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SISTE INDRE
Vi er gode
nyheter

”ta med hele familien på sammen-helg”
imfrogaland.no

LEDER
Kretsleder Torgeir Lauvås

Steg for steg
«Vi vil videre» er mottoet for
Sammen-helga. Kan vi ikke heller la
ting være som vi har hatt det er det
lett å tenke for noen.
Ting endrer seg rundt oss. Kultur, levesett,
tenkemåter og forhold til ideologier eller autoriteter forandrer seg hele tiden. Vi i ImF er
en bevegelse som vil gi Guds Ord og nyheter
til folket vårt. Når folket er i endring, når de
har et annet forhold til Gud og Bibel i dag
enn før, må vi innstille oss på å gi dem evangeliet på andre måter framover. Det møter
ikke mange ufrelste ungdommer lenger på
bedehusgalleriet. Det er heller ikke fulle hus
på alle bedehusbasarer nå for tiden. Teltmøter og vekkelseskampanjer trekker ikke halve
bygda i våre tider.
Når det er endinger i samfunnet og i den
typiske rogalendings levesett, må vi endre
måten vi driver indremisjonsarbeid på for å
kunne nå ut med evangeliet.
Organisasjonen vår trenger å endres for å
kunne møte morgendagens utfordringer.
Derfor er alle ledd i organisasjonen bedt om
å dele sine tanker om framtidens behov og
utfordringer for at vi som helhet kan løse
utfordringene vi vil møte. Dette blir også en
sak under ImF-lunsjen på Sammen-helga
5.-7. april på Ognatun, altså årsmøtet til ImF
Rogaland.
Jesus er i går og i dag den samme. Han
endrer seg ikke. Han er veien, sannheten og
livet. Det er han samtidig for den fattigste
troende, som gjerne lever i undertrykkelse
og stor lidelse for Jesu navns skyld, og for

den rikeste, friskeste og mest ubekymra
kristne som finnes i dag. Den første av disse
bor ikke i Rogaland, men det er flere av oss
her som ligner den siste av disse to. Uansett
er Jesus frelser for alle sine, for oss i dag, for
deg i din livssituasjon og for dem som levde
for 1000 eller 2000 år siden. Han som er den
samme, kan frelse svært ulike mennesker på
ulike steder og tider. Han kan frelse enhver
rogalending i 2019 som får høre evangeliet
og tar imot Jesus.
Jesus har alltid vært førstemann inn i nye
tider og generasjoner for å frelse dem som
vil ta imot ham. Derfor er det vårt kall å gå
i møte med naboer, kolleger og grupper i
samfunnet som lever uten Jesus. Skal vi utføre vårt oppdrag må vi spørre oss, hvordan
skal vi skape et forsamlingsliv som gir kraft til
enkeltpersoner til å gå for Jesus i hverdagen?
Jeg tror det må endring til. Forsamlingsbygging skjer mange steder i Rogaland. Vi vil
ruste oss for nye tider. Forsamlingsbygging
må være mer enn møte klokka 11 på søndagen og nye lover og ny organisering. Forsamlingsbygging må være oppdragsbasert. Hva
kan vi gjøre for å sende hverandre ut til de
fortapte, og hva driver vi med som hindrer
oss i å nå målene? Hvordan motvirker vi
at kristne havner på tribunen i stedet for å
være på banen?
Du er elsket for høyt til å forbli slik du er.
Jesus vil endring og helliggjørelse i våre liv.
Ditt kristne fellesskap er for viktig for Jesus
til å forbli slik det er i dag. Han vil endring.
Flere må få bli bevart og flere må vinnes.
Stillstand er aldri et alternativ for det
som er levende.
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OGNATUN
Mjølhusvegen70
4364 SIREVÅG
Tlf. 51 79 38 88
Direktenummer
Tove Braut 51 79 38 88
Heimeside: ognatun.no
Epost: ognatun@imf.no
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Fullstendig årsmelding finner du på imf-rogaland.no

ÅRSMELDING FOR INDREMISJONSFORBUNDET I ROGALAND 2018
Indremisjonsarbeidet skjer i nærmiljøet når
vi som Jesu etterfølgere får kraft til å dele
vårt vitnesbyrd med noen som ikke tror. ImF
Rogaland vil være en ressurs for de lokale
lag og forsamlinger til å drive et arbeid i sin
forsamling som utruster kristne til å gjøre
Jesus synlig for de som ennå ikke tror. I 2018
har vi bidratt med Alphakurs, ledersamlinger,
forkynnelse og rådgivning for at indremisjonsarbeidet skal bære frukter. Kretsen står
bak flere fellestiltak for hele ImF-familien i
Rogaland på Ognatun, først og fremst i form
av leirer, weekender og diakonale samlinger. Dette vil vi fortsette med, men det aller
viktigste for ImF Rogaland er å være en støtte
for ledere og indremisjonsarbeid på lokalplanet. Vi vet at Jesus elsker hver eneste rogalending, og da er høsten stor og flere arbeidere
trengs! Vi vil støtte lokalarbeidet så godt vi
kan, og vet at når Jesus fyller og preger oss
som tror, da er vi gode nyheter.
Hva vi har gjort?
ImF Rogaland har i 2018 bidratt til forkynnelse, undervisning, kursing, rådgiving og
medvandring inn mot forsamlinger og lokale
ledere. Det viktige fokuset på å bygge et
livskraftig forsamlingsarbeid gjør at kretsen
har bidratt enda mer i lokale prosesser med
forsamlingsbygging. Vi bruker også leirplassen vår, Ognatun, til leirer for barn, ungdom,
voksne, familier, eldre, mennesker med ulik
etnisk bakgrunn og leirer for barn som reiser
med enten foreldre eller besteforeldre. Nye
arrangement i 2018 som kretsen arrangerte
var felles Alphaweekend for tre lokale Alphakurs og en kursdag for at bedehusledere skal
kunne avholde begravelser når en blir spurt
om det.
Kretsen
ImF-Rogaland består av 9 forsamlinger,
10 lokalforeninger, 13 kvinneforeninger,
2 mannsforeninger, 1 brass-band og 1 sang-

gruppe. I tillegg har kretsen 30 kontaktpersoner. På barne-og ungdomssektoren er 51 lag
innmeldt.

Menneskelige ressurser som bidrar:
Ansatte ImF-Rogaland
Torgeir Lauvås, Terje Slettebø, Anne Berit
Aarsland, Anne Birgitte Auestad, Tore Nesvåg,
Monica Pollestad og Per Åge Berge (sluttet
19.4.) og Frøydis Aarsland. T2 studenter i
praksis, Anita Byberg og Gøril Vigdel.
Ansatte Ognatun
Tove Braut, Tone Vigrestad, Milly Friestad, Torill Reime, Anne Marie Espedal, Evy Matnisdal,
Liv Synnøve Vagle og Leo Kristensen.
Fritidsforkynnere
Hilde Hetland, Magne Wold, Petter Olsen,
Egil Vigdel, Reidar Røyland, Sølve Salte,
Alfred Salte, Lars Tønnessen, Willy Mæland,
Olaf Aamodt, Ståle Handeland, Jan Roald
Dalstrøm, Terje Bjørntvedt, Bjarne Ydstebø,
Leif Roald Thu, Rolf Gunnar Husveg, Margit
Hunemo, Jarle Mong, Irene Håland Ege,
Magnhild Ueland, Øystein Meling, Tor Andre
Giskegjerde, Marianne Lie, Gina Ueland,
Frank Bjørkhaug, Hilde Grude, Mari Buer Vik
og Randi Klingsheim Bø.

Forkynnere vi tildeles fra ImF eller leier
inn:
Thomas Rake, Paul Odland, Erik Furnes, Anne
Furnes, Roald Evensen, Aud Karin Kjølvik
Ringvoll, Leif Nesheim, Ingbjørn Vingen, Marit Stokken, Bjarne Vesetvik, Otto Dyrkolbotn,
Edvard Foss, Harald Tjervåg, Audun Hjelvik,
Torgeir Skrunes, Maria Hornes, Randi Fagerhol Lauvås, Anne Rita Nilsen, Anders Olsson
og Håkon Garvo.
Dugnad
Det er mange som bidrar som leirledere,
talere, sangere, musikere, foredragsholdere,
styremedlemmer, komitemedlemmer og
flere ulike praktiske oppgaver for ImF Rogaland. Stor takk til dere alle, mye hadde vært
ugjort uten dere!
Kretsarrangement 2018
Spirekraft
Vi tror at Guds Ord er spiredyktig. Det er ikke
vår jobb å endre på såkornet. Vi er kalt til å
så, og vi vil stå skulder ved skulder med dem
som sår det samme såkornet som oss. Vi tror
at det er mennesker i våre nærmiljø som
venter på å få håp om evig liv. Jesus ser dem
og vet hvem de er. Vil du sette oss i stand til å
gå til dem med ditt Ord, Jesus?

Kretsarrangement 2018

*Vinterbasaren er ikke et kretsarrangement men Indremisjonsforeningen i Egersund og Bjerkreim står bak.
** Det var 70 utsendinger på ImF Lunsjen, Årsmøtet til ImF Rogaland
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Leiroversikt 2018
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Renteinntekt
15 000 kr
Gaver 462 000 kr

Betaling leir &
weekend 985 000 kr
Kontingent &
leirklubb 116 000 kr
Lønnsinnbetalinger
885 000 kr
Off.tilskudd og
momsrefusjon
427 000 kr
Foreningsgaver
819 000 kr
Testamentariske
gaver 899 000 kr
Vinterbasar & Julemesse 338 000 kr
Fast givertjeneste
982 000 kr
Annonsering
85 000 kr
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Reiseutgifter
000 kr

153

Porto & data
000 kr

160

Gaver til andre
65 000 kr
Kurs for ansatte
61 000 kr
Arrangementsutg. 1
057 000 kr
Kretsblad & leirblad
108 000 kr
Misjonstilskudd
370 000 kr
Admininstrasjonsutgifter 211 000 kr
Kontorleie
80 000 kr
Lønn og personal
3 248 000 kr

Grude Gartneri
Brekkeveien 18
4353 Klepp Stasjon

Besøksadresse:
Myrvegen 2, 4344 Bryne
Welhavensv. 19, 4319, Sandnes
Møllevegen 4, 4360 Varhaug
(Felleskjøpet Varhaug 2. etasje)
Kontakt Jonas Varhaug - tlf. 905 79 580, E-post: post@jarok.no

Mob: 948 63 243

Brit Ege Salongen
Tlf: 51 48 03 72

Pål Hatteland AS
Entreprenør

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

Mob 99278710

Tlf: 958 19 505

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

Astor Industri
Eiendom AS

Haugstad Eiendom AS
Tlf.: 464 22 022

Postboks 37
4369 Vigrestad

Vigdel Engineering AS
Telefon 46 41 18 19

Egil@vigdelengineering.no

Vardheiveien
Eiendom AS

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

Tlf 975 25 110
Post@bryne-regnskap.no
www.bryne-regnskap.no
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SAMMEN-H
Tema: Vi
FREDAG 5. april

vil videre

19.30 Møte. Gunnar Ferstad & Bjerkreim Ungdomskor. Speedleir for
LØRDAG 6. april
10.30
10.30
12.00
12.00
16.00
17.00
17.00
19.00
20.00

Bibeltime, Gunnar Ferstad.
Jesusfest for barna. Lise Marie Thuestad Litlabø
ImF Lunsj & Årsmøte. 200,- Påmelding.
Sammen-tivoli med servering av grillmat. Billetter: 100,Husk påmelding til dette!
Middag. 180,- v / 80,- b
Vennefest for barn.
Bibeltime, Gunnar Ferstad.
Konsert med Justified. Inngangsbilletter.
Ungdomsmøte Brusand Bedehus.

SØNDAG 7. april
11.00 Møte, Gunnar Ferstad
11.00 Musikal med «Seven». Inngangsbilletter.
13.00 Middag. 180,- v / 80,- b
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Eget opplegg for ungdommer gjennom hele
helga. Ungdommer (13 -20 år) får også
spesialpris denne helga ved å overnatte
sovesal og stå på post på Sammen-tivoliet p
lørdagen. Spesialpris: 400 kr for mat og overnattin
ellers koster det 595 kr.

ImF Rogaland - V
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Matbestill. /påmelding/ billetter: imfrogaland.no

VI ER GODE NYHETER

Forsamlingsbygging
Av Terje Slettebø

Fredheim Arena.

Så langt vi kjenner til er forsamlingsbygging eit aktuelt fokus ikkje mindre
enn 11 stader i kretsen vår for tida. Dette handlar om alt frå godt etablerte
forsamlingar til bedehus der ein nå så vidt har starta ein prosess der ein
tenkjer fram mot å danne forsamling. Vi i Siste Indre har stilt 4 spørsmål
til leiarar som står i dette arbeidet for å høyre litt korleis det går med
forsamlingsbygginga.
1) Kor i prosessen er dykkar forsamling?
		
(Er forsamlinga allereie stifta, eller er ein i ein prosess der
		
ein arbeidar fram mot forsamling?)
2) Kva organisasjonar er dykkar forsamling innmeldt i/ er aktuelle
		
å melde seg inn i?
3) Kva er dei største gleder i arbeidet akkurat nå?
4) Kva er dei største utfordringane framover?

Fredheim Arena, Runar Landro
1) Fredheim Arena har helt siden oppstarten
i 1943 omtalt seg som en forsamling.
Men først de siste 10-15 årene har det blitt
naturlig med å inkludere alle såkalte ”kirkelige handlinger” i vårt arbeid.

Bedehuskirken, Saron.

10

2) Vi er innmeldt i ImF gjennom ImF Rogaland, men har i alle år forholdt oss direkte til
ImF både ved deltakelse i råd og utvalgt samt
givertjeneste.
3) Flere ting gleder oss i arbeidet;
- vekst i Barnekirken gjennom skikkelig satsning på Awana
- vekst i medlemstall og gudstjenestebesøk- Alphakurs med flere deltakere på vei til
bevisst tro
- et konfirmantopplegg som når langt utenfor våre faste besøkende, og som leder unge
til en bevisst tro på Jesus
4) Det er ikke lett å spå om framtiden, men
vi utfordres til å være både tydelige og
Bibelnære -samtidig som vi møter mennesker
med raushet og kjærlighet uansett ”bagasje”.
Vi må aldri bli oss selv nok, men våge å leve
misjonalt også i en tid hvor det ikke lenger vil
være populært å formidle Jesus som Veien,
Sannheten og Livet!

Bedehuskirken v/Thomas Rake
1) For å svare konkret på spørsmålet, så begynte Bedehuskirkens endrings-prosess for
i underkant av 20 år siden etter et årsmøte
i daværende DVI-Bryne der ingen ville stille
som kandidater til styret. I dag er Bedehuskirken samme juridiske enhet som vi alltid har
vært (tidligere var navnet vårt ImF-Bryne).
Vedtektene er stort sett de samme som for 20
år siden (noen justeringer).
Slik vi ser det er kirke/menighet ikke noe som
stiftes, og erfaringen fra egen endringsprosess er at det er betydelig viktigere å prioritere å jobbe med innholdet i det vi holder på
med. De fleste lokale bedehus som vurderer
å «stifte forsamling» gjør det fordi man har
redefinert egen selvforståelse, og vi tror det
er lurt å la denne redefineringen ta 5-10 år,
og så eventuelt gjøre nødvendige ordningsendringer.
2) Bedehuskirken er meldt inn i Indremisjosnforbundet, og det er ikke aktuelt å
melde seg inn andre steder.
3) Vi er i en spennende fase der det satses
for fremtiden. Vi opplever mye ferdiglagde
gjerninger rundt valg og prioriteringer. Vi
kan nevne at de fleste huskirkene våre har
fått nye mennesker inn i fellesskapet det siste
året, gudstjenestebesøk er økende, vi holder
på å etablere Blå Kors i Bryne (sammen med
Misjonskirken Bryne) som en diakonal plattform og vi får lov til å hjelpe mange andre
mindre bedehus i deres endrings-prosess
gjennom Futurum.
4) Den største utfordringen er å holde opp
oppdraget Jesus har gitt oss om å gjøre alle
folk til etterfølgere av han. Det er få mennesker som vi vet om som kommer til tro. Årlig
kan vi telle dem på et par fingre. Vi kjenner
også på behovet og nøden for å sende ut
mennesker i misjon til unådde folkegrupper
og for å plante kirker på nye stedere.

Åkrehamn, Torgeir Grindhaug
1) Vi har ikke stiftet forsamling , vi har
nettopp startet prosessen for å se om vi kan
komme frem til en felles plattform.
2) Vi er ikke innmeld i noen organisasjon pr
dags dato, men vi har snakket om at forsamlingen skal melde seg inn i NLM og IMF.

Nærbø bedehus.

3) De største gledene i arbeidet nå på vårt
hus er at vi er inne i en fornyingsprosses der
vi ser at det kommer ny mennesker inn og at
vi klarer og samle hele den kristne familien
på søndagsmøtene våre.
Det foregår også et flott ungdomsarbeid der
vi samler 150-200 ungdommer hver uke.
4) Jeg vi si at de største utfordringene vi har
er å samle alle generasjoner. Vi har de eldste
som har gått på huset i alle år og som i utgangspunktet ikke ønsker endringer på noe
og så har de de yngre generasjonene som
ønsker moderen sang og musikk.
ImF/NOR Nærbø v/Asle Eggebø
1) Vi er etablert!
2) Normisjon og ImF.
3) Igangsetting av Awana og barne og
ungleder arbeidet, noe som inkluderer komfirmantarbeid.
4) Ressursbruken på medlemmer/ frivillige,
mange er engasjert på mange fronter !
INN-kyrkja Lye v/styret
1) Vi vart stifta 28. januar 2018.
2) INN-kyrkja er innmeldt i NLM, Normisjon
og ImF.
3) Det som gleder oss mest er dei gode søndagssamlingane vi har fått hatt. Vi har fått eit
godt felleskap der samholdet står sterkt og

dette er til inspirasjon. Vi gleder oss også over
at vi har fått på plass grunnstrukturane som
medlemskap, styre, eldste og gjevarteneste.
4) Hovudutfordringa er å nå ut til nye med
evangeliet! Vi ser og at slitasje kan bli ei utfordring, vi er ikkje så mange, og oppgåvene er
difor fordelt på forholdsvis få personar.
Riska bedehusforsamling v/styret
1) Vi stifta forsamlinga vår, Riska Bedehusforsamling, i 2009 etter å ha hatt forsamlingsdrift som prøveprosjekt i 3 år.
2)Forsamlinga vår er innmeldt i ImF
Rogaland, men vi held møte for, inviterer
forkynnarar frå, og samlar inn pengar til fleire
ulike organisasjonar.
3) Tre ting gler oss spesielt for tida, og det
eine er eit veksande ungdomsarbeid som vi
kaller Direction. Det andre er at vi har klart
å få fleire med i huskyrkjer. Det siste er ei
satsing på bibeltimar med gjennomgang av
Apostelgjerningane, som har vorte godt motteke.
4) Å gjere kvarandre til etterfølgjarar av
Jesus på ein slik måte at vi i større grad når
nye for Jesus på Riska.
Varhaug v/Toralf Liene
1) Vi har fått på plass formalitetene ved at
det er stiftet en menighet. Et interimstyre
jobber fram mot årsmøte rett over påske. Arbeidet fortsetter som før fram til sommeren.
2) Både NLM, NMS, Normisjon og ImF skal
eie menigheten. Dette er de samme organisasjonene som eier misjonshuset. Den skal
meldes inn i NLM og ImF.
3) Det er kanskje at årsmøtene til alle
organisasjonene har sagt ja til å være med.
Ellers opplever vi god oppslutning og godt

engasjement rundt Awana som ble startet i
høst.
4) Det er fortsatt mye som er uavklart og
usikkert. Dette gjør at mange fortsatt er usikre på om dette vil være plassen som passer
for dem. Vi må fortsette å be om Guds ledelse
i arbeidet fremover slik at menigheten får
være et godt redskap til å styrke samholdet
og å bringe Guds rike videre.
Vea Bedehusforsamling v/Lars Stensland
1) Vea Bedehusforsamling blei stifta i mai
2017.
2) Vea Bedehusforsamling er innmeldt i ImF
og NLM.
3) For Vea Bedehusforsamling har det vore
veldig gledeleg å sjå at oppslutninga om
møtene har vore veldig god sidan me starta.
Med glede registrer me og at dette betyr
mykje for det personlige kristenlivet til veldig
mange.
4) Den største utfordringen slik eg ser det
er å klara å legga til rette for at alle kan ha
bedehuset som sin åndelege heim i alle
situasjonar i livet. Me ynskjer å vera ein
fleir-generasjons forsamling som kan væra til
stede i alle fasar i livet, frå vugge til grav.
Bedehusforsamlinga Bethania, Klepp stasjon v/Randi Klingsheim Bø
1) Forsamlinga er stifta. NLM, ImF og bedehuset hadde ekstraordinære årsmøter i haust
der det vart vedteke å leggja ned dei tre styra
og overlata ansvar for bedehuset og arbeidet
på bedehuset til den nystifta Bedehusforsamlinga Betania. Nytt styre vart valt i november.
Dette styret har nå byrja med å planleggja
hausten 2019, medan vårsemesteret går
som planlagt av dei gamle styra. I dei gamle
stattune for bedehuset stod det at vedtekne statuttendringar måtte godkjennast på
neste ordinære årsmøte. Dette vart då gjort
på bedehusets årsmøte 6. mars, så nå er det
endelege vedtaket gjort.
2) Forsamlinga er innmeldt i NLM og i ImF.
3) Vi gler oss over eit variert barne- og ungdomsarbeid på bedehuset som når mange
barn og og unge på Klepp stasjon. Vi gler oss
også over at fleire unge familiar har byrja å gå
på bedehuset, og opplever det som eit godt
fellesskap å koma til og vera med i. Vi gler oss
over å vera ei forsamling med folk i alle aldrar.
4) Utfordringa er å styrka og bevare fellesskapet i forsamlinga og samstundes å
disippelgjera oss kristne til ikkje berre å vera
«søndagskristne», men menneske som når ut
til dei rundt oss og vidare ut på jorda slik at
fleire kan bli kjent med Jesus og byrja å tru
på han. Ei anna utfordringa er å vera tru mot
Bibelen i møte med eit samfunn som ofte er
kritiske til Bibelen og det som står der.

Bedehuset på Klepp Stasjon.

11

Returadresse: ImF Rogaland, Mjølhusvegen 70, 4364 Sirevåg

Seniorleir
03.-06. juni.
Talere: Marit Stokken
Berland og Jarle Berland

Markedsdag på Ognatun
28. mai kl. 17.00
• Sal av blomster og grønnsaker
• Sal av gryterett, lapper og pølse i brød
Vel møtt til en trivelig ettermiddag på Ognatun!

Tema: «Rik i Gud»
Sangkrefter: Siembra og
Kameratklubben på Moi.
Ettermiddagssamlinger:

Bli
med på

«Glimt fra emisærlivet» ved Jarle Berland.
Utflukt til Lerbrekk skule m/kaffe og tilbehør og
«dykk i historien v/Sigbjørn Varhaug.

Ognatunkafe

Pris kr. 2.465 med oppreidd seng.
Kr 2 865 for enerom (begrensa antall rom)
Påmelding til ImF-Rogaland tlf. 51 79 38 80,
e-post: rogaland@imf.no - Påmeldingsfrist 27. mai.

26. mars. kl 11.00-14.00
Ta med familie og venner til ein
hyggeleg lunch på Ognatun!

SONG OG MUSIKK-HELG
FURUTANGEN 7.-9. JUNI

FREDAG:

19.30 Songmøte

22.00 «Min song»

LAURDAG: 10.00 Bibelsamling 15.00 Bryggjebasar 19.00 Songmøte 21.30 Konsert
SUNDAG : 10.30 Songmøte
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&ƌĞĚĂŐϮϲ͘Ͳ^ƆŶĚĂŐϮϴ͘ĂƉƌŝů

Bryggje-basar
med grilling
laurdag kl 15.00
Fleire songarar
deltek
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ďůŝƌŵĞĚŚĞůĞŚĞůŐĂŽŐƐǇŶŐĞƌ

Sal av grillmat og drikke etter møta.
Det blir eige opplegg for borna laurdag kl. 10.00 og sundag kl. 10.30.
Bestilling av rom / måltid: Ring tlf. 90642479/ j.halsne@imf.no
Det er gode fortøyingsplassar for båtar og plass til campingbilar.
Det blir kollekt på møta til ImF Rogaland
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