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Vi er gode nyheter
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LEDER
Kretsleder Torgeir Lauvås

Gi meg Jesus,
bare Jesus
Martin Luther ble født 1483 i Eisleben i Tyskland, en by som ligger 30 mil sørvest for Berlin.
Faren hans, som drev bergverksindustri, sendte gutten på ulike skoler i oppveksten før
Martin begynte sine jus-studier litt lenger sør i byen Ehrfurt. Martin var en livsglad og utadvendt type som var en trivselsfaktor i studentmiljøet. Luther var musikalsk og spilte på
lutt i festlig lag. Det kom derfor som en overraskelse da han etter et besøk hos foreldrene
kom tilbake til vennene sine og sa at nå skulle han i kloster. Verken venner eller familie
kunne forstå 22-åringen Martins valg. Faren var rasende og prøvde å stoppe gutten sin,
men Martin hadde tatt sin avgjørelse. Det som hadde skjedd var at Martin på turen tilbake
til studiestedet sitt hadde blitt overrasket av et uvær med skremmende lynnedslag. I redsel og panikk ba han til skytshelgenen, den hellige Anna, og lovet at hvis han overlevde
uværet skulle han bli munk. I takknemlighet over å ha blitt berget, var Martin fast bestemt
på å gå i kloster uansett hva andre mente. I klosteret og påfølgende prestetjeneste skulle
Martin etterhvert se at i den katolske kirken var det mange tradisjoner og mye teologi
han ikke fant belegg for i Bibelen. Når veldig mange mennesker også var trette av kirkens
sterke makt over hele samfunnet, lå mye til rette for en reformasjon. Med Bibelen i ene
hånden og stemningen i det brede lag av folket i den andre, kunne Martin i 1517 henge
opp et protestskriv som talte Roma midt i mot på døra i ei katolsk kirke i byen Wittenberg.
Det er i år 500-årsjubileum for denne hendelsen som regnes som starten på reformasjonen. Bibelen alene og tanken om at hver kristen er en prest i Guds rike var bærende elementer i Luthers nye lære. Han ville tilbake til kilden, og Luther tok veldig mange viktige
steg som gjorde mange kirker og menigheter sunnere og mer Jesus-fokuserte. For mange
av oss er derfor luthersk et positivt ladet ord, om enn med litt bismak. Vi kan godt si det
rett ut, Luther hatet jødene. Der var han ikke bibelsk!
Hvordan feire reformasjonsjubileet? Det finnes bare en måte. Vi må, i tråd med Luthers
intensjon, gå tilbake til Jesus. Bare til Jesus. Vi kan lære av historien og av Luther, men vi
kan kun leve ved Jesus. Vi trenger å studere Jesu liv. Igjen og igjen. Se hvordan han underviste disiplene sine. Hvordan han brukte tid med dem for å forandre deres liv. Han preget
dem. Gjennomsyret dem. De ble aldri de samme etterpå. Jesus utrustet dem. Småkårsfolk
uten skolegang fra fattige Galilea, langt fra eliten i Jerusalem. Jesus møtte de utstøtte.
Han spredde håp til de håpløse og stod de stolte i mot. Vi i luthersk bedehusland må ikke
fortape oss i Luther, men bli i Jesus. Vi har ikke noe valg. Det var Jesu bestilling. Luthersk, i
ordets beste betydning, er å se på Jesus. Bare ham. Ha kun Jesus som forbilde. Fotvaskeren, han som etterlot oss et eksempel. Les gjennom evangeliene i reformasjonsåret og be om en Jesusreformasjon i ditt liv. Det er luthersk det!
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ANDAKT
Av Anne Kristine Tengesdal

Alle mine tider
I forrige nr. av bladet var det bare overskriften og bilde av Anne
Kristne Tengesdal som kom med. Vi beklager denne feilen. Her kjem
hele andakten slik den skal være!
«Vi er allerede godt i gang med et nytt år, og
vi har allerede fått noen nye erfaringer med
oss. Det er ikke alle dager som gir oss de
gode opplevelsene, nei, noen dager og perioder i livet er vanskelige å komme gjennom.
Jeg vil dele med deg det verset som har
vært mitt så mange ganger. Det står i Salme
31:16a: «Mine tider er i din hånd». Seks enkle
ord som til sammen rommer så uendelig mye
trøst.
Fortida med alt den kan inneholde, den er i
Guds hånd. Gud kjenner alt som har vært i
livet ditt, og han tåler alt som har vært i livet
ditt. «Si allting til Jesus, han kjenner deg så
vel» står det i en sang. Snakk med Jesus om

fortida. Han lytter!
Framtida vår kjenner ingen av oss, men det
er ei trøst å vite at det er én som kjenner den,
og det er han som har den i sin hånd. Jeg
kan planlegge et langt liv, jeg kan gjøre meg
opp tanker og meninger om hvordan jeg
vil ha det. Men hva vet jeg egentlig? Planer
kan forandres, mye kan skje som jeg ikke har
kontroll over. Da er det viktigste for meg at
jeg lever livet mitt sammen med Jesus som
kjenner framtida mi, og som har den også i
sin hånd.
Dagen i dag, den er den eneste vi kjenner til.
Den kan gi glede, den kan gi sorg, den kan gi
bekymringer og utfordringer. Gjennom da-

Nedbemanning og
inntektsøkning reddet
økonomien!
Arbeidsåret 2016 ble et godt økonomisk år med et driftsoverskudd
på 25 519. En viktig grunn til det
positive økonomiske resultatet var
sykemelding og nedbemanning med
en 50%-stilling i barne og ungdomsarbeidet. Den andre viktige faktoren
bak resultatet er en økning i inntektene på 341 000 sammenliknet med
året før.
Inntektene er 4 926 600 kr, mens driftskostnadene er på 4 921 068 kr. I tillegg har vi
finansinntekter på kr 19 987.
Hovedtrenden i økonomien er at inntektene
steg med 7,4 % i forhold til 2015.
Utgiftene ble redusert med 2 % fra 2015 til
2016.

Det er arrangementsinntekter som bidrar
mest til økningen i inntektene. Det er også
en fin økning i fast givertjeneste. På inntektssiden må vi også merke oss en nedgang i
innbetalinger fra lag og foreninger på kr. 133
790.
Vi kjenner stor takk og glede for alle som er
med og bidrar til ImF-Rogaland sin økonomi. Vi håper at vi sammen kan videreføre
dette, og også øke inntektene fremover. For
oppgavene og mulighetene for Imf-Rogaland
er mange og store. Vi håper i 2017 å kunne
utvide medarbeiderflokken med en 50 %
stilling i barne-og ungdomsarbeidet, slik at vi
er tilbake på samme nivå som før nedbemanningen i 2016.
Fullstendig regnskap for ImF Rogaland og
Ognatun kan du se på vår nettside:
imfrogaland.no
For kretsstyret: Terje Slettebø, adm. leder

Anne Kristine Tengesdal

gen i dag er det igjen ei trøst at Jesus har den
i hånda si. Tenk, å få leve i den vissheten og
sannheten at Jesus er med gjennom DENNE
dagen! Det er ikke hver dag det FØLES sånn,
men likevel er det SANT: «Mine tider er i din
hånd»
Ønsker deg Guds velsignelse for hver dag! Og
hver dag er i Guds hånd!
«For Herren går foran dere, og bak dere går
Israels Gud», Jesaja 52:12b

Vi søkjer
Barnearbeider
i 50% stilling frå
15. aug.
Vi søkjer ein person som kjenner på
kall til trusformidling, forkynning og
leiaroppgåver for barn. Sentrale arbeidsoppgåver er leirarbeid, lagsbesøk,
mentorgrupper og kontorarbeid. Ein
må kunna arbeida sjølvstendig samtidig
som ein er ein del av eit team. Relevant
utdanning er ynskjeleg men personlege
kvalifikasjonar vil bli mest vektlagt.
Stillinga er midlertidig for eit år, med
mulighet for fast tilsetjing.
Alle tilsette i ImF-Rogaland må vedkjenna kristen tru og er forplikta på
organisasjonen sitt verdidokument.
Løn, pensjons-ordningar etter ImF sitt
regulativ. Tilbod om gunstige forsikringsordningar gjennom Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap (KNIF).
Sjå fullstendig utlysning på vår nettside:
imfrogaland.no

Sammen for å lære
Mange av bedehusene opplever
utfordringer. Bedehusfellesskapene
har nedgang i det prosentvise antallet mennesker vi når. Vi merker også
at individualisme og sekularisering
preger våre kristne miljø.
Stagnasjon og motløshet får lett innpass og
vår aktivitet preges av disse holdningene. Vi
tror at Gud har utvalgt oss troende til å leve
i denne tiden fordi han har en plan med oss.
Vi har derfor, sammen med Bedehuskirken
på Bryne, hatt en dialog om hvordan vi kan
samle flere lederteam i ulike forsamlinger
og fellesskap og hjelpe hverandre inn i Guds
plan. Det vi har landet på er å etablere et
såkalt læringsnettverk for de bedehusene
som ønsker det. Bedehuskirken vil være vertskap for dette læringsnettverket som i første
omgang strekker seg over en tidsperiode på
3 år; bestående av 6 samlinger og kontinuerlig veiledning og oppfølgning. Vi vil derfor
invitere deg/dere til en informasjonssamling
om et slikt læringsnettverk på Saron Bryne
torsdag 8. juni kl 19-21. Det absolutt beste er
at det kommer en gruppe fra hvert sted. Ta
gjerne kontakt hvis dere har spørsmål eller vil
vite mer: rogaland@imf.no eller tlf. 51793880

Kort presentasjon av
læringsnettverket:
• Nettverket er for team. Disse teamene må
ha beslutningsmyndighet i sitt bedehus.
Teamet består av fra 4-8 personer, og må i
størst mulig grad bestå av de samme personene på hver samling (selvsagt lov med
litt utskiftning). Kan være et styre eller en
ledergruppe, eller lignende.
• Det legges i første omgang opp til 6
samlinger over ca 3 år. Samlingene vil være i
november og april.

Seniorleir
”Vi over 60” på Ognatun
12.-15. juni.
Leiren er utvidet til 3 døgn.
Talere: Martha og Edgard Paulsen
Tema: Veien hjem
Sangkrefter: Edgard Paulsen, Riskakameratene
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Illustrasjonsfoto

Oppstart blir i november 2017 på den nye
lederkonferansen (her som eget nettverk) til
Indremisjonsforbundet på Straume utenfor
Bergen og samlingene i april blir på Bryne.
• Hvert team får en veileder som følger opp
dette teamet. Veileder møter teamet 3-4
ganger i året og er jevnlig i kontakt med
teamleder.

• Samlingene er en kombinasjon av
følgende komponenter:
1. Undervisning; vi legger opp til å møte
behovene som finnes i teamene som er med
og linsen vi kommer til å se på disse utfordringene gjennom vil være preget av misjon,
etterfølgelse, ledelse, tilbedelse og fellesskap

og Husets Trekkspillklubb.
Ettermiddagssamlinger:
Sangmøte ved Edgard Paulsen og temasamling: «Min barndoms kyst» ved Edgard
Paulsen.
Pris kr. 2.400 med oppreidd seng.
Kr 2 800 for enerom (begrensa antall rom)
Påmelding til ImF-Rogaland tlf. 51 79 38 80,
e-post:rogaland@imf.no
Påmeldingsfrist 06. juni.

2. Læring; det legges til rette for å lære av
hverandre og hverandres erfaringer, nederlag
og seire.
3. Fastsette en plan, hvert team vil ha en plan
for hva de skal gjøre, jobbe med og fokusere
på i perioden fra en samling til den neste.
4. Sosialt; god mat og fellesskap er en viktig
side av å skape samhold og trygghet for å få
til endring.
5. Bønn/betjening; vi tror på bønn, og at vi
gjennom bønn kan merke Guds ledelse i
vår tjeneste både for forsamlingen og i vårt
personlige gudsforhold.

Martha og
Edgard Paulsen.

Ombygging på Ognatun
I desse dagar er ombygginga
av det gamle kjøkkenet i hovudbygget på Ognatun i ferd
med å bli ferdig. To praktiske
hobbyrom for aktiviteter på leir
står klare.
Tekst og foto: Terje Slettebø
I tillegg er bomerommet pussa opp og klargjort til aktivitetsrom for bordtennis, biljard
og liknande. Nå får Ognatun gode aktivitetsrom sentralt i hovudbygget. Dette vil vera
positivt for leirarbeidet med denne nærhet
mellom aktivitetsrom, møtesal og matsal.
ImF-Ung og leirleiarar gleder seg nå til å ta
desse nye romma i bruk.
God utnytting
Området der dei gamle kjølene var er nå
innreia til to gode lagerrom. Eit for Ognatun
og eit for utstur som leirleiarane brukar på
leir. Og rett bak salongen er det laga til eit lite
te-kjøkken der gjester på Ognatun kan lage
seg kaffi og ordne litt enkel mat. Avdelingsleiar for Ognatun, Tove Braut, gleder seg over
denne gode utnyttinga av det gamle kjøkkenet. Og ho framhevar dugnadsfolka som har
gjort dette saman med vaktmeister.
Fleire rom
Ombygginga av kjøkkenet er første fase i ei
ombygging som også inneheld ombygging
av kjellaren i internatbygget. Nå når hobby
og aktivitetsrom står klare i hovudbygget har
Ognatunstyret vedteke å bygge om deler av
kjellaren i internatbygget slik at der blir 8 nye
overnattingsrom. Desse romma blir i hovudsak dobbeltrom. Dette vil bli eit flott løft for
Ognatun, for på ein del arrangement er det

I kjelleretasjen her skal det bli åtte overnattingsrom.

Vaktmerster Leo Kristiansen i aksjon.
nå spørsmål etter fleire ein –og tomannsrom
enn det Ognatun har i dag.
Dugnad og kommunale tilskot
Kalkylen for desse prosjekta er 498 000 på
ombygging av det gamle kjøkkenet og 2 381
259 for ombygging i kjellaren i internatbygget. Til saman er dette eit prosjekt på ca 2,9
mill kroner. Ognatunstyret legg opp til at ein
god del av arbeidet vil bli gjort på dugnad,
og slik vil utgiftene bli betydeleg mindre
enn kalkylen. Desse ombyggingane er også
godkjent av Hå kommune som eit prosjekt
dei gjev 50% investeringstilskot til, men utbetaling av tilskotet ligg nokre år fram i tid.
Økonomisk forsvarleg
Men med dugnad og
kommunale investeringstilskot meiner Ognatunstyret at dette er
eit økonomisk forsvarleg
prosjekt. Ombygginga
vil bli finansiert over
drifta på Ognatun og
det vil ikkje bli sett i
gang noko ekstra innsamling.
Tenleg leirstad
Vi som har vårt arbeid
på Ognatun og kretskontoret merkar entusiasme for ombygginga
både i Ognatunstyret
og hjå dugnadsfolka.

Vi kjenner på takksemd og glede over at
Ognatun er i stadig utvikling og er glad for
for gode støttespelarar som er med og legg
så godt til rette for at leirstaden vår skal vera
mest mogleg tenleg for arbeidet i Guds rike.

Eit av to gode lager.

To hobbyrom er snart klare for bruk.
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Lagsleir, nytt
tilbud på Ognatun!

Åpne
fellesskap

Den 25.-26. februar hadde vi lagsleir
på Ognatun. 41 barn fra Ognedal
Yngres, Bjerkreim Yngres, Jentelaget
i Bjerkreim og Guttelaget i Bjerkreim
reiste på leir sammen. Vi i ImF Ung
Rogaland stilte med taler og leirsjef,
lagene hadde lagsledere og foreldre
med som ledere for leiren. Dette var
knallkjekt! De har allerede reservert
helg til neste år! For oss i ImF Ung
Rogaland har dette vært et skritt inn i
noe nytt og spennende.
Tekst og foto: Anne Berit Aarsland
Vi ser på dette som en mulighet som Gud har
lagt foran oss og som det bare var for oss å
gå inn i. Flere lag har kontaktet oss og spurt
om vi kan ha leir for deres barnelag. Vi har nå
hatt 2 slike leirer, og opplever det veldig meningsfylt. Det har ført til at vi omorganiserer
noen av leirene våre fremover. I 2018 har vi
nå satt opp fire lagsleirer og bytter de ut med
de tre påskeleirene våre.
Lagsledere har større påvirkningskraft på
barna enn det vi har som har leir for de små
1-3 ganger i året. Vi ser frem til et tettere fellesskap med «Barnelags-barn». Vi gleder oss
også til å samarbeide med lagsledere som
står i det viktige barnearbeidet uke etter uke
og møte foreldrene som sender barna på
barnelag.
Vil noen reise på leir sammen med andre lag
fra forsamlingen sin eller fra samme sted?
Eller er det et lag som ønsker å reise på leir
og møte andre lag fra ulike steder, er dere
velkommen til å ta kontakt. Vi kan hjelpe
dere med å sette sammen en leir med lag fra

Flott gjeng fra Bjerkreim på sin første lagsleir.

Datoene for lagsleirene er:
Lagsleir 1
Lagsleir 2
Lagsleir 3
Lagsleir 4
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19.-21. jan.-18
24.-26. jan.-18 RESERVERT!
9.-11. mars.-18
16.-18. mars.-18

Frist for
reservering
er 1. sept.-17.

Teambuilding.

andre steder som også vil på leir slik at det blir flere på leiren.
Ognatun og leirene våre vil få Awana-preg fremover (Les mer om Awana
under). Undervisningen vi kommer til å bruke på leirene blir laga av Trond
Pundsnes som er ansatt i Awana Norge. Vi legger opp til gruppesamlinger i etterkant av bibeltimene der vi vil gi praktisk hjelp til å følge Jesus i
hverdagen. Lederne får da mulighet til å bli bedre kjent med barna, bygge
relasjoner, lære dem bibelvers utenat og ikke minst at de sammen ber for
og med hverandre. Barna vil få med seg materiell som kan være til hjelp og
oppmuntring for foreldre til å praktisere tro i hjemmet. Vi maler også opp
en stor Awana-sirkel ute (som brukes til spennende Awana-aktiviteter).
Det blir mye lek og kos med nye konkurranser og kjekke aktiviteter på
disse leirene.
Ta kontakt dersom dere kan tenke dere å reservere en helg.
Kosekveld.

Awana- redskapet til å nå lengre og dypere
Av Anne Berit Aarsland
Hva består en Awana-samling av?
Awana har stort fokus på bibelen og bibelmemorering. Målet er at barna skal kjenne,
elske og tjene Gud. En kan få tilpasset undervisning for ulike alderstrinn. Gruppeinndelingen har beholdt de engelske navnene.
Puggles er fra 2-3 år. Cubbies fra 3-5 år.
Sparks fra 1.-4. klasse. Truth&Training (T&T)
fra 5.-7. klasse. Trek fra 8.-10 kl. og Journey
fra 15.-18 år.
Gruppesamling:
Målet med gruppesamlingen er å bygge
relasjoner, lære utenatt bibelvers, forklare hva
bibelversene betyr, repetere bibelvers fra sist
samling, og be både for og med barna.
Lek:
Her er det bare fantasien som setter grenser.
Awana har kommet med en «Game book»,
en bok med mange lekeforslag. En kan måle
opp en såkalt Awanasirkel som en bruker på
mange av disse lekene. De selger også utstyr
en kan bruke for å gjennomføre disse.
Awana på Matningsdal
Jeg driver søndagsskole på Matningsdal bedehus. Der startet vi med Awana i november
2016. Det har fungerer godt å bruke Awana
selv på et lite bedehus med ikke så mange
barn. Vi har ikke aldersdeling. Alle sammen
har samme undervisning. Vi har 16 barn fra
0-10 år. Vi har delt oss i to smågrupper, en for
de størst og en for de minste. Foreldrene er
med på samlingsstunden, men ikke i smågruppene. Vi holder på i tre kvarter. De minste fra 0-2 år er ikke med i smågruppe. Vi har
valgt å velge vekk lekedelen av Awana, fordi
vi ikke har tid til alt. Vi tenker det er viktigst
med undervisning og smågruppene.
Awana i ImF Rogaland
Det er kjekt å høre om lag og forsamlinger
som er inne i prosesser der de vurdere å starte med Awana. Flere har meldt fra at de vil

starte allerede til høsten. Det er spennende!
Vi ønsker gjerne å bli med på de prosessene
dersom noen trenger oss inn i dette viktige
arbeidet.
Art Rorheim stammer fra Ombo
Foreldrene til Art Rorheim er Rasmus Rørheim og Alida Rørheim, (født Jegtevik) fra
Ombo. Rasmus Rørheim kommer fra Golf på
Ombo og reiste til Amerika i 1912. Sønnen
hans Art, var i 1941 med på å starte Awana,
gjennom barneprogrammet på North Side
Gospel Center i Chicago. Lance Latham, som
var seniorpastor ved North Side, samarbeida med den unge direktøren i kirken,
Art Rorheim om å utvikle klubber som de
trodde ville appellere til alle barn. Andre
kirker fant fort ut om suksessen til programmet, og forhørte seg om det var tilgjengelig
for dem. I 1950 blei Awana offisielt stiftet,
og innen 1960 hadde 900 kirker tatt Awanaprogrammet i bruk. I 1972 åpnet Awana sin
første internasjonale klubb i Bolivia. Awana
ønsker å gi barn med forskjellige bakgrunner og kulturelle settinger en plass å høre til,
og øke deres tillit og vekst innen kristen tro.
Awana er også brukt i fengsel, flyktningeleirer, slumstrøk og andre problemfylte steder
rundt om i verden.

Fakta om Awana
•Namnet Awana står for «Approved Workers
Are Not Ashamed», «En arbeider som ikke har
noe å skamme seg over» fra 2.Tim.2.15.
•Startet i 1950 i North Side Gospel Center i
Chicago av blandt annet Art Rorheim som
stammer fra Ombo i Ryfylke.
•Hver uke deltar mer enn to millioner barn og
unge i alderen 2 til 18 år på Awana samlinger.
•Oppgave: Å utvikle ukentlige barne- og ungdomsklubber og opplegg som når barn og
unge fra alle samfunnslag med evangeliet og
hjelpe dem til å kjenne, elske og tjene Kristus.
•Brukes nå i 119 land og over 30.000 forsamlinger i verden.
•Organisasjonen har over 330.000 frivillige
medarbeidere og 260 ansatte ute i felten.
•ImF er nylig etablert som norsk partner
•Fredheim i Sandnes har vært pilotmenighet
siden i fjor sommer.
7

Sa m m

Hva er Samm

PROGRAM
FREDAG 21. APRIL
17.00
18.00
19.30
21.00
21.00

Innsjekking for de som skal overnatte.
Kveldsmat
Åpningsmøte. Leif Nummela.
Speedleir for barna.
Kaffe m.m.
Ungdomsloftet på Ognatun er åpent.

LØRDAG 22. APRIL
08.00
10.30
12.00
12.00
15.30
15.30
17.00
19.00
20.30
21.00
21.30

Sammen-helga er ei helg der vi
Helga er både for de som vil ove
for dem som vil stikke innom på
rimeligere enn en vanlig leir, de
overnattingsgjestene våre. Enkelt

Alle
samlinger
er åpne
for alle!

Frokost, fleksi til 09.00
Sammen—møte for hele familien.
Sammen-tivoli for hele familien , flotte aktiviteter.
Grillmat
ImF Lunsj med årsmøtesaker. til 14.20
Bibeltime for voksne. Leif Nummela
Familiesamling. Vigrestad Barnekor m.fl.
Middag
Sammen-fest. Kosekveld. Lovsang
Tale: Leif Nummela. Kollekt
Film for barna under talen, ca 19.45-20.30.
Pizzaboller, saft, kaffe og kaker.
Ungdomsmøte på Brusand Bedehus.
Tore Nesvåg. Lovsangsband fra Fredheim
Film for de eldste barna

SØNDAG 23. APRIL
08.30
11.00
13.00
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Frokost, fleksi til 09.30
Storsamling. Nattverd. Lovsang. Leif Nummela.
Speedleir. Kollekt.
Middag. Dessert. Avslutning

ImF
Rogaland
VI ER GODE NYHETER

Priser og p
Overnatting og
mat:

Camping:
Enkeltmåltider:
Påmelding /info:

3300 kr pr fam
230 kr i tilleg
2200 kr pr pa
1100 kr pr pe
550 kr pr pe
Rydding etter
Bobil / campin
Frokoster 95 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” ko
dine barn være med på Sammen
på ImF –lunsjen? Gi i så fall beskje

Sakliste til årsmøtet leg

Vi ko

men-helg

men –helg?

i vil møte hverandre og Jesus!.
ernatte og være med på alt og
å enkeltarrangement. Helga er
erfor 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 på 400 for enkeltrom.
ers under 19 år, under 4 år gratis
r leiren for alle som overnatter.
ngvogn kr 200 pr natt inkl strøm.
v, 50 b (4-15) Bestilles før 16.4
v, 85 b (4-15) Bestilles før 16.4
ogaland@imf.no Frist 16.4

unsj

utsendinger fra sitt lokale lag,
møte for ImF Rogaland under en
n. Lunsjen finner sted lørdag 22.
mmen-helga” vår. Påmelding som
ontoret enten du skal bo på
ga. For deg som ikke bor på
oster 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 8.kl) kan glede seg til mye denne helga!
Spesialpris for ungdommer som vil overnatte i sovesal og stå på
post under Sammen-tivoliet: 400 kr (ellers 550 kr, under 19 år)
Fredag deltar vi på åpningsmøtet før vi går opp til ungdomsloftet
på Ognatun.
Lørdag får ungdommen sove litt lenger, og frokosten vår starter når
de andre sin slutter. Vi har vår egen bibeltime før vi deltar på
Sammen-tivoli, hvor vi kommer til å være med og stå på poster.
Etterpå skal vi ha noen kjekke ungdomsaktiviteter bare for oss!
På kvelden deltar vi på kosekvelden for hele familien, før vi drar til
Brusand Bedehus og har møte sammen med ungdomslaget der. Tore
Nesvåg taler, og lovsangband fra Fredheim Arena kommer for å ha
lovsang sammen med oss.
Søndag har vi Storsamling for hele familien.

gges på imfrogaland.no

Ognatun 21.-23. april 2017

ommer: Leif Nummela og alle ansatte i kretsen, Lovsangsgruppe, Vigrestad Barnekor, m.fl.
–Du kommer vel, du også?
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Bygland bibel og
naturcamp 2017
I år er det femtande sommaren det
vert arrangert bibel- og naturcamp
på KVS Bygland, som i år gjeng av
stabelen frå sundag 2.juli til sundag
9.juli.
Tekst og foto: Olav Nilsen
For tredje året på rad vert Ingebrigt Sørfonn
med og delar Guds Ord med oss på kveldsmøta, og det ser me fram til.
Ein ny gjest dukka opp i fjor, og song seg inn
alles hjarte. Det var Vera Henriksen, til daglig
busett i Sør-Spania, men med røter frå Drammen der foreldra hennar framleis bur. Med
Audun Hjelvik
som heldt
bibeltimane.
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Ingebrigt Sørfonn delar Guds Ord.

Regine Austegard og Kristine Olsson tek seg av
barnemøta.

sin djupe vakre stemme og varme vitnesbyrd
lyfta ho møta i lovsong til Gud kveld etter
kveld, og som Ingebrigt likte ho seg så godt
at ho kjem attende i år og.
I år er det Audun Hjelvik som heldt bibeltimane, samstundes som Regine Austegard og
Kristine Olsson tek seg av barnemøta. Edvard
Foss har bibelsamlingar for ungdomane,
medan Marie Hornnes tek seg av dei som er
”midt imellom”. Alle desse var og med i fjor,
og ikkje minst Regine og Kristine tok seg av
borna og ungdomane frå tidleg morgon til
seine kvelden med ulike aktivitetar for både
store og små. Det betyr mykje for triveselen,
slik at alle har noko å gjera på og ingen fell

utanfor.
Turar til fjells høyer med, og kjenner me
deltakarane rett vert det nok både to og tre
fisketurar inn til Jordalsvatn og Grøssbu.
I fjor vitja mange av deltakarane Elgtun på
Grendi, sjå www.elgtun.no, noko som var
svært populært blant dei som deltok. No som
Elgtun utvidar både verksemd og aktivitetar
vert det nok ei ny utflukt dit denne sumaren
og.
En liten halvtimes tur nedanfor Bygland ligg
Evje, som er ein populær stad for alle handlelystne, og ti minuttars køyring sør for der
igjen ligg Gokartbanen på Moisund. Mange
elles så sindige misjonsfolk kastar her alle

Vera Henriksen.

hemningar i vågale forbikøyringar i krappe
svingar og med full gass, og fleire hamnar for
eit bel langt utpå skråplanet, og må hjelpast
inn att på den smale gokart-vegen.
Laurdag 8.juli gjeng den årvisse Matmarknaden på Ose av stabelen, sjå www.osematmarknad.no, og då vert det og høve til ein
rundtur på den vene Åraksfjorden med DS
Bjoren, sjå bjoren.no
Laurdagskvelden vert det songkveld med
Vera Henriksen og det lokale Vonheimkoret,
og sundag 9.juli kl.11.00 er det familiegudsteneste der Ingebrigt Sørfonn talar og den nye
soknepresten i Bygland, Kjell Steinbru og
deltek.

løna seg å vera ute i god tid for å sikra seg
den beste plassen, anten ein vil campa utandørs, eller inne på dei fine internatbygga
skulen kan tilby.
Dei to siste åra har me hatt misjonslaup, der
heile inntekta har gått til opprustning og
fornying av internata, så den ytre standarden
skulle og vera førsteklasses.
Men den åndelege standarden er like fullt det
som må koma i fyrste rekke, og me får mange
tilbakemeldingar frå nøgde deltakarar som
har vorte fornya og styrkt i si kristne tru gjennom tale, song og vitnesbyrd under møter,
bibeltimar og samlingar for store og små.
Det sosiale og menneskelege fellesskapet
er og viktig, og mange kjem att år etter år
av di dei føler seg sett og inkludert i eit godt
åndeleg og sosialt fellesskap på KVS Bygland
desse fine sumardagane i byrjinga av juli.
Vil du veta meir, gå inn på heimesida www.bibelognaturcamp.no, sjå våre Facebooksider,
mail oss på kbnilsen@hotmail.com, eller ring
på telefon 982 99711 for meir informasjon og
påmelding!
Velkomen til Bygland Bibel- og naturcamp
2017!

Flotte fisketurar inn til Jordalsvatn og Grøssbu.

Svein Kleivane.

Kulturkvelden vert i år onsdag 5.juli, og då
er det den lokale helten Svein Kleivane som
deklamerer Terje Vigen. Ei like stor oppleving kvar gong. Og kven veit om han ikkje
litt seinare på kvelden dreg nokre godt dikt
i tillegg, anten han har skrive dei sjølv eller
andre dugande poetar har teikna dei ned.
Ingen Bibel- og Naturcamp utan at Charlie
Blackwater trollbind publikum med munnspelet sitt. Han deltek i år på kulturkvelden, og
vert rekna i verdsklassen innan sitt instrument.

Charlie Blackwater trollbind publikum med
munnspelet sitt.
Alle i Noregsveldet er opptekne av veret,
ikkje minst sumarstid, og dei to siste åra har
me vore svært så heldige i så måte. Er sola i
godlage kan det endåtil verta gode badetemperaturar i Byglandsfjorden som ligg rett
nedanfor skulen.
Kvart år verdt det fleire deltakarar, så det kan
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Konfirmantarbeid
i bedehusforsamlinger

Ekte
liv

I september i fjor begynte ImF
Rogaland en prosess på om, og
eventuelt hvordan, et konfirmantarbeid i vår sammenheng kunne
se ut.
Av Tore Nesvåg
Vår konfirmantarbeider Tore Nesvåg har
arbeidet med denne saken sammen med
et utvalg fra Nærbø og Vigrestad. En sentral
problemstilling i denne prosessen har vært
om vi skal satse på et sentralisert konfirmantarbeid på Ognatun, eller om vi som krets
skal støtte opp om og legge til rette for lokale
satsninger. Vi har vært i kontakt med flere
ressurspersoner i våre forsamlinger og lag
rundt omkring i kretsen, samt utført en enkel
spørreundersøkelse for å kartlegge disse behovene. Blant dem vi har vært i kontakt med,
er det tydeligste ønsket at konfirmantarbeidet er lokalt. Vi ser mange styrker i dette. Noe
av bakgrunnen for dette, er at i det lokale
arbeidet kan konfirmantene knytte seg til
lokale ledere, og de kan knytte en sterkere
tilhørighet til menigheten/forsamlingen. Og
ikke minst er det også en kortere reise. Samtidig innebærer det også utfordringer, ettersom man blant annet vil trenge mange flere
ledere samlet sett. Men da vi så på helheten
av behov og muligheter, ble vår konklusjon
tydelig: ImF Rogaland ønsker å satse på det
lokale arbeidet.

BØNNE- OG TAKKEEMNE
Be for:
• Sammen-helgen
• Kretsstyret, Ognatunstyret
og ImF-Ung teamet.
• Awanaarbeidet
• Konfirmantarbeidet
• Familiearbeidet
Takke for:
• Økonomien
• Alle leirdeltakere på Ognatun
• Alle leirledere på Ognatun
• Tilsette medarbeidere
• Dugnadsarbeiderne
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Illustrasjonsfoto

Konfirmantarbeid på Nærbø
I den forbindelse er vi glade for å kunngjøre
at fra høsten 2017 starter vi opp med vårt
første konfirmantarbeid i kretssammenheng på bedehuset på Nærbø. Dette blir et
pilotprosjekt på mange måter, og vi er svært
takknemlige for at de velger å satse på dette!
Det må også sies at ImF Sandnes, Fredheim,
har hatt konfirmantopplegg i flere år, men
dette er noe de har startet opp helt selv uten
kretsens innsats. Det vi starter nå skal være
noe kretsen skal kunne bidra med, og hjelpe
og legge til rette for lokalt.
Samarbeid med NLM
ImF Rogaland er også i tett kontakt med
NLM-Sørvest angående denne satsingen,
med tanke på et samarbeid. Mange av
bedehusene som brukes eies av begge, eller
flere organisasjoner. Vi ønsker ikke å være
interne konkurrenter på bedehusene, men
vi ønsker å samarbeide. NLM har tatt imot
oss med åpne armer, og invitert oss til å bli
med på deres weekender. Sammen med
NLM-Sørvest utarbeider vi en rammeplan
som skal kunne være så enkel som mulig og
ta i bruk lokalt. Denne skal være ferdig i løpet
av våren. Planen skal sørge for kvalitet i konfirmantundervisningen og opplegget rundt
dette, og gi mest mulig hjelp til de som skal
gjennomføre konfirmantarbeidet lokalt. Vi
håper og tror at flere lokale sammenhenger
starter opp konfirmantarbeid fra 2018, og da

kan vi ta med oss erfaringene fra Nærbø og
sørge for at våre konfirmanter får et skikkelig
kvalitetstilbud!
Lokal konfirmasjonshandling
Opplegget tilbys enten som et selvstendig
opplegg, eller som et supplement til andre
opplegg. Det kan konfirmantene selv velge.
Om selve konfirmantdagen tenker vi at
denne bør gjøres i det lokale bedehus eller
kirke. Dersom dette blir vanskelig å utføre for
noen, vil vi fra kretsen være behjelpelige for å
få til en verdig konfirmasjonshandling.

Illustrasjonsfoto

Foreldrekurs
Våren 2016 hadde vi foreldrekurset 0-10 som er et kurs over
fem kvelder med disse temaene:
-Bygge en sterk familie med fokus på kjærlighet
-Møte behovet til ditt barn
-Sette effektive grenser
-Lære sunne relasjoner

-Videreføre de verdiene du
synes er viktige
Vi hadde kurset i en heim.
Kvelden bestod av «enkel» kveldsmat, undervisning på dvd og samtale i
grupper.
Vi prøvde også å starte et nytt kurs på høsten
2016, men fikk for få påmeldte. Opplever
stor interesse for kurset, så vi fortsetter med
å oppmuntre huskirker og bibelgrupper til

å kjøpe undervisnings dvder og bøkene. Da
kan de ha disse i huskirker/bibelgrupper som
de alt går i.
Anne Birgitte Auestad
Familiearbeider ImF-Rogaland

Staben i ImF Rogaland
Per Åge Berge.

Det er på ny endringer i staben vår. Fra
september i år begynner Per Åge Berge i en
prosjektstilling hos oss som forkynner i 20
%. Per Åge er 41 år gammel og bor på Bore
sammen med kona si, Line, og deres tre gutter. Per Åge er utdanna lærer og har jobbet
både på Bildøy bibelskole og i grunnskolen.
I tillegg har han vært ansatt i pastorteamet
i Bedehuskirken på Bryne. Nå har han en 50
- prosentstilling som forsamlingsarbeider i
Bore Bedehus.
Staben vår for øvrig er nå slik i ImF Ung Rogaland: Anne Berit Aarsland er leder for ImF
Ung Rogaland. Anne Birgitte Auestad er familiearbeider i 50 % stilling og Tore Nesvåg er

barne - og ungdomsarbeider i 50 % stilling.
Dette skoleåret har vi hatt Gunn Siri M. Tjelta
som T2-student på Bildøy med praksisplass
hos oss. Frøydis F. Aarsland er leirsekretær i
30 % stilling. Fra høsten av er det ledig en stilling hos oss som barnearbeider i 50 % stilling.
Se utlysning på side 3.
I ImF Rogaland er Terje Slettebø ansatt som
administrasjonsleder og Torgeir Lauvås er
kretsleder. Denne delen av kretsarbeidet vil
vi nå fra høsten øke opp med 20 % ved ansettelsen av Per Åge Berge, som tidligere nevnt.

Den 14.-16. aug. 2017 skal vi ha skolefritidsordning igjen. MERK NY DATO! På samme
måte som i fjor vil vi ha et tilbud for skolebarn fra 1.-6. kl. (må være ferdig med 1. kl.)
mandag til og med onsdag fra kl. 8.00-15.00. Det blir ulike tema for de ulike dagene. En
kan melde seg på enkelte dager eller alle dagene. Dersom du ønsker å sende barnet ditt
med tog, vil vi ha en reiseleder på toget som følger barna fra deres lokale togstasjon.
Deretter vil barna bli hentet på Ogna stasjon i bil og kjørt til Ognatun.
Selv om første påmeldingsfrist har gått ut oppfordrer vi interesserte til å sjekke ImFRogaland sin nettside for å se om det fremdeles er ledige plasser på aktivitetsdagene.
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Satser på mentorgrupper
I barne-og ungdomsarbeidet i
ImF-Rogaland satses på mentorgrupper fra høsten 2017.
Siste Indre tok derfor en prat
med leder for ImF-Ung Rogaland, Anne Berit Aarsland, for
å høre mer om hva som ligger
bak denne satsingen.
Hva er ei mentorgruppe?
En medvandringsgruppe hvor en har mulighet for personlig og åndelig vekst. Lederen
er eldre enn deltakerne i gruppen. De får
mulighet til å dele av sine erfaringer og
veilede de unge i tjenesten de står i. Vi ser at
slik arbeidet er lagt opp på bedehusene våre,
er det ikke så mange som får oppfølging av
andre ledere. Dersom vi skulle hatt veiledning en til en, hadde vi ikke mulighet til å
veildede så mange. Vi tenker at det er mange
som står i den same tjeneste og kan ha nytte
av å møte andre fra andre bygder som driver
med lignende arbeid.
Hvorfor er dette aktuelt nå?
Kartleggingsprosessen skal vi starte nå i
begynnelsen på mai. Men vi tror at behovet
er stort. Ofte er folk som engasjerer seg i
kristent barne- og ungdomsarbeid engasjert i mange ting. Vi hører også om de som
«sliter seg ut». Dette ønsker vi å forebygge. Vi
ønsker å ta vare på, utruste og hjelpe dem til
å sette grenser for sin egen del.
Hvilke erfaring har du gjort med slike
grupper?
Jeg har selv gått i en mentorgruppe i flere
settinger. En gruppe jeg gikk var for huskirkeledere. En annen var for ansatte i misjonen.
Elles så har jeg hatt egen mentor som har
vært til god hjelp for meg i mange år. Jeg unner alle en mentor/mentorgruppe.

Tore Nesvåg.

Anne Berit Aarsland.
interesse. I den runden fikk vi spørsmål
om vi hadde noe for unge ledere. Vi hadde
allerede da snakket om dette på kontoret.
Torgeir Lauvås, kretslederen vår har allerede
en gutte-mentorgruppe, og vi snakket om
at det kunne være aktuelt for jenter også. Da
spørsmålet kom, startet Familiearbeideren,
Barne- og ungdomsarbeideren vår og jeg
en treningsgruppe der vi øvde oss på å ha
mentorgruppe.

Hva vet du om interessen?
I fjor høst hadde vi en kartleggingsrunde,
der vi spurte alle barnelag vi besøkte om
de hadde lyst å starte i en ressursgruppe
for lagsledere. Kun 3 personer meldte sin

Brit Ege Salongen
Tlf: 51 48 03 72
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Hvem blir
invitert til
grupper?
I første omgang starter vi en
jentegruppe og en guttegruppe i alderen 14-16 år eller 17-19
år, alt etter behov. Vi er klar til å
starte fra høsten 2017, men det
er avhengig av at folk viser sin
interesse.

Grude Gartneri
Brekkeveien 18
4353 Klepp Stasjon

Besøksadresse:
Myrvegen 2, 4344 Bryne
Nordsjøveien 2671,
4360 Varhaug
Welhavensv. 19, 4319, Sandnes
Kontakt Jonas Varhaug - tlf. 905 79 580, E-post: post@jarok.no

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

Tlf 975 25 110
morten@bryne-regnskap.no
www.bryne-regnskap.no
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Returadresse: ImF Rogaland, Mjølhusvegen 70, 4364 Sirevåg

Sommerleir på Ognatun
Sommerleir 1
Sommarleir 2
Sommarleir 3

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

09.-11. juni
16.-18. juni
23.-25. juni

Påm. frist 15. mai
Påm. frist 22. mai
Påm. frist 29.mai

Påmelding: imfrogaland.no/

Song og musikkhelg på Furutangen
02.-04. juni.
Talarar er : Johan Halsne
og Aud Karin Kjølvig Ringvoll
Sangarar er:
Rett kurs, Emilia Lindberg, Roland
Lundgren & Niklas Petersen
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!
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