for god mat til alle
arrangementer.

