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Meld deg ikke ut
ImF er en løst sammensatt organisasjon. Vi er mennesker som har fått møte Jesus og opplevd 
at han har gitt oss tro, frelse, nåde og himmelhåp. Så har noen invitert oss med i ImF på ett eller 
annet nivå i organisasjonen. Bildøy, bibelcampen eller bedehuset var kanskje din introduksjon til 
ImF. Fellesskap, lagfølelse og det å være med i oppdraget for Jesus har kanskje vært nøkler til å 
opprettholde din tilknytning til vår sammenheng. Takk til hver og en som er med. Vi i ImF Roga-
land har hatt mye fokus de siste årene på at vi er et fellesskap som vil ha flere med oss. Vi er ikke 
først og fremst til for vårt eget beste, men for at flere skal få komme til tro og møte Jesus. Noen har 
trukket seg til side etter at fokuset på oppdraget har vært større, mens andre har kommet til. Min 
oppfordring til hver og en er; meld deg ikke ut av våre fellesskap og vårt oppdrag! Bli med videre. 
Jesus har bruk for oss alle. Han har oppdrag som venter der han vil involvere deg. Vi er et nådefel-
lesskap, og nåden lar oss alltid få begynne på nytt hvis vi i perioder kjenner at vi ikke strekker til. 
Meld deg bare ikke ut. Kanskje Jesus vil foreta en re-start hos deg?

Den norske kirke vedtok lære og liturgi som er i strid med Bibelen nettopp. Det er ikke unaturlig å 
melde seg ut av deres medlemsregister. Det har jeg gjort. Jeg meldte meg også inn i ImF Tro rett 
etterpå. Jeg er ikke blitt en mer helstøpt ImF-er nå. Det blir jeg kun ved å være med i oppdraget, 
ikke ved å få navnet mitt i trossamfunnsregisteret til ImF. Framover får dette først og fremst skat-
temessige følger ved at min kirkeskatt går til ImF. ImF Tro vil bistå medlemmer med markeringer 
av livets merkedager, men det vil ImF Rogaland og våre lokallag også kunne gjøre for sine lokale 
tilhørige uavhengig av medlemskap i ImF Tro.  Barn døpes på bedehusene våre, konfirmantopp-
legg kommer til å bli tilbudt flere steder framover og det holdes begravelser i bedehusregi. Det 
eneste det bare er forstandere i ImF Tro som kan utføre, er vielse. ImF Tro vier bare ektepar i pakt 
med den bibelske ekteskapsforståelse.

I en tid, der Den norske kirke har vedtatt at det er ok å skjule Guds nåde for mennesker som 
desperat trenger den, kalles vi til en større bevissthet! Vi må definere vårt syn på Bibelen. Våg å 
ha det samme forhold til Guds Ord som Jesus hadde. Han anerkjente det gamle testamentet som 
Guds Ord.  Jesus egen undervisning skal vi bøye oss for. I tillegg må vi vite at Jesus sa at hans fulle 
og hele budskap skulle fullbyrdes ved at apostlene skulle skrive ned resten av det han hadde på 
hjertet. (Joh 16, 12-13) Hele Bibelen er til å stole på. Vi må følge alt Gud sier til sin kristne menig-
het. Vi kan ikke skjule livsviktig nåde til syndere som Guds Ord ber bekjenne synd og få nåde og 
kraft til et nytt liv i Jesuetterfølgelse. Hvis ikke Gud gjør et under med Den norske kirke og drar 
den inn på trygg grunn, vil den snart avskaffe bibelordene om livets to utganger og at Jesus er 
eneste veien til frelse. – Vil du melde deg til å være med å be om at Gud kan utføre en rednings-
aksjon med den kirka han tidligere fikk bruke på mange, mange plasser som et redskap for sitt 
usynlige rike? Be for enhver prest, kateket og kirkegjenger som i dette kaoset prøver å stå på 
Bibelens Ord. Be og arbeid, er en gammel, god anbefaling. Samtidig med bønn skal vi tjene og 
arbeide. Vær med å bygge ditt lokale fellesskap. For tiden er det mer fjellgrunn under de fleste 
bedehus enn under et kirkebygg. Men, det er krefter som vil sprenge bort grunnfjellet og er-
statte dette med sandmasser. Dette må vi vite om! Vi må bygge på Bibelen. Leser vi Bibelens ord 
om sandgrunn eller fjellgrunn, ser vi at livsførsel er vel så viktig som bekjennelse i lignelsen 
om husbyggerne. (Matt 7, 24-27)  Våg derfor å bygge fellesskap som våger å gå ny veier for 
å nå flere. ImF Rogaland inviterer for tiden flere lokale styrer og forsamlinger til å følge 
et læringsfellesskap for å la seg utfordre av oppdraget kortreist misjon. Jesus savner 
naboene våre. Det er viktigere at det engasjerer oss enn hvilket livs- og trossamfunn 
vi står oppført hos. Ta gjerne kontakt hvis du vil vite mer om læringsfellesskapet eller 
konfirmantarbeidet!

Kretsleder Torgeir  Lauvås



Ekte
liv

ANDAKT
Av Anne Kristine Tengesdal

I min oppvekst ble mange kristne beskyldt for å være altfor himmel-
vendt, og glemte at vi også har et liv her som vi må ta ansvar for. I 
dag beskyldes noen for det motsatte. Vi blir altfor opptatt av livet her, 
og glemmer det himmelske.

Alle mine tider 

Anne Kristine TengesdalSom kristne har vi et liv både på jord og i 
himmelen. Her er vi Guds medarbeidere og 
hans lemmer, Guds utstrakte hender til våre 
medmennesker. Her er vi Guds representan-
ter i møte med dem som sulter, lider i krig, 
eller er rammet av urett; og ikke minst de vi 
møter i hverdagen, og i den kristne forsam-
lingen. «Vær med og hjelp de hellige som 
lider nød, og legg vinn på gjestfrihet. Velsign 
dem som forfølger dere, velsign, og forbann 
ikke. Gled dere med de glade og gråt med 
dem som gråter.» (Rom 12.13-15) 
 Samtidig har vi fått del i et evig liv hos Gud. 
Paulus kommer i Kol 3 med en oppfordring 
«Er dere da reist opp med Kristus, så søk det 
som er der oppe, ….»  Det er i møte med det 

som er der oppe at våre liv kan bli preget til 
å være et sant ‘Kristi brev’. I møte med hans 
kjærlighet kan vi få kjærlighet og kraft til å 
tjene våre medmennesker.
Der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre, 
hånd finner vi også håpet for framtiden.  
Opp gjennom historien har mange kristne i 
vanskelige tider funnet trøst og glede i dette 
håpet. 
Det var også en annen som så fram til den 
dagen. I Hebreerne 12.2  står det at «For å få 
den gleden han hadde i vente, holdt han ut 
på korset uten å bry seg om skammen, ....»
Hvilken glede var det han så fram til der han 
hang på korset?  Var det at han endelig skulle 
bli ferdig med oppdraget og lidelsen, og 

få komme hjem til himmelen og hvile? Det 
kunne vært fullt forståelig. Jeg tror imidlertid 
at han så lenger fram. I 1. Kor.1.9 står det at 
Gud har kalt oss til samfunn med sin sønn, 
Jesus Kristus.  Jeg tror Jesus på korset så fram 
til den dag han skulle få samfunn med deg. 
Og når vi engang kommer hjem så står der 
en og venter på oss. Det var derfor han hang 
der på korset. Han så fram til den glede han 
hadde i vente.  Sannelig har vi også et håp og 
en glede i vente. Og imens får vi lov til å være 
hans representanter her på jord.

Besøk frå Bildøy
-Å reise på turne gjev 
verdifull praksis for 
studentane.
Dette seier Anne Nyvoll Furnes som var 
med som lærar på turnegruppa frå Bildøy 
Bibelskule som var i Rogaland 18.-22.  januar. 
Gruppa budde på Ognatun og var med på 
både  møter og ungdomsarbeid.
Ho seier vidare at turneen også er viktig 
i arbeidet med å rekruttera nye elever til 
Bibelskulen. – Eit år på Bibelskulen gjev viktig 
ballast til kristen tru og teneste og særleg 
T2 (andreårslinja) gjev viktig utrustning til 
misjonsarbeid, understrekar Anne. Ho er 
takknemleg for ein flott flokk med studen-
tar frå Rogaland denne vinteren, og håper 
mange frå Rogaland tek turen til Bildøy også 
neste skuleår.
 TS

Møte på Riska bedehus.

Gruppa samla på Riska bedehus.

Teambuilding 
på Ognatun.
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Da jeg fikk innvilga nærmere 
3 måneders studiepermisjon 
høsten 2016 fra stillingen som 
kretsleder i Imf Rogaland, tok 
jeg kona og barna mine med til 
Israel. Der bodde vi i kystbyen 
Ashdod mellom Gaza og Tel 
Aviv. Der leste jeg flere bøker 
i et selvstudie, barna hadde 
hjemmeskole mens kona mi 
skulle være husmor i Karmelin-
stituttets sjømannskirke som vi 
fikk bo i.

        Av Torgeir Lauvås

Ikke lenge etter at Yom Kippur, som er den 
store forsoningsdagen, ble avslutta ved 
solnedgang den 12. oktober, landa vi på Ben 
Gurion-flyplassen. Vi ble så møtt av volontører 
fra Arendal som hadde ansvaret for kirka den 
første tiden vår i Israel. Under Løvhyttefesten 
i siste del av oktober, var det mye folk og 
kjempeflott fellesskap i basen vår i kystbyen 
Ashdod. Både åndelig og menneskelig var det 
en velsignet tid for oss som familie. Strand-
liv, måltidsfellesskap, bordtenniskamper og 
mange gode tips fra erfarne Israelsturister 
var kjærkomment. Fire dager hver uke gikk 
dagene mine med til hjemmeundervisning for 
våre fire barn og selvstudier, mens en dag i uka 
var en lengre lesedag. Jeg leste flere bøker om 
apologetikk (trosforsvar) og bibelforskning. De 
andre bøkene jeg leste tok for seg undervis-
ning og erfaringer som er gjort med å lede 
mennesker til etterfølgelse og tro på Jesus.

I november ble vi etter hvert alene som 
volontører i kirka og delte på oppgaver i hele 
familien når vasking, handling og matlaging 
stod på programmet.  Eldstegutten vår hadde 
arbeidsuka si i kirka den ene uka, mens jentene 
våre laget inni mellom mat som stod på pen-
sum i Mat og helse-faget til oss og gjestene 
våre. Fotballbanen til skolen på nabotomta 
ble treningsplass for barna. Det ble også jog-
geturer og øvelser på treningsapparater ved 

Familieopphold  og studiepermisjon 
i landet der det skjedde

Oscar, Endre, Gunnhild, Torgeir, Emma og Guro Lauvås i Nasaret.

strandpromenaden. Ashdod og sjømannskirka 
var en ypperlig base for vår familietur til Israel. 
Å få være vertskap for mange ulike gjester 
opplevdes også spennende, og har gitt oss 
mange gode, nye venner!

Vi reiste på mange turer rundt om i landet. Vi 
kjørte til sammen 6800 km under oppholdet. 
Det er tydelig for både barna og oss voksne at 
det beriker og grunnfester vår tro på Jesus når 
vi kan se landskap, klima og litt av jødisk tro 
og kultur. Å være i landet der de viktigste hen-
delser i verdenshistorien i åndelig betydning 
fant sted, er spesielt og livsforvandlende. Det 
kjennes også fint å få være i Israel og velsigne 
og trøste dette folket som har lidd under og 
fremdeles opplever så mye hat. Tilstedeværelse 
av oss som er Jesu venner er en fin måte å 
trøste dette folket på.

Turene våre rundt i Israel var flotte høyde-
punkt. Vi var flere turer til Galilea og så de 
traktene Jesus hadde sin oppvekst i. Kaper-
naum, der Jesus bodde mens han lærte opp 
sine disipler, er en ekstra fin plass å besøke. 
Vi ser for oss ett av steinhusene i landsbyen 
helt ved bredden av Genesaretsjøen som var 
så overfylt med folk, at de som bar sin venn til 
Jesus måtte ødelegge taket for å få nærkontakt 
med frelseren. Det var selvfølgelig spesielt å 
besøke Jerusalem. Der var vi ofte, og det var 
lett å merke at dette er en spesiell by. Lukter, 
ulike folkeslag, religiøse drakter og tradisjoner 
og en fortettet spenning som hele tiden ligger 
i lufta, merkes godt. Byen rommer så mye. I 
tillegg er det spesielt å vite at det var i denne 
byen vi fikk evig liv. Det er ikke sikkert hvor 
korset stod eller hvor grava var, men påskehen-
delsene kom så nær oss i Jerusalems bykjerne 
der vi uansett er på historisk grunn. Å være i 
Jerusalem er som å besøke sitt fødested. Takk-
nemlighet til Jesus for håpet og framtiden han 
gav gjennom sin død blir påtrengende.

Siste del av oppholdet vårt ble en tid med 
feiring av både Jul, Hanukka og Nyttår. Julaften 
hadde vi god julemiddag med påfølgende 
julesamling med julesanger og tekstlesing av 
barna inne i kirkerommet i sjømannskirka. Det 
ble en fin samling, og ekstra spesielt var det 
å ha med oss en israeler som tente Hanukka-
staken og ba de jødiske velsignelser som 
brukes under lystenningen. Det var også en 
stor bonus for oss at nær familie besøkte oss 
i jula og feiret sammen med oss. Første nytt-
årsdag bar det hjemover igjen til Norge. Både 
under hjemturen og i de ukene vi nå har vært 
hjemme har vi ofte tatt fram ulike, gode min-
ner vi har fra Israel, minner vi håper å ta med 
oss gjennom hele livet. Det ble en opplevelse 
og en familiereise som vil følge oss resten av 
livet. Takk til ImF Rogaland for anledningen 
til en på alle måter spennende og innholdsrik 
stuidepermisjon.

Familien Lauvås på Masada nær Dødehavet i 
Jordandalen. 

Ved ei grav i gravhagen i Jerusalem.
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Trekkspillguttene.

Konfirmantarbeid i 
ImF Rogaland
På oppdrag fra kretsstyret har ei gruppe 
arbeidet med en innstilling til kretsstyret 
om hvordan vi kan bidra til konfirmantar-
beid i bedehusland. Innstillingen ble levert 
til kretsstyrets møte i januar, og det videre 
arbeidet med detaljer, program, undervis-
ning og organisering er i gang. Det er fult 
mulig at en bedehusforsamling i samarbeid 
med oss i kretsen starter konfirmantundervis-
ning allerede fra høsten i år. Er dette noe dere 
vurderer i din forsamling, ønsker vi gjerne å 
høre fra dere.

Forsamlings-
bygging 
I ImF Rogaland har vi ett samarbeid med Be-
dehuskirken på Bryne om å starte et lærings-
fellesskap for styrer og ledere i forsamlinger 
og bedehus som vil utvikle sitt lokale felles-
skap til å ha større fokus på disippelgjøring 
og drive misjon i våre nærmiljø. Ønsker dere 
å vite mer om dette i din forsamling kommer 
vi gjerne og gir informasjon. Læringsfelles-
skapet vil starte i november i år.

Våre lokalforeninger i Bjerkreim og Egersund 
har i mange år samarbeidet om en basardag 
i februar. I år ble dagen igjen en festdag som 
gav et flott tilskudd til misjonsarbeidet og in-
spirasjon til tro og tjeneste for Jesus. På dagtid 
lørdag 4 februar var det åpent i både Bjerkreim 
og Egersund bedehus med salg av komler med 
tilbehør. Dette samler mye folk både i okka 
by og i sauebygda. God stemning, knallgode 

Samarbeid om komler og misjon

komler, sang & musikk og loddsalg preget 
samlingene begge steder. Minst 10 stykker var 
engasjert i praktiske oppgaver på hvert bede-
hus  for å få hele arrangementet til å svive. De 
gjorde en stor innsats og skal, sammen med 
komiteen, ha stor takk for all innsats de legger 
ned. Dagen ble avslutta med et sang og mu-
sikkmøte i Bjerkreim bedehus der Trekkspill-
guttene sang og vitna. Dette er en sangglad 

gjeng, hovedsakelig fra Vest-Agder, som kun 
tar to oppdrag i året. De var med på å gjøre 
denne lørdagskvelden til en festkveld som 
også inneholdt basar og mat. Det ble samlet 
inn totalt 146 000 kr til indremisjonsarbeid på 
de to bedehusene i Dalane denne lørdagen. 

 TL
 

Dette kommer...
Alphakurs
Kretsen satser fortsatt på Alphakurs. ImF Ro-
galand har vært delaktig i kursene de arran-
gerer på Klepp Stasjon, og vi er i kontakt med 
flere som vil starte kurs rundt om. Alphakurs 
er et evangeliseringsverktøy som i realiteten 
er et lagspill der det er bruk for mange ulike 
mennesker som gjennom å bidra med det 
en er utrusta til kan være med i et fellesskap 
og en prosess som ofte fører både ledere og 
deltakere nærmere Jesus. Vi vil gjerne gi dere 
mer informasjon dersom dette kunne være 
noe for din forsamling.

Sammen-helgen 
2017
Sett av 21-23 april i vår. Da blir det Sammen-
helg på Ognatun igjen. Dette er et fami-
lievennlig opplegg der vi alle, på tvers av 
alder og bakgrunn kan kjenne fellesskap og 
komme nærmere Jesus. ImF Lunsjen, der vi 
har årsmøte for ImF Rogaland, finner sted 
lørdag 22 april klokka 12.00-14.20 i den store 
matsalen på Ognatun. Den gode formidleren, 
Leif Nummela fra Finland, blir hovedtaler 
denne helga. I år blir det også et ekstra bra 
tilbud og opplegg for ungdommer under 
Sammen-helga. 

Ny, stor 
konferanse i ImF 
17.-19. november blir det på Straume ved 
Bildøy arrangert en stor konferanse for 
lokale ledere, ansatte, frivillige, ungdommer, 
voksne og alle som på en eller annen måte 
har oppgaver i Guds rike. Dette er en stor 
nysatsing som vi tro vil bli veldig bra. Du vil få 
utrustning, fornyelse, god undervisning og et 
sted å treffe mange som har en lignende tje-
neste som den du har. Dette blir en verdfull 
samling som vi vet mange allerede har satt 
av i kalenderen. Be dine medarbeidere sette 
av disse dagene fra fredag 17.nov kl 09.00 til 
søndag 19. nov klokka14.00 og opplev denne 
konferansen sammen.

Mange flotte gevinster.
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m Sa     men-helg m 

ImF Rogaland 
VI ER GODE NYHETER 

Ognatun 21.-23. april 2017 
Vi kommer: Leif Nummela og alle ansatte i kretsen, Lovsangsgruppe, Vigrestad Barnekor, m.fl.  

 –Du kommer vel, du også? 
 

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 

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 

Frokost, fleksi til 09.30 
Storsamling. Nattverd. Lovsang. Leif Nummela. 
Speedleir.  Kollekt. 
Middag. Dessert. Avslutning 

Hva er Sammen –helg?

ImF Lunsj

Priser og påmelding

For ungdommer

For barna

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. 
  

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. 

PROGRAM
Sammen-helga er ei helg der vi vil møte hverandre og Jesus!. 
Helga er både for de som vil overnatte og være med på alt og 
for dem som vil stikke innom på enkeltarrangement. Helga er 
rimeligere enn en vanlig leir, derfor vil vi gi noen oppgaver til 
overnattingsgjestene våre. Enkeltmåltider kan bestilles i forkant.

Overnatting og 
mat: 
 
 
 
 
Camping: 
Enkeltmåltider: 
 
Påmelding /info: 

3300 kr pr familie på ett rom 
230   kr i tillegg pr barn på annet rom 
2200 kr pr par på ett rom 
1100 kr pr pers. Tillegg på 400 for enkeltrom. 
550   kr pr pers under 19 år, under 4 år gratis 
Rydding  etter leiren for alle som overnatter. 
Bobil / campingvogn kr 200 pr natt inkl strøm. 
Frokoster 95 v, 50 b (4-15) Bestilles før 16.4 
Middag 170 v, 85 b (4-15) Bestilles før 16.4 
51793880 / rogaland@imf.no   Frist 16.4 

Vi vil samle alle som kan være utsendinger fra sitt lokale lag, 
forening eller forsamling til årsmøte for ImF Rogaland under en 
ImF Lunsj i matsalen på Ognatun. Lunsjen finner sted lørdag 22. 
april kl 12.00 –14.20 under ”Sammen-helga” vår. Påmelding som 
utsending må sendes til kretskontoret enten du skal bo på 
Ognatun eller ikke denne helga. For deg som ikke bor på 
Ognatun på ”Sammen-helga” koster ImF Lunsjen kr 170 kr. Skal 
dine barn være med på Sammen-tivoliet mens du / dere er med 
på ImF –lunsjen? Gi i så fall beskjed ved påmelding.

Alle 
samlinger 
er åpne 
for alle! 

Sakliste til årsmøtet legges  på imfrogaland.no 
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m Sa     men-helg m 

ImF Rogaland 
VI ER GODE NYHETER 

Ognatun 21.-23. april 2017 
Vi kommer: Leif Nummela og alle ansatte i kretsen, Lovsangsgruppe, Vigrestad Barnekor, m.fl.  

 –Du kommer vel, du også? 
 

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 

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 

Frokost, fleksi til 09.30 
Storsamling. Nattverd. Lovsang. Leif Nummela. 
Speedleir.  Kollekt. 
Middag. Dessert. Avslutning 

Hva er Sammen –helg?

ImF Lunsj

Priser og påmelding

For ungdommer

For barna

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. 
  

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. 

PROGRAM
Sammen-helga er ei helg der vi vil møte hverandre og Jesus!. 
Helga er både for de som vil overnatte og være med på alt og 
for dem som vil stikke innom på enkeltarrangement. Helga er 
rimeligere enn en vanlig leir, derfor vil vi gi noen oppgaver til 
overnattingsgjestene våre. Enkeltmåltider kan bestilles i forkant.

Overnatting og 
mat: 
 
 
 
 
Camping: 
Enkeltmåltider: 
 
Påmelding /info: 

3300 kr pr familie på ett rom 
230   kr i tillegg pr barn på annet rom 
2200 kr pr par på ett rom 
1100 kr pr pers. Tillegg på 400 for enkeltrom. 
550   kr pr pers under 19 år, under 4 år gratis 
Rydding  etter leiren for alle som overnatter. 
Bobil / campingvogn kr 200 pr natt inkl strøm. 
Frokoster 95 v, 50 b (4-15) Bestilles før 16.4 
Middag 170 v, 85 b (4-15) Bestilles før 16.4 
51793880 / rogaland@imf.no   Frist 16.4 

Vi vil samle alle som kan være utsendinger fra sitt lokale lag, 
forening eller forsamling til årsmøte for ImF Rogaland under en 
ImF Lunsj i matsalen på Ognatun. Lunsjen finner sted lørdag 22. 
april kl 12.00 –14.20 under ”Sammen-helga” vår. Påmelding som 
utsending må sendes til kretskontoret enten du skal bo på 
Ognatun eller ikke denne helga. For deg som ikke bor på 
Ognatun på ”Sammen-helga” koster ImF Lunsjen kr 170 kr. Skal 
dine barn være med på Sammen-tivoliet mens du / dere er med 
på ImF –lunsjen? Gi i så fall beskjed ved påmelding.

Alle 
samlinger 
er åpne 
for alle! 

Sakliste til årsmøtet legges  på imfrogaland.no 
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Bygg fellesskap utanfor 
Den norske kyrkja!

Sølve Salte:

-Eg kjenner på eit kall til å få 
fram alvoret og konsekven-
sane av vedtaket på kyrkje-
møtet om å innføra vigsel 
i kyrkja for likekjønna par. 
Nokon må seia i frå at her set 
ein Guds ord til sides. Dette 
er ikkje ein kamp mot ho-
mofilt samlevande, men ein 
kamp for evangeliet og Guds 
gode vilje for ekteskapet.

        Av Terje Slettebø

Dette seier Sølve Salte, teolog og bonde på 
Klepp stasjon, som nå bruker mykje tid og 
krefter på å skriva og undervisa om konse-
kvensar og utfordringar etter vedtaket på 
kyrkjemøtet.
Først prøvde han å ta dette opp innad i kyrkja 
gjennom kyrkjelege kanalar, men opplevde 
at der var det ikkje vilje til å ta dette opp, dei 
ønska  fred og arbeidsro.

Bibelen talar klart
Sølve er heilt klar på at Gud har talt tydeleg, 
og at Bibelen har berre eit syn på homofilt 
samliv. Han viser til 1. Kor. 6. 8-11 som seier at 
menn som ligg med menn (også andre syn-
der er nemnde her) ikkje skal arva Guds rike. 
Vidare peikar han på 1. Tim. 1.8-10 som talar 
om at homofilt samliv er brot på det 6. bod. 
Og som bibelsk grunnlag trekkjer Sølve også 
fram Rom. 1.26-27: «Difor gav Gud dei over 
til skammelege lyster. Kvinnene deira bytte 
det naturlege samlivet med eit som er mot 
naturen. Like eins  gjekk og mennene bort 
frå den naturlege omgangen med kvinna, 
og brann av trå etter kvarandre. Menn dreiv 
skammeleg utukt med menn, og dei fekk på 
sin eigen kropp den straff dei fortener for 
villfaringa si.»

Utviklinga går fort
Her minner Sølve Salte og om at så seint som 
i 2006 sa den eine delen av Den norske Kyrkja 
si lærenemnd at der ikkje var bibelsk belegg 
for homofilt samliv, at Bibelen avviser det 
som alternativ. I 1997  sa alle biskopane at 
vigsling av homofile ville vera kyrkjesplittan-
de. Utviklinga går fort, for i dag seier ingen av 
biskopane at det er kyrkjesplittande.

Åndeleg farleg
Kvifor er denne saka så viktig?
-Eg er bekymra for at saka vert fortia. Den 
er vanskeleg menneskeleg, i fellesskapet er 
det fleire syn, media er interessert, og kyrkja 
lærer at ein må visa toleranse. Tek ein ikkje 
opp saka nå vil utviklinga gå sin gang i det 
stille, og det er farleg, forklarer Sølve. Dersom 
ein ikkje tek opp saka og kjemper i mot, men 
let to likestilte syn få  leva side om side, er 
det åndeleg farleg for eins  eige liv. Surdei-
gen - vranglæra - vil gjera sin jobb, bryta ned 
motstanden og føra til passivitet.

Glideskala
Han påpeikar at me i Rogaland allereie ser 
ei stor tilpassing til likestilling av  to syn på 
vigsling av homofilt samlevande. Biskop 
Erling Pettersen, som står for det nye synet, 
vert motteken i kyrkjene på Jæren. Gjennom 
dette har denne nye læra fått sin tilpassing. 
Han er motteken og godteken, og slik er me 
inne på ein glideskala. 

Tilpassing
Sølve Salte beskriv situasjonen i dag slik: Dei 
som er over 50 år ønskjer å stå tydeleg på det 
gamle synet, men ønskjer ikkje å snakka om 
det. Generasjonen frå 30  til 50 år seier det 
er vanskeleg teologisk. Det er trist og vondt, 
det er hardt å sei at dei homofile ikkje skal få 
leva ut sitt kjærleiksliv. Kva då med den neste 

generasjonen? Her er ein allereie tilpassa, og 
grenser er brotne.

Sjølvstendige fellesskap
Han er vidare klar på kva som er viktig fram-
over: -Det er avgjerande at vi i dag byggjer 
sjølvstendige fellesskap utanfor Den norske 
Kyrkja. På bedehusa er det ikkje lenger nok at 
vi har gode møter. Me treng dåp, konfirma-
sjon, undervisning, og struktur som forsam-
ling.         -  Eg håpar gode krefter i NLM og 
ImF finn saman i gode fellesskap og dannar 
nye forsamlingar, for saka er større enn orga-
nisasjonane, seier Salte.

Gud vil velsigna
Her er det viktig å tenkja langsiktig  og få 
på plass gode strukturar, ein må ikkje tenkja 
at det berre er ei kriseløysing. Arbeidet på 
bedehuset vert ikkje lenger eit supplement 
til kyrkja si gudsteneste. Nå vert gudstenesta 
på bedehuset, og det er difor viktig å ha med 
faste element som Truvedkjenninga og Fader 
vår. Det er viktig med former som held i det 
lange løp, og at ein tek eit brot med Den 
norske kyrkja. Sølve meiner det er nødvendig 
for å kunna byggja noko nytt. Det fine er at 
her er rikeleg med moglegheiter. Gud er klar 
til å velsigna når ein er villig til å bryta med 
vranglære.
-Her er det og  viktig at me er med og legg 
til rette for at prestar og kateketar som står 

Sølve Salte.
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på Guds ord kan få moglegheiter til å gå inn 
i teneste utanfor Den norske kyrkja, påpeiker 
bonden og teologen.

Bygg noko nytt
Han  oppfordrar til bøn for leiarane i bede-
husa, at dei får mot til å gå framføre og visa 
veg. Det er delte syn også i bedehusland. Nå 
kan ein få kraft til å gå den rette vegen, utset 
ein det vil utviklinga gå same vegen som i 
kyrkja. Han brukar bilete frå eit skip som søkk. 
Ein kan flytta seg eit dekk opp, men det er 
avgrensa kor mange gonger, til slutt må ein 
forlata skipet og redda seg sjølve og flest mo-
gleg andre. Slik er den åndelege  situasjonen 
i kyrka nå, meiner Sølve Salte. Det er tid for å 
byggja  noko nytt og redda flest mogleg. Nå 
har ein moglegheit for handling.

Salme 1
Sølve minner om at Bibelen mange stader 
oppfordrar til å  bryta med vranglære, kjempa 
mot den, og få den bort. Eit godt døme er 
Salme 1, her møter me to vilkår for å bera 
frukt som kristen. Det eine er å grunna på 
Herrens lov. Det andre  er å bryta fellesskapet 
med dei som bryt Guds ord.

Viktig signal
Kva med det personlege medlemskapet i 
Den norske kyrkja?
-Eg trur det er eit viktig signal å melda seg 
ut. Det er ein moglegheit til å støyta litt i sin 
eigen «litle trompet». Dette kan setja mot i 
leiarskapet på bedehuset, og ein kan vera 
til hjelp for andre til å vera tydelege. Eg trur 
ikkje me klarer å snu utviklinga. Her er det og 
viktig at me driv opplysningsarbeid i forhold 
til gravferder. Mange er usikre på konsekven-
sane dersom ein melder seg ut. Men Sølve 
minner om at gravplassane er kommunale, 
og at alle har rett til å bli gravlagde der.
Gjennom medlemskapsspørsmålet kjem 
utviklinga i kyrkja nært på for mange, og ein 
kjenner på omkostningar. Ein har slektskap 
og vennskap med kyrkjeleg tilsette, ein kjem 
i skvis, og kjenner på lojalitetskonflikt.

Gjennomsyra
Kva med dei som vert ståande i kyrkja for å 
vera lys og kjempa?
-Ære vera dei som har eit kall til å stå i kyrkja. 
Dei må sørgja for splitting i den lokale kyrkje-
lyd, og stå for gammal liturgi. Dessverre ser 
eg ikkje at dette skjer, kyrkjemøtevedtaket 
vert gjeldane i alle kyrkjelydar. Eg ser få som 
kjempar, det vert taust, ein godtek kompro-
misset med to likestilte syn. For neste genera-
sjon vil kyrkja vera gjennomsyra.

Det store dilemma
-Det hjelper ikkje med gode prestar når 
vranglæra får rom i kyrkjelyden. Her kan gode 
prestar vera med på å ufarleggjera situasjo-
nen. Det må eit oppgjer til. Den gode hyrde 
leiar ut og vert ikkje liggjande og venta på 
kva som skjer,  seier Sølve Salte, og ser klart 
at dette er ein svært vanskeleg situasjon for 
mange; -Ein er glad i kyrkja og tradisjonen, 
og ønskjer ikkje brot med fellesskapet. Ein 
vert ståande i det store dilemma om ein skal 

leva i konflikt med menneske eller Gud. 

Bibelen sin autoritet
Sølve kjem i samtalen med Siste Indre og  inn 
på at det i  «Bedehusland» er mange som er 
på jakt etter ei løysing der ein er Bibeltru, og 
samtidig kan godkjenna vigsling av homofile. 
Ein er ikkje klar for oppbrot frå kyrkja, og ein 
er heller ikkje klar for brot med Bibelen. Ein 
talar om å vera i pakt med Bibelen si ånd. 
Dette stiller eit viktig spørsmål, tykkjer han; 
Kva autoritet har Bibelen for oss? Det er viktig 
at me fordjupar oss i Bibelen og forkynnar 
fram alle sider av Guds ord. Vert Bibelen sin 
autoritet forlaten, står me i fare for å avsetja 
Jesus og relasjonen til han, seier ein etter-
tenksam bonde og teolog.

Guds vilje er god
Kva vil du sei til kristne homofile?
- Når eg snakkar om kristne homofile snakkar 
eg ikkje om samlevande. 
Homofilt samliv er uforeneleg med kristen 
livsførsel. Ønskjer kristne hjelp til å handtere 
uønska homofile følelsar, kan organisasjonar 
som Til helhet og Living Water vera til hjelp. 
Her treng me som kristne å vera til hjelp for 
kvarandre, same kva tilbøyelegheiter me strir 
med i våre liv. Rettleiing og samtale er først 
og fremst noko som høyrer heime i rom for 
sjelesorg  og samtale. Som kristne trur me at 
Guds bod og vilje er gode rammer for våre 
liv, også for seksuallivet. Himmelriket er verd 
å kjempa for, det gjeld alle forsakingar både 
for heterofile og homofile. Eg har ikkje ein 
særskilt bodskap til homofile, men til oss 
alle vil eg seia: Vend om og tru evangeliet, 
for himmelriket er kome nær! Gud elskar 
alle menneske, men han er både kjærleg og 
heilag. Der våre liv er i konflikt med Hans vilje 
treng vi alle å vende om å be om tilgjeving.

Vær tydeleg
Men eg har lyst å seia noko til alle indremi-
sjonsfolk: Mottoet  til ImF er: Med Guds ord 
til folket! Dersom ImF som bedehus/vek-
kings- bevegelse ikkje vågar å væra tydeleg i 
denne situasjonen og bryta med vranglæra, 
trur eg saltet vil mista si kraft og bevegelsen 

BØNNE- OG TAKKEEMNE

Be for:
• Bibeltillit hos oss kristne
• Nye voksne leirleiarar
• Påskeleirane
• Sammenhelg
• Konfirmantarbeidet

Takke for:
• Vinterbassaren
• Lokal forsamlingsbygging
• Barnelagsarbeidet
• Bibelskulen Bildøy
• Fritidsforkynnarane

Voksne leirledere 
etterlyses!
Vi er på jakt etter flere voksne ledere til 
leirene på Ognatun! Vi har mange ulike 
oppgaver på leir, men ingen får oppga-
ver som de ikke kan tenke seg! Vi tren-
ger leirledere i alle aldre, men denne 
etterlysningen gjelder deg som er fra 
30-100 år og har god livserfaring! Er du 
en av dem som kunne tenke deg å bli 
med som leder, ta kontakt med Anne 
Berit Aarsland nå på tlf: 97767073.

PÅSKELEIRAR PÅ OGNATUN:
Påskeleir 1:     5.-7.klasse,          24.-26.mars.              Påm.frist  27.februar
Påskeleir 2:    3.-5.klasse,    31.mars-2.april. Påm.frist  6.mars
Påskeleir 3:    2.-4.klasse,               7.-9.april.              Påm.frist  13.mars

SOMMARLEIRAR PÅ OGNATUN:
Sommarleir 1:  2.-4.klasse,           9.-11.juni.            Påm.frist 15.mai
Sommarleir 2:  3.-5.klasse,         16.-18.juni.            Påm.frist 22.mai
Sommarleir 3:  5.-7.klasse,         23.-25.juni.            Påm.frist 29.mai

Gå inn på imfrogaland.no , der finn du info og påmeldingsskjema.

vil miste si gudgitte evne til å bæra Guds ord 
ut til folket!
Situasjonen set oss på val, det er ikkje berre 
tale om ein liten liturgi, men om kva liv me 
skal leva og kva autoritet Bibelen skal ha over 
våre liv, avsluttar Sølve Salte.
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Brit Ege Salongen
Tlf: 51 48 03 72

Vigselstriden: Våger vi å 
utfordre Herren?
Vigselsvedtaket er et opprør mot Guds bud. 
Våger vi å være med på det? Foreløpig ser 
det  «lovende» ut for opprørerne. De har bred 
støtte i folket og selv de som er imot synes å 
godta utviklingen.
Men hva tenker Gud? Er Han innstilt på 
overbærenhet og samarbeid? Vil Han godta 
et annet syn ved siden av sitt eget? Eller vil 
Gud kanskje gå i seg selv og erkjenne at det 
budet som nå blir vraket var for strengt og 
avleggs? Vil Han akseptere å være avsatt som 
Herre i eget hus, og tenke at det viktigste nå 
er å bevare arbeidsro og god stemning i de 
helliges samfunn?

Paulus skriver: La oss ikke utfordre Herren! 1 
Kor 10:9. Israels vandring i ørkenen beskri-
ves her som et advarende eksempel for oss. 
Svært mange av de som ble frelst ut av Egypt, 
ble senere forkastet av Gud. Dette skjedde 
fordi de underveis utfordret Herren og gjorde 
opprør mot Hans bud. Våger vi å følge i deres 
fotspor? Våger vi å utfordre Herren?

Er vi sterkere enn Han?
Etter at Paulus har skildret Guds handlemåte 
mot Israel i ørkenen, skriver han: Eller våger 
vi å vekke hans vrede? Er vi sterkere enn han? 
1 Kor 10:22                                                           
Tror vi at Gud vil handle helt annerledes 
mot oss enn det hvert eneste eksempel i 
Bibelen viser? Sa Gud til Adam og Eva: Jeg 
er skikkelig skuffet over dere, men dere skal 
få bli i hagen! Eller sa Gud til Korah og de 
andre opprørerne: Så flott at dere har egne 
meninger og våger å gå imot mitt ord! Selv-
sagt skal dere få de samme oppgavene som 
Moses og Aron! Når Gud så gullkalven utbrøt 
han da: Så kreativt og fint utført arbeid! Den 
kan vi bruke i gudstjenesten sammen med 
lovtavlene!   Nei, Adam og Eva ble jaget ut av 
hagen, jorden åpnet seg og slukte Korah og 
de som fulgte han og gullkalven ble knust. 
Dette er skrevet til veiledning for oss, slik at vi 
ikke skal våge å utfordre Herren!

Jeg er redd mange tror løgntanken som 
sier: Gud vil ikke straffe! Bare se hvor godt 
alt går, hvor mye bra arbeid vi har! Gud vil 
aldri gi slipp på alt dette, han vil ikke dømme 

oss. Nei han vil velsigne oss slik at vi blir til 
velsignelse!  Dette høres jo forlokkende ut, 
og ting er allerede i ferd med å gå seg til. Selv 
«bibeltro bedehusfolk» sitter rolig i kirkeben-
kene, så da har vel Gud også forsont seg med 
utviklingen?
Tror vi Gud tenker slik: Ikke så farlig om de 
har forkastet ett av mine bud, jeg har jo ni 
igjen!
De bibelske historiene nevnt ovenfor, og 
mange flere, taler svært tydelig om dette: 
Gud tenker ikke slik. Han holder oss ansvar-
lige og vil dømme. Våger vi å vekke hans 
vrede? Er vi sterkere enn Han?

Hvordan våger vi?
Mange er med på opprøret, fordi de ikke reg-
ner seg som medansvarlige for det som skjer. 
De konservative biskopene hadde i egne 
øyne ikke noe annet valg enn å stemme for 
det de egentlig var imot, for det ville uansett 
gått slik! De gjorde det for å bevare enheten 
og for å sikre sann tro et rom i kirken! Landets 
konservative proster vil bare gjøre jobben 
sin! Med den største frimodighet skal de 
legge til rette slik at alle får den seremonien 
de har krav på! «Vi følger bare ordre. Dersom 
ikke vi gjør det, så vil noen andre gjøre det!» 
Slik lyder unnskyldningene. Vil Gud godta 
den forklaringen?
Flere hundre prester er teologiske motstan-
dere av opprøret, men vil de i praksis gjøre 
motstand? Vil de godta ledelsens befaling 
om å ikke bruke de sterke ordene slik at ord 
som vranglære, synd, opprør og splittelse 

strykes fra vokabularet? Får menighetene de 
vokter noen advarsel? Blir de i stedet villedet 
av de «bibeltro» prestene fordi deres rolige 
tilstedeværelse gir inntrykk av at situasjonen 
vi befinner oss i er ufarlig?  Forkynner de i 
praksis fred, fred, når de i stedet skulle ropt 
fare, fare?
Hva med oss «vanlige» kristne, uten preste-
kjole og bispedrakt? Kan vi holdes medan-
svarlige for kirkeopprøret? Vil Gud forstå der-
som vi uten å gjøre motstand lar våre barn og 
barnebarn bli gjennomtrengt av surdeigen 
som nå får ligge i kirken? Tar vi sjansen på at 
kommende generasjoner skal bli dradd inn i 
et opprør mot Gud, fordi vi selv ikke ville lage 
bråk og få problemer med mennesker? Står 
vi i fare for å bli delaktige i opprøret dersom 
vi passivt forblir i kirken og resignerer for 
utviklingen?
Noen forlanger «skriften på veggen» før de vil 
foreta seg noe. De holder seg i ro og overser 
alle varsellamper som blinker rødt i Skriften.

Våger vi i vekke hans vrede? Våger vi å satse 
alt på at Gud ikke vil gjøre med oss etter sitt 
ord?  Tror vi mer på ekspertenes meninger 
enn på Bibelens advarende eksempler? 
Dersom Bibelen er sann, har ledelsen i D.n.k 
utfordret Gud og vakt hans vrede. Mange 
står i fare for å bli dratt med i opprøret. 
Situasjonen vi befinner oss i er konfliktfylt. 
Ingen av oss kan unngå vanskeligheter, men 
vi må velge hvem vi vil stå i konflikt med. 
Hvem vil vi trosse, Gud eller mennesker?                                
(Lesetips Judasbrev og 1 Kor 10:1-22)

Utdrag av Sølve Salte sitt hefte, 
”Bibelen eller biskopene.”
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Odd Narve Grude
Næringsbygg

Tlf.: 90 13 95 19
51 42 37 99

GM-offshoreVardheiveien
Eiendom AS

Vigdel Engineering AS
Telefon 46 41 18 19

Egil@vigdelengineering.no
Tlf.: 464 22 022

Astor Industri
Eiendom AS

Haugstad Eiendom AS
Postboks 37

4369 Vigrestad

Tlf: 958 19 505

Pål Hatteland AS
Entreprenør

Mob 99278710

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

Grude Gartneri
Brekkeveien 18

4353 Klepp Stasjon

Tlf 975 25 110
morten@bryne-regnskap.no

www.bryne-regnskap.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
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Returadresse: ImF Rogaland, Mjølhusvegen 70, 4364 Sirevåg

Åpne
fellesskap

Aarsland, Anne Berit 
23.02 Sokndal, barnetimen 
25.02  - 26.02 Lagsleir, Ognatun 
07.03 Junior-Ving Fredheim
27.04 Spiren Varhaug
21.04  - 23.04 Sammen-helg
11.05 Fuglereiret, Vigrestad
09.06-11.06 Leir Ognatun

Auestad, Anne-Birgitte 
15.02-16.02 Barnemøter Vigrestad 
28.02 Andakt Ognatunkafe
23.03 Barnetimen, Sokndal 
21.04  - 23.04 Sammen-helg
31.05 Ogna Barnekor

Tjelta, Gunn Siri Meland 
13.02 Orre YA 
22.02 Ombo Yngres
23.02 Barnetimen, Sokndal
25.02  - 26.02 Lagsleir, Ognatun 
06.03 Hellvik Yngres 
07.03 Fredheim Junior Ving
20.03 Verdalen Yngstes
24.03  - 26.03 Leir Ognatun
21.04  - 23.04 Sammen-helg
25.04 Vigrestad Yngreslag
08.05 Brusand Barnelag
11.05 Lyngen Jenteforening

Aarsland, Frøydis 
21.04  - 23.04 Sammen-helg

Nesvåg, Tore 
04.03 OBS Ungdomslag 
21.03 Splæsj Verdalen
07.03  - 09.03 Leir, Ognatun 
21.04  - 23.04 Sammen-helg
23.06-25.06 Leir Ognatun

Lauvås, Torgeir 
17.02 Årsmøte ImF-OBS 
18.02  - 19.02 Alphaweekend 
23.02 Heskestad
26.02 Klepp stasjon
16.03  - 19.03 Sokndal
30.03 Alpha Klepp st
02.04 Ræge 
05.04 Basar Sirevåg 
06.04 Saron, ettermiddagstreff
07.04 Fotland, ope hus
14.04 Varhaug, langfredagsmøte
16.04 Ogna, påskefest
20.04 Lauvås 
21.04  - 23.04 Sammen-helg
27.04 Mannakveld Ogna 
30.04 Malmheim

30.04 Klepp st 
28.05 Ogna 
02.06  - 04.06 Furutangen
05.06 Riska
03.07-09.07 Lyngdal bibelcamp

Bjarne Vesetvik 
16.06  - 18.06 Leir Ognatun

Edvard Foss 
17.02  - 19.02 Egersund
26.03      Sunde 

Irene Krokeide Alnes 
13.06  - 18.06 Ogna

Ivar Berland 
16.02  - 17.02 Helleland
19.02 Helleland 

Leiv Roald Thu 
10.03 Ognedal
12.03 Ognedal

Maria Hornes 
01.03  - 12.03 Vigrestad

Mæland, Willy 
05.03 Egersund 

Ole Magnus Breivold 
21.05 Lye
21.05 Møte Egersund 19.00

Olsen, Petter 
16.02 Ogna 
23.04 Røyneberg 

Røyland, Reidar 
19.03 Egersund

Salte, Alfred 
09.04 Varhaug 

Ståle Handeland 
30.03 Heskestad 
30.04 Egersund 

Thomas Rake 
19.03 Ogna

Tønnessen, Jørgen 
08.03  - 12.03 Vigrestad

Reiserute Vigdel, Egil 
19.02 Ogna

Wold, Magne 
17.04 Riska 
25.05 Heskestad 
04.06 Egersund

Åge Nygård 
22.02  - 26.02 Moi

Kjølvik, Aud Karin 
10.03  - 12.03 Kvinneweekend Ognatun

Lauvrak, Tor Ingvald 
21.02  - 23.02 Talgje
24.02  - 26.02 Sand

Stokken, Marit 
06.06  - 11.06 Ræge
13.06  - 18.06 Ogna

Ferstad, Gunnar 
16.03  - 19.03 Nærbø

Det er framleis nokre møter vi ikkje har sett 
opp talar på.


