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L eder
Kretsleder Torgeir Lauvås

Vi er gode nyheter
Da kretsen vår ble etablert for over
hundre år siden, var et av de flotteste
kjennetegnene en åpen invitasjon til
Jesus. Mye av den kristne forkynnelsen
på den tiden krevde langvarig bot og
anger før det var mulig å komme til
Jesus.Våre første ledere og forkynnere invitert alle til Jesus: ”Kom til
Jesus i dag, kom som du er” Dette var
virkelig gode nyheter for rogalendingene.Vekkelsene kom. Mange fikk nytt
håp og nytt liv i møte med det gode
budskapet.
Kretsstyret legger i denne utgaven av
Siste Indre fram et forslag til ny strategiplan for ImF Rogaland for 2013 –
2020. I denne planen er et nytt motto,
et nytt slagord, lagt fram. Setningen
kretsstyret vil ha som motivasjon og
overskrift over hele vår virksomhet
framover er: ”Vi er gode nyheter”
Bibelen er full av eksempler på personer som møtte Jesus og fikk et nytt liv.
Disippelflokken ble omskolert av Jesus

gjennom en treårig skole fra å være håndverkere eller fiskere til å bli ambassadører
for Himmelen. De brukte resten av sine
liv til å spre gode nyheter. Ja, de var gode
nyheter der de kom. Augustin. Luther og
Hans Nilsen Hauge er mennesker som
også har betydd mye for spredingen av
de gode nyhetene. Millioner av mennesker rundt om i nabolag verden over har
vært med å spre de gode nyhetene. De
har levd sine liv som et vitnesbyrd om en
Frelser som tilgir og renser fra all synd.
De viste at de ikke trodde på seg selv og
sine muligheter til å klare seg på egenhånd. De levde i avhengighet og tillit til Jesus. De havnet ikke i historiebøkene, men
Gud brukte dem til å spre evangeliet. De
var de gode lokalnyhetene som spredde
håp for andre i nærmiljøet.
Verden trenger gode nyheter. Miljøkrisen truer. Deler av verden lider under
krig og urettferdighet. Selv i vår rike del
av verden lengter mange etter håp og
framtidstro.Velferdsstaten, vitenskapen,
medisiner og all verdens hjelpemidler kan

Økonomien

Fjoråret vart eit utfordrande økonomisk år for ImF-Rogaland.
Rekneskapen viser eit underskot skot på 126.333 kr. Inntektene er 3. 912
692 kr. medan driftskostnadene er på 4. 093.739 kr. I tillegg har vi
finansinntekter på kr 54.714. Hovudtrenden i økonomien er at
inntektene gjekk ned med 3,1 % i forhold til 2011.
Utgiftene auka med 3,2 % frå 2011 til 2012.
Meir detaljer frå rekneskapen kjem i årsmeldinga som blir sendt ut i
forkant av årsmøte.
Hjarteleg takk til alle som står med og ber arbeidet i offer og forbøn.
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gi oss mange muligheter, men kommer
til kort i møte med livets store spørsmål.Vi i annerledeslandet Norge ser ut
til å slippe unna stor arbeidsledighet
og finanskrise. Pilene peker oppover på
mange måter. Kan det være at rogalendingene som har alt, likevel mangler
noe? Hvem skal gi dem det de ennå
ikke har fått tak i?
Vi har vårt hjemland i Himmelen.Vi kan
glede oss i Herren alltid.Vår glede blir
større og større.Vi er gode nyheter.
Vi vet at Jesus vil at alle skal bli frelst.
Vi vet at det er plass til flere.Vi vet at
Jesus lokker og drar på våre naboer
og venner som vi ber for. Han ber oss
om å så, og han har sagt at en dag skal
vi får høste med fryderop.Vil du være
med i jungeltelegrafen, i rykteflommen, i flokken som vil leve ut den gode
nyheten?
Vi er lys og salt, vi er gode nyheter.

Seniorleir

”Vi over 60 på Ognatun” 11.-13. juni.
Talar: Martha Irene Eriksrød
Songkrefter og temasamlingar
Vertskap:
Judith og Harald Nærland
Åse og Rasmus Pollestad
Aud Torunn Nesvåg
Pris kr. 1.590 med oppreidd seng.
Kr 1990 for einerom (begrensa antall rom)
Påmelding til ImF-Rogaland tlf. 51 79 38 80,
e-post:rogaland@imf.no
SISTE INDRE
Organ for ImF-Rogaland
Tilslutta Indremisjonsforbundet
Kjem ut 5 gonger årleg
Kontingent kr 250,Redaktør: Torgeir Lauvås
Sats: Tubb
Trykk: Lura Trykkeri

OGNATUN
Ogna
4364 SIREVÅG
Tlf. 51 79 38 80
Faks 51 79 38 81
Direktenummer
Tove Braut 51 79 38 88
Heimeside: www.imf.no/ognatun
Epost: ognatun@imf.no
Avdelingsleiar:
Tove BrautTlf. 951 00 842

Bankgironr. 8220.02.80101
Epost: rogaland@imf.no

www.imf.no/rogaland
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A

ndakt
Av Jarle Mong

Fra statisk til dynamisk
Bedehuset
Jeg er vokst opp i et hjem der Jesus
og evangeliet har spilt en sentral
rolle. Jeg ble tidlig en del av et bedehusmiljø og tok del i en mengde
oppbyggende aktiviteter. Søndagsskole, guttelag, barnelag og møter,
mange møter. Jeg er takknemlig for
oppveksten min, den har vært en
trygg ballast gjennom livet.
Jeg skjønte tidlig at essensen i
evangeliet er at Jesus har sonet mine
synder og gått i døden for meg. Han
har frelst meg og ingen kommer
til faderen uten Jesus, det har vært
et godt holdepunkt gjennom livet,
frelsen avhenger ikke av mine prestasjoner.
Rettferdiggjørelsen og vårt syndige
og stakkarslige jeg gikk igjen i de
fleste taler jeg hørte i barne og ungdomstiden, dette er da som nevnt
tidligere evangeliets hovedpoeng. Etter en stund meldte deg seg imidlertid noen spørsmål. Hva nå? Hvordan
går veien videre?
Spørsmålene
Lenge trodde jeg at det var nok å
bare møte opp de rette stedene til
rett tidspunkt, ha de rette meningene og holde seg unna alkoholens
farer, mens nikotinen så ut til å
passere. Mitt inntrykk av det å være
kristen bestod i å holde seg innenfor. Inne på Bedehuset var det lys
og varme, utenfor hersket kulde og
mørke. Min plan var å holde fast i
bedehusrekkverket sammen med de
andre til Jesus kom tilbake og hentet
oss hjem.Vi kunne jo ikke gjøre noe
fra eller til, vi var syndere tvers gjennom «Det alt er ferdig, eg skal inkje
gjera», sang vi.
Skulle vi ikke videre? Skulle vi ikke
gjøre noe? Det var utbredt skepsis
mot å gjøre for mye, da kunne det
ende i loviskhet. Det gjaldt på noen
områder, på andre områder var det
å gjøre ganske vesentlig. En skulle

stille opp, en skulle sitte i komiteer, en
skulle selge lodd, arrangere basarer. Dette
hadde selvsagt ikke innvirkning på frelsen
men det virket som å være viktig for å
være et fullverdig medlem av miljøet.
Jesu imperativ
I Bibelen kan vi lese at det ikke bare
handler om å holde fast på. Jesus bruker
også andre imperativ som: Gå! Kom!
Forkynn! Gjør! Følg! Det siste Jesus gav
oss før han forlot jorden, var misjonsbefalingen. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag
til mine disipler» I Matteus 4.19 sier Jesus:
«Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til
menneskefiskere». Noe senere i kapittel 8
sier Jesus: «Om noen vil følge etter meg,
må han fornekte seg selv og ta sitt kors
opp og følge meg. For den som vil berge
sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets
skyld, skal berge det». I kapittel 10.25 sier
Jesus at «det er nok for disippelen å bli
som sin mester». Paulus sier i Romerne
6.22: «Men nå er dere frigjort fra synden
og er blitt tjenere for Gud, og frukten er
helliggjørelse, og det fører til evig liv.»
Nåden
Vi vil aldri bli syndfrie, Jesus har frigjort
oss, men frukten av dette frelsesverket
er helliggjørelse. Alt er ikke ferdig! Det å
være en kristen er synonymt med et liv

Inspirasjonskveld for
kvinner
Nærbø bedehus
Mandag 18. mars kl. 19.00
Tale og song
Delestund, kveldsmat,
kollekt.
Alle kvinner er velkomne!
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i etterfølgelse. Disippellivet er ikke
noe statisk, det er et liv i bevegelse. En
vandring i Jesu fotspor.
Selvsagt faller vi, vi snubler og slår
oss noen ganger grundig. I nederlaget,
smerten og fortvilelsen er det en som
trøster og hjelper oss opp på føttene
igjen med en underfyndig tålmodighet.
Nåden er ny hver dag for en etterfølger. Det dynamiske kristenlivet går fra
spedbarn til fullvoksen.
2013
Jesus har kalt oss til fellesskap med
seg og sender oss ut «som får blant
ulver». «I hans kraft skal vi vinne de
andre» sang vi på guttelaget ”Lyset”,
før vi pusset ufortrødent videre på
serveringsbrettet mor skulle få til jul.
De første kristne ble kalt ”De som
hørte veien til”. Hva kjennetegner oss
i våre lokalmiljø? Ett av mine håp for
2013 er at jeg og mange andre skal bli
litt mer lik Jesus. Jeg håper at flere av
oss tar noen skritt videre med Jesus
og kanskje kan vi vinne noen i hans
kraft.

Sykkelleir for
kvinner og menn
Ognatun 31. mai- 2. juni
Sykkel, treningsturer, treningstips, vedlikeholdstips av sykkelen,
bibel, fellesskap og god mat.
Vertskap: Johan Halsne og Lars Kåre
Skjørestad
Påmelding: tlf 51 79 38 80,
E-post: rogaland@imf.no, frist13. mai
Pris 1270;
Leie av sengetøy 80,- oppredd seng
120;-
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Store utfordringer
Bildøy Bibelskole står foran store
utfordringer de nærmeste årene.
Bygningsmassen, som nærmer
seg 30 år, har et stort renoveringsbehov. Dette er kalkulert til
totalt ca.15 millioner kroner.
Store vedlikeholdsutgifter
Bare det inneværende og kommende år
må det renoveres for ca. 3- 4 millioner.
Dette er store ekstrautgifter som må tas
over driftsbudsjettet. Noe som igjen har
ført til et reelt underskudd på over 1 million kroner i 2012. Selve skoledriften går
i pluss, men vedlikeholdskostnadene gir
røde tall i årsregnskapet.
Oppsigelser
Det sier seg selv at skolen ikke kan
drives på denne måten, men må komme i
økonomisk balanse, noe administrasjonen
og hele personalet arbeider hardt for. I
denne forbindelse ”snus alle steiner”, og
det har allerede ført til oppsigelser av
ansatte. Dette er ingen ønsket situasjon,
da det å miste godt kvalifiserte medarbeidere og kompetanse er et stort tap for
skolen.

• Mulig dugnadsarbeid.
• Og ikke minst en bevisst holdning til å
skaffe skolen studenter. Dette er gjerne
det viktigste arbeidet.

Å ta ansvar for bibelskolen, er å ta ansvar
for den oppvoksende kristne ungdom og
misjonsarbeidet i landet vårt i fremtiden.
La oss vise oss ansvarsbeviste. Blir du
med? Tlf. 56 316 316

Ekstrainnsats
Da skolen ble reist midt på 80-tallet
ble det fra skolens eiere, de forskjellige
foreningene og misjonsfolket generelt, gitt
ca 11 millioner kroner i løpet av 3 – 4 år.
Det var syn for saken og iver for skolen
som drev folk. De kjente på eieransvaret.
Nå, etter 30 år, har skolen igjen behov
for en ekstrainnsats. Dette kan gjøres på
forskjellig vis.
For eksempel:
• Hver av forbundets ca.700 forskjellige
foreninger tar ansvar for å samle inn kr.
3000.- hvert år i 5 år. Det vil gi i overkant
av 10 millioner kroner til vedlikeholdet.
• På alle plan arbeides det med å få flere
faste givere til skolen.

Turnegruppe frå Bildøy
I tida 23.-27. jan var denne gruppa med elever frå Bildøy på turne i Rogaland. Gruppa
hadde base på Ognatun. I løpet av desse dagane besøkte dei: Lye, Tryggheim vidaregåande skule, Tau,Varhaug, Fredheim og Bore.
Elevene på bilde er f.v. Maria Møvik (Bergen), Bjørnar Byberg (Sola), Eirik Stople (Sandeid), Petter Halsne (Halsnøy), Daniel Skåland (Moi), Liv Helen S Eriksen, stipendiat
(Tasta), Tore Petersen (Sola), Nikolas Stangeland (Sandnes), Bernt Åge Sørhus (Hjelmeland), Maria Hauge (Bore) og Eirin Fotland (Bergen)

Odd Narve Grude
Næringsbygg
Tlf.: 90 13 95 19
51 42 37 99
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Kort sagt – om bibelskolen
Her er eit fantastisk fellesskap der ein kan
diskutere tru og andre problemstillinger rundt
trua.
- Håvard (20)

&MFIPXMQIOPToWOIHEKQ XIWZMM&IXPILIQ
/ZIPHWQ XIVOP
Alle disse samlingene er åpne

Eit år på bibelskule er den beste investeringa
eg har gjort!
- Eirik (22)

Bildøy er staden kor ein får vekse.
Vekse i trua på Gud,
vekse i møte med spanande utfordringar,
vekse i trygge omgivnader,
vekse saman med nye venner,
vekse saman med Gud.
- Katrine (20)
Personalet og lærerne er her for oss studenter. De har vært veldig klare på dette helt fra
begynnelsen.Vi kan komme og prate uansett
hva det måtte være.
- Kari Anne (20)

6SEPH)ZIRWIR)HZEVH*SWW%VRI)HZEVH1IPMRKQ¾HIPXEV
1IVMRJSSKToQIPHMRKXMP
-RHVIQMWNSRWJSVFYRHIXXPJITSWXMQJ$MQJRS
%VV-RHVIQMWNSRWJSVFYRHIX

ÅRSMØTET ImF ROGALAND 2013
Fredheim Arena, Sandnes 25-26. mai

Sølve Salte
Runar Landro
Koret “Abraham”
Opplegg for hele familien!
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FOKUS PÅ HJEMMET
Det er påvist at foreldrene er de som har
størst påvirkningskraft på barna.
Vi i ImF-Ung har sett at vi kan ikke
alene påvirke leirdeltakerne våre i riktig
retning om de ikke også får den samme
påvirkningen hjemme. Derfor vil vi gjøre
det vi kan for å bevisstgjøre foreldrene på
hvor viktig deres rolle er i barnas forhold
til tro.
ImF sentralt skal i år samarbeide med NLM,
Normisjon og Ungdom i Oppdrag, om å
arrangere en konferanse for kristenledere
som skal utfordres på troslivet i familien.
Konferansen har sitt utgangspunkt i 5. Mos
6. 7.: «Du skal gjenta dem for dine barn og
snakke om dem når du sitter i ditt hus og
når du går på veien, når du legger deg og
når du står opp..» Dette kan være med på
å hjelpe oss med å bevisstgjøre foreldrene.
MØDRE I BØNN
I to år har vi nå hatt «Tro i hjemmet»
som tema for mødrene og fedrene som
har reist på våre ”På leir med mor/far”leirer. Til årets «På leir med mor» som var
9.-10. februar, fikk vi Randi Anita Helvig fra
”Mødre i bønn” til å holde foredrag med
nettopp det som tema. Lørdag kveld fikk
mødrene prøve ut hva det vil si å delta i en
”Mødre i bønn”- gruppe ved å få bruke et
bønneark som denne organisasjonen lager
for hver uke. Der kunne de sette navnet på
sitt barn inn i et bibelvers og be for barnet
på den måten. Kvinnene fikk stå sammen
i bønn for hverandres barn. Helgen ble en
inspirasjon til bønn for mødrene.
Randi Anita Helvig forteller at grunnen til
at hun startet dette arbeidet i Norge, var
at hun leste boken «Når mor ber… lytter
Gud» Etter dette fikk hun lyst til å få med
seg en annen mor som ville være med og
be for barna sine. Hun begynte å be Gud
om at hun måtte få en bønnepartner. Det
fikk hun, og de meldte seg da inn som
gruppe i ”Moms In Prayer International” i
USA. Dette ble den første Mødre I Bønngruppen i Norge. Det var mange som ble
inspirert av å lese boken, og flere grupper

1. trinn; En lovprisningsdel der en har
anledning til å bli enda bedre kjent med
Gud. Det leses bibelvers som er rettet mot
ukens tema. På den måten blir mødrene
stadig bedre kjent med Gud og med hans
egenskaper.
2. trinn; Syndsbekjennelsesdel. Bibelen
sier i Jak. 5.16 «Bekjenn da syndene for
hverandre og be for hverandre, så dere
kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes
bønn er virksom og utretter mye.»
3.trinn; Takke. Det deles bønnesvar og
en takker Gud for hva Han er og gjør i
deres liv. 4. trinn; Forbønn. Mødrene går
sammen i bønn for hverandres barn. Da
setter de inn navn på et av barna sine i det
bibelverset som de har fått utdelt, og ber
over det sammen.

ble startet. Da boken ble utsolgt fra
forlaget ble disse gruppene pådriverne til
at Hermon Forlag ga ut en ny utgave som
kom i 2008.
Randi Anita, som nå er hovedleder for
”Mødre i bønn” i Norge, sier at hun får
oppleve at Gud lytter, veileder og gir
håp gjennom bønn. Hun har fått oppleve
konkrete bønnesvar for sine og andres
barn. Dette driver henne til å oppmuntre
andre mødre til å be for barna sine. Hun
forteller at det er en enorm støtte å
ha andre mødre rundt seg som kan stå
sammen med henne i bønn. Guds ord
er virkekraftig og levende. (Jes.55.11.) Å
be bibelvers er å be en bønn etter Guds
hjerte, forteller hun.
En ”Mødre i bønn”- gruppe er lagt opp
til å ha samlinger som skal vare i 1 time.
Først deler de kort hvordan de har det
og så går de gjennom et bønneark som
har et nytt tema for hver uke. Bønnearket
blir lagt ut på hjemmesiden, og kan
printes ut og brukes av alle. Det leder
mødrene gjennom en 4 - trinns bønn:

Haugstad Eiendom AS
Postboks 37
4369 Vigrestad
6

«Du vet hvilke tanker du har for barna
våre Gud. Fredstanker og ikke ulykkes
tanker. Du vil gi dem fremtid og håp!
Amen» (Jer. 29.11)
Vil du lese mer om Mødre I Bønn; gå inn på
deres hjemmeside: www.momsinprayer.no

Fakta om Mødre I Bønn:
- Startet i Norge i 1997
- 113 grupper i Norge
- Har fokus på Rogaland i 2013
- Visjon: At alle barn og skoler
i Norge skal bli bedt for.
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ImF-Ung Rogaland
I ImF-Ung Rogaland er det mye spennende som skjer både i barneog ungdomsarbeidet. Det hadde aldri vært mulig å drive dette arbeidet uten god hjelp fra mange frivillige som stiller opp. ImF-Ung
Teamet er en av disse gjengene som har gitt utallige timer i dette
arbeidet.
Det som tidligere het BUR, barne- og ungdomsrådet, er nå blitt erstattet med ImFUng Teamet. Dette er et styre på ni personer, som gjør sitt beste for å heve kvaliteten
på barne- og ungdomsarbeidet som ImF-Ung Rogaland driver. Fra høsten av ble det
vedtatt at ImF-Ung Teamet skulle dele seg i to, ett barneteam og ett ungdomsteam.
Dette er gjort i tro på at enten en brenner for barnearbeid eller ungdomsarbeid så
kan en yte mer og bedre ved å jobbe konkret mot en av de to gruppene.
Barneteamet ønsker å bedre kvaliteten på leirene. Dette er fordi vi vil at barna skal
bli enda bedre kjent med Gud og Jesus gjennom det som skjer i bibeltimeopplegget. I
tillegg så er motto og smågrupper noe barneteamet jobber for å gjennomføre fast på
leirene. Her er det lagt vekt på at ungene skal bli bedre kjent med Bibelen gjennom
gruppearbeid i mindre grupper sammen med en leder. Ellers så ønsker barneteamet å
registrere foreldre til alle barna som reiser på leir. Dette er fordi vi vil invitere foreldrene med på temakvelder, kurs, etc, som kan bevisstgjøre dem på deres rolle.
Ungdomsteamet drømmer om å være en ressurs for ungdomsarbeidet som drives i
området. Dette kan være i form av å komme og holde en andakt, arrangere lovsangskurs, eller holde lederseminar under Pit Stop. I tillegg vil vi gjerne prøve å få til en fast
leir for ungdommer fra 8.klasse og oppover. Denne leiren skal selvfølgelig være for
alle, men kanskje spesielt for de som ikke har ungdomslagsweekend i forsamlingene
sine. Ungdomsteamet har en drøm om å se små, livsnære fellesskap for ungdom som
kan knytte sammen ulike ungdomsforsamlinger til happeninger rundt om i kretsen.
ImF-Ung Rogaland vil gjerne være til hjelp for ungdomsarbeidet som drives i området,
og vil mer enn gjerne ha kontakt med din forsamling!
-Kari Helen Reime

Ungdomsteamet fra venstre: Øystein Vassbø, Kari Helen Reime, Siv Anita Kindervåg, Marita
Midtun og Oddbjørn Høyland.
Barneteamet
fra venstre: Bodil
Skårland,Tor Harald
Håland og Anne
Berit Aarsland.
Fraværendre: Roger
Andre Finstad.
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LEIRER PÅ OGNATUN VÅREN 2013
Påskeleir 1 8.-10. mars
Påskeleir 2 15.-17. mars
Påskeleir 3 22.-24. mars

Påm. frist 18. febr.		
Påm. frist 25. febr.		
Påm. frist 4. mars		

Pris: 575 kr.

Innsamlingsbarometer til

Ognatun-utbyggingen
Vi skal samle inn 5 mill.
Vi har samla inn
kr. 3.919.104,- pr. 08. 02. 2013.
Kontonr: 3000 23 88231

5 mill

4 mill

kr 3919104,-

3 mill

Du kan melde deg på pr. post, e-post eller
telefon. Maks 5 pers. pr. påmelding.
Merk henvendelsen med: LEIRPÅMELDING.
Vi trenger navn, full adresse, fødselsdato,
navn på mor eller far/foresatte og deres
telefonnummer (helst mobil nr.)
Etter påmeldingsdatoen trekker vi vilkårlig hvem som får bli med på leir. Vi sender
brev for å fortelle om du har fått plass,
derfor er det viktig at vi får full adresse
på alle personene dere melder på. Oppgi
en kontaktperson for gruppa, slik at vi kan
gi beskjed til denne dersom du/dere ikke
har fått plass på leir. Gi gjerne beskjed
hvem du ønsker å ligge på rom med.
Meld deg på:
Vår hjemmeside: www.imf.no/rogaland
Postadressen er: ImF – Rogaland, Ognatun, Ogna, 4364 Sirevåg
Mail-adresse: rogaland@imf.no
Tlf: 51 79 38 80
Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer
på.
Kontortid: Mandag – fredag fra kl
09.00-15.00
Barn/Ungdom med funksjonshemming
som trenger assistanse til personlig hygiene/ADL skal ha med egen assistent.

2 mill

Telefon: 51 77 82 00
E-mail: post@bryneror.no
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Personalnytt
Kari Helen Reime, fra Varhaug, begynner som ungdomsarbeidar i ImFRogaland til sommaren. Ho er nå er
T2-student på Bibelskulen Bildøy med
ImF-Rogaland som praksisplass.
Velkomen i medarbeidarflokken, Kari
Helen!

SISTE INDRE

Reiseruter vinter/vår 2013
Torgeir Lauvås:
Febr:
01. Dysjaland, «Åpe hus»
03. Bore
07. Brusand, årsmøte ImF-OBS
12. Rådsmøte, ImF
14. Lauvås
15.-17. Sørlandet
19. Riska
20. Krinsstyre
21. Klepp stasjon
26. Ognatun, strategikveld
27. Ombo, yngres
Mars:
03. Ræge
03. Egersund
06.-10.Vigrestad
12. Helleland
15. Riska, årsmøte
16. Brusand, ungdomslaget
19. Riska
20. Krinsstyret
24. Egersund
29.Varhaug
April:
01. Egersund
04. Nærbø
13. Ræge, ungdomslaget
15. Hellvik, yngres
16. Krinsstyret
17. Sirevåg
25.Varhaug, Spiren
25.-28. Ogna
Mai:
02. Hå Sjukeheim
07. Krinsstyret
08. Helleland
12. Klepp stasjon
13.-15. Misjonsråd, Bildøy
18.-20. Furutangen
22. Tananger
25.-26. Årsmøte ImF-Rogaland
Juni:
31/5-02.06 Ognatun, sykkelleir
05. Lye
12.-16. Ryfylke
19. Tananger
20. Torsdagsskole, Bore
Anne Berit Aarsland
Febr:
05. Barneteamet
07. Sokndal, barnetimen
09.-10. Ognatun, leir
19. Orre, Lykkeliten
20. Krinsstyret
26. Ognatun, strategikveld
27. Ræge, onsdagsklubben
Mars:
04. Brusand, barelaget
08.-10. Ognatun, leir
11. Riska, yngres
14. ImF-ung teamet
21. Sokndal, barnetimen
April:
02. Barneteamet
12. Bjerkreim, fredagstreff
15. Orre, yngres
21. Klepp stasjon, familemøte

23. Nærbø, Acta klubben
29. Klepp stasjon, yngres
Mai:
07. Krinsstyret
23. ImF-ung teamet
25.-26. Årsmøte ImF-Rogaland
Juni:
07.-09. Ognatun, leir
Kari Helen Reime
Febr:
04.-10. Bildøy, T2
15.-17. Ognatun, Tenleir
25. Bjerkreim, yngres
26. Ognatun, strategikveld
Mars:
04.-10. Bildøy, T2
12. Mattingsdal, yngres
14. ImF-Ung teamet
17. Kleppe, barneandakt
22.-24. Ognatun, leir
April:
06. Riska, Directon
08.-14. Bildøy, T2
23. Mattingsdal, yngres
Mai:
04. Ålgård
07.Vigrestad, yngres
13.-19. Bildøy, T2
23. ImF-Ung teamet
25.-26. Årsmøte ImF-Rogaland
Juni:
08. Bjerkreim, ungdomslaget
14.-16. Ognatun, leir
Johan Halsne
5./2. Orre
6.-10./2. Halsnøy
10./2. Orre
5.-10/3 Talgje
21/3 Randøy
11/04 Randøy
17.-21/4 Sævelandsvik
12/5 Langåker
18.-20/5 Furutangen
25.-26/5 Årsmøte ImF-Rogaland
31/5-2/6 Ognatun, sykkelleir
Elisabeth Hauge:
31/3 Brusand, familefest
Bjørn Emil Matningsdal:
9/4 Mattingsdal, yngres
Kari Fasseland
04/2 Verdalen, yngstes
Elisabeth K. Husveg
26/2 Mattingsdal, yngres
15/3 Varhaug, Spiren
Magne Wold
8./2. Orre
17/2 Egersund
7.-10/3 Brusand
12.-13/3 Mattingsdal
25/4 Lauvås
12/5 Malmheim
Petter Olsen
3/2 Kleppe
17/2 Klepp stasjon
Egil Vigdel
3/3 Malmheim

Reidar Røyland
3/2 Sirevåg
23/2 Riska, fellesskap
12/5 Egersund ?
6/4 Riska, fellesskap
Alfred Salte
7.-8. og 10/3 Ognedal
Lars Inge Tønnesen
24/2 Ogna
Lars Magne Haugland
6./3. Jøssingfjord
20/3 Tananger
Odd Narve Grude
23/02 Bjerkreim, vinterbasar
21/3 Lauvås, misjonsfest
Olaf Aamodt
7.og 10/3 Sokndal
Holger Kjølvik
7/2 Nærbø
Ivar Berland
7./2. Orre
20/3 Brusand, basar
7/3 Nærbø
23/6 Sirevåg
Terje Bjørtvedt
3/2 Riska
29/3 Klepp stasjon
Svein Arne Fasseland
21/4 Brusand
Bjarne Ydstebø
1/4 Klepp stasjon
Aud Karin Kjølvik
1.-3/3 Ognatun, kvinneweekend
17/4 Tananger
2/5 Nærbø
Tor Ingvald Lauvrak
20.-24/2 Hovsherad
Leif Nesheim
30/1-3/2 Kvitsøy
Marit Stokken
6.-10/2 Suldal
Siv Anita Kindervåg
22.-24/3 Ognatun
Linn Jeanett Sirevåg
7.-9/6 Ognatun, leir
Sidsel Haaland
1.-3/2 Ognatun, inspirasjonshelg
Johannes Kleppa
8.-10/2 Varhaug
Martha Irene Eriksrød
11.-13/6 Ognatun, seniorleir
Per Gunstein Nes
7.-10/2 Egersund
Ingebrigt Sørfonn
12.-14/4 Disp.
Ikkje oppsett talar:
24/3 Klepp stasjon
01/4 Ræge
20/5 Egersund
02/6 Egersund
06/6 Nærbø
09/6 Klepp stasjon
16/6 Egersund
21/4 Røyneberg
20/5 Sirevåg
09/6 Riska
23/6 Klepp stasjon

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

JULEMESSA
Julemessa i 2012 var den 52. messa på rad.
Det er store summer som er samlet inn
gjennom mer enn et halvt århundre. Mye
giverglede, innsats og engasjement har
blitt omsatt i penger som i neste omgang
er brukt til misjon, forkynnelse og arbeid
for Guds rike. 2012 ble et høydepunkt
igjen i form av ny innsamlingsrekord da vi
passerte 266 000 kr. Vi har lyst å takke
alle sammen som på en eller annen måte
har bidratt. Jeg både håper og tror at alle
har kjent glede ved å være med i dette
fellesprosjktet som messa vår virkelig er.
På vegne av ImF Rogaland vil jeg takke alle
for et kjemperesultat.
Torgeir Lauvås
Trekningsliste, hovudtrekning
julemessa 2012:
Gev. nr 1 Gavekort Bohus, Grete Skretting, Varhaug
Gev. nr 2 Maleri, Astrid Øvstebø, Bryne
Gev. nr 3 Sykkel, Fam. Oddbjørg og Ivar Skofteland, Lindesnes
Gev. nr 4 duk m/englar, Liv Solfrid Grønstad Hauge, Nærbø
Gev. nr 5 Juleduk, Anna og Nora Kristensen, Oslo
Gev, nr 6 Service 6 p+duk, Signe og Johannes Haugstad Vigr.
Gev, nr 7 Dokke m/gard., Juliann og Lars Rugland, Vigrestad
Gev. nr 8 Duk m/blått brod., Sveinung Bø, Hommersåk
Gev. nr 9 Mokkamaster, Anne Lise Hodne, Kleppe
Gev. nr 10 To lysestakar, Leif Arild Åndal, Stavanger
Gev. nr 11 Duk m/broderi, Jonas og Henrik Hellestø, Kleppe
Gev. nr 12 Linduk, Karen og Torleiv Vigdel, Ræge
Gev., nr13 Steikepanne, Mari og Tor Selmer Olsen, Varhaug
Gev. nr 14 Lyslykt, Ida Høyland, Sandnes
Gev. nr 15 Pledd, Stine Therese og Sven Erga, Orre
Gev. nr 16 Drill, Alfred Nærland, Nærbø
Gev. nr 17 Vaffeljern, Etna og Ivar Voll, Varhaug
Gev. nr 18 TV kanne, Ragna Nærland, Nærbø
Gev. nr 19 Rød duk, Ester Rusdal, Kleppe
Gev. nr 20 Glasskål, Torger Nærland m/fam, Orre
Gev. nr 21 Glassvase, Kristin Kristensen, Voll
Gev. nr 22 Duk og lys, Elisabeth og Geir Magne Hauge, Verdalen
Gev. nr 23 Handmixer, Bertea Jaasund, Sola
Gev. nr 24 Kaffikanne, Ole og Lovise Bekkeheien, Nærbø
Gev. nr 25 Handklede 3 stk, Harald Dahlstrøm, Ålgård
Gev. nr 26 Dul og lykter, Anna Aarsland, Vigrestad
Gev. nr 27 Løpar og boks, Solfrid og Reidar Røyland, Sandnes
Gev. nr 28 Kryssord-ordbok, Rigmor Hetland, Hommersåk
Gev. nr 29 Bildevev, Henriette Njølstad, Bryne

Tlf.: 464 22 022
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Strategiplan

ImF Rogaland

2013-2020
«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå
derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem
til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn
og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.
Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens
ende.» Matt 28, 18-20
”Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet
for at dere skal forkynne hans storverk, han som
kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys”
1. Pet 2, 9

Historie

ImF Rogalands historie forteller fra
oppstartstiden for over hundre år siden
om personer med forskjellige yrker og
utrustning som fikk en brann om å dele
Jesus med sine naboer. De våget å samle
seg til felleskap om Bibel og bønn. Dette
gjorde de som et resultat av at Hans Nilsen Hauge vant fram med kampen for at
personer uten prestestilling også kunne si
noe om Jesus i offentlige samlinger. Noen
indremisjonspredikanter fra Bergensområdet kom sørover til Rogaland med en
forkynnelse som skulle gi starthjelp til
dannelsen av indremisjonsforeninger. Profilen på deres forkynnelse la også til rette
for vekkelsene som etter hvert kom med
vår bevegelse. De forkynte til mennesker
at de kunne komme til Jesus i dag, slik
som de var. I Dalane ble det mot slutten

Kretsstyret legger her fram et høringsutkast til ny strategiplan for ImF Rogaland for 2013 til 2020.
Denne planen er et produkt av en lang prosess der mange har vært involvert med bønn, innspill
og gruppearbeid. Dette har skjedd på åpne strategisamlinger, medarbeidersamlinger, styremøter,
besøk hos lokale indremisjonsstyrer, bidrag fra en egen arbeidsgruppe og innspill på de siste
årsmøtene våre. Denne planen sendes nå ut på høring for at alle som brenner for indremisjon på sitt
sted kan komme med sine tanker og meninger. Vi inviterer derfor alle til å gi oss sine synspunkter
eller forslag til endringer av planen innen 20. mars. Dette kan dere gjøre som enkeltpersoner eller
som en samlet forening. Vi håper virkelig at vi kan få tilbakemeldinger! Send dem på mail eller post,
eller ring oss på kretskontoret. Vil du få planen presentert, kan du komme til Ognatun tirsdag 26.
feb kl 18.30. Vi samles da til et godt måltid, sang, Bibel og bønn, men bruker aller mest tid til å
legge fram planen og gi rom for spørsmål og innspill. Vi vil gjerne ha et signal innen 21. feb på hvem
som kommer. Kontakt oss: rogaland@imf.no Kretskontoret: 51793880 Kretsleder: t.lauvas@imf.no
av 1800-tallet dannet flere slike foreninger av mennesker som med sine liv og
sin møtevirksomhet ledet mennesker til
Jesus. Disse foreningene gikk etter hvert
sammen om å danne en krets, et samarbeidstiltak, som kunne ansette forkynnere.
Kretsen skulle også gi inspirasjon og hjelp
til at fokuset på de som levde sine liv uten
Jesus måtte være hovedprioriteten. Etter
hvert ble det dannet flere foreninger utover i Rogaland som sluttet seg til denne
kretsen som etter hvert fikk navnet
Rogaland Indremisjon og ble tilslutta Det
Vestlandske Indremisjonsforbund.
Gud har brukt vår bevegelse.Vi har
drevet misjon rundt om i fylket som vi
tror har gitt evige resultater. Deler av vårt
arbeid har blitt redusert, men vi tror at
Gud vil bruke oss videre.Vi kjenner at
Gud utfordrer oss til å finne veien inn til
menneskene i våre nærmiljø.Vi tror det
kan gjøres på mange måter. Mangfold vil
alltid være en del av Guds planer. Samtidig
har det blitt tydeligere for oss at vi tror
Gud vil fornyelse i vårt arbeid.Vi har hatt
en grundig strategiprosess, og merker
at Gud på ny og på ny viser at han har
planer for vår sammenheng.

Pål Hatteland AS
Entreprenør
Mob 99278710
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Slagord:
«Vi er gode nyheter»
Strategiprosessen vår har pågått i snart to
år.Vi har på flere samlinger, på årsmøtene
de siste årene og i kretsbladet invitert så
mange som mulig til å si hva de drømmer
om for indremisjonsarbeidet framover.
Mange innspill har kommet. Setninger,
stikkord og bibelvers. Kretsstyret samlet
seg til slutt om et forslag vi mener er
veldig godt. Det er i tråd med mange av
de forslag som ble levert inn. Setningen
er kanskje mest av alt et slagord eller et
motto, ikke en typisk visjonstekst. Men vi
tror den vil fungere godt som en påminnelse, en overskrift, en retningsgiver for
alt indremisjonsarbeidet. Kan vi få peke
på Jesus, midt i våre feil og utilstrekkelighet, da er vi lys og salt og da er vi gode
nyheter til våre nærmiljø. Det skjer ikke
større under enn at en synder kan vise
vei til Jesus for en annen synder.
Verdier er de kjennetegn vi vil preges av
i alt det vi gjør.Vi ønsker å måles på disse
tre verdiformuleringene i ImF Rogaland:
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Verdier
Levende tro
Ekte liv
Åpne fellesskap

Fornyelse

Vårt samfunn er i endring. Det er ikke
noe nytt. Kultur, språk og levesett har
alltid vært i endring.Vi må likevel erkjenne
at nå går det fortere. Den teknologiske
utvikling har gått framover med stadig
større fart. Kommunikasjonen mellom oss
mennesker er derfor stadig blitt endret.
Vi kan reise raskt nå, vi rekker over mye
mer på ei uke. Mobiltelefoner, data og internett gjør at nesten alle i hele verden er
kun et tastetrykk unna.Vi kommuniserer
med bilder, korte meldinger og kan spille
nettspill med mennesker i nabohuset og
på andre siden av kloden samtidig uten å
møtes reelt.
Rogalendingene lever i høyeste grad med
i både disse endringene og andre forandringer som preger oss.Vi kan ikke stoppe
denne utviklingen. Den er ikke bare negativ heller. Men det krever av oss at vi driver vårt arbeid på nye måter.Vi må finne
nye stier å gå på for å nå de gamle målene
i vår bevegelse om at folk skal møte Jesus
og bli frelst. Det er en god bibelsk tanke
vi ser hos de første kristne, at de prøvde
å leve så nær mennesker rundt seg at de
fikk vise dem Jesus gjennom sine liv.
Gjennom strategiprosessen vår har
spesielt to ting vært pekt på:Vi som tror
må møtes slik at samlingene med Jesus og
hverandre kommer nær det livet vi lever.
Samtidig må samlingene ha disippelgjøring
som målsetting slik at vi ikke lever for oss
selv, men for Jesus.
Vi som er tilgitt og elsket av vår Gud, er
kalt til å elske menneskene rundt oss.Vi

drømmer om å leve slik at vi kan speile
noe av den nåde og kjærlighet vi har fått
gjennom Jesus. Diakoni, medmenneskelighet og fokus på våre nærmiljø er noe vi
vil utfordre hverandre på.
Mange av oss gjør fornyelser hele tiden.
Med jevne mellomrom skiftes interiør,
møbler, garderobe og bil. Bedehusene
pusses opp.Vi er oppdatert og følger
trender som andre.Vi må våge å se i
øynene at vi må fornye oss i våre møteformer og i tanken om hvordan vi best
kan komme hverandre og Jesus nær når
vi skal møtes.Vår bevegelse var en av de
banebrytende og nyskapende da den kom.
Vi tror det også var noe av årsaken til at
det ble ledet mange til Jesus gjennom vårt
arbeid. Det ligger i våre røtter å være
radikale, våge noe nytt, risikere noe, satse
friskt. Dette vil vi blankpusse og sette
høyt på ny.Vi vil at flere skal bli frelst.

Bd-hus.net

Jesus sier at hver den som kommer til
ham får rett til å kalles Guds barn. (Joh
1,12) Vi vil være en bevegelse som vektlegger at Jesus vil ha fellesskap og nærhet
med oss som enkeltmennesker. Bibellesning og bønn er nøkkelord her. Det aller
viktigste for Gud er å få være Far. Den
viktigste relasjonen hans er mellom seg
og sitt barn. Fellesskap er viktig. Det aller
minste fellesskap, fellesskapet mellom deg
og Jesus, er det viktigste.
Vi mennesker trenger også noen nære
venner og medmennesker.Vi ønsker at
alle kristne i vår sammenheng skal tilhøre
et lite, nært fellesskap. Småmøter eller smågrupper må bygges på to viktige
pilarer. 1.Vi vil utruste hverandre og
sende hverandre til nabolag og omgangskrets som lever uten Jesus. 2.Vi vil være
sammen for å komme nærmere Jesus. Det
er med hensikt disse pilarene står i den

Vigdel Engineering AS
Telefon 46 41 18 19
Egil@vigdelengineering.no
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rekkefølgen. Et sitat sier: Når du bruker
tiden din på å nå de fortapte, trenger ingen
å minne deg på å komme sammen med de
hellige. Skal vi være en indremisjonsbevegelse må disse kjennetegnene følge oss.
Slike små fellesskap av troende kan være
det lokale bedehusmøtet der en samles
jevnlig. Hvis det i dag ikke er så mange, er
det noen enkle grep som kan gjøres. Ta i
bruk samtaleopplegget kretsen utarbeider
og som vil hjelpe til fokus på å disippelgjøre hverandre og til å gå og gjøre
andre til disipler. Bruk Bibel og bønn når
dere er sammen. Be konkret for to – tre
personer hver som trenger å møte Jesus.
Gi rom for å dele hverdagslivets gleder og
sorger. Bruk et enkelt matfellesskap, det
baner vei for den viktige praten. Be for
hverandre, del gjerne Herrens legeme og
blod gjennom nattverden. Send hverandre ut til de ferdiglagte gjerningene som
venter i hver troendes hverdagsliv. Utsendelsen skal være en enkel men nødvendig
forbønnshandling for den som vil være
nærmiljømisjonær. Bibelgrupper, kvinne
– og mannsforeninger, klubber, huskirker
eller cellegrupper kan lett ta inn en slik
struktur i sine samlinger, men det krever
bevissthet og forpliktelse. Små møtefellesskap eller grupper som dette samles uten
tilreisende forkynner fra kretsen, men
skal i kraft av det allmenne prestedømme
(1. Pet. 2,9) ta et felles ansvar for å lede
hverandre.
Vi trenger også å møtes med flere til
inspirasjon og til å lære av hverandre.
Vekslingen mellom å møtes i smågrupper
eller småmøter, og samles til litt større
møter og i blant også stevner / feiringer
der vi virkelig er mange til stede, er viktig.
Til slike samlinger skal kretsen sende
forkynnere som kjenner vår strategi og
visjon, og kan dele Guds Ord etter den
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Noen nye leirkonsept i tillegg til de vi allerede driver, ønsker vi å realisere. Plassen
er også et utmerket sted å bruke til Alpha
– kurs eller Samlivskurs.
Fordi vi tror at leirplassen fremdeles skal
ha en viktig plass i arbeidet vårt framover
vil vi at Ognatunstyret fortsetter som
før med å holde anlegget fint og veldrevet, samtidig som vi vil at det hele tiden
tenkes framover og satses på strategiske
oppgraderinger av bygninger og aktivitetsmuligheter på tomta.
Vi tror det er strategisk å bruke leirstedet og personalet til en fortsatt cateringog utleievirksomhet i så stor utstrekning
som mulig i tillegg til kretsens bruk av
leirplassen.

Leirarbeid

planmessige samtaleplanen som gruppene
følger. Predikantene må få opplæring og
kjennskap til dette før de får forkynne i
slike møter. I disse mellomstore samlingene vil det være avgjørende for oss å finne
viktige nøkkelpersoner som kan organisere møtepunkt mellom tre-fire grupper til
månedlige samlinger. Slike samlinger kan
også være ei møtehelg eller andre konsept som vil fungere lokalt. En slik person
må også ha omsorg for og oppfølging
av lederne i smågruppene i sitt område.
Derfor må nøkkelpersonen få utrustning
og oppfølging fra kretsen gjennom fellesskap med andre nøkkelpersoner. Kretsen
vil være behjelpelig med å lage fellesskap
mellom grupper til mellomstore samlinger. En eller to ganger i halvåret skal det
være en storsamling for mange smågrupper som flere nøkkelpersoner sammen
skal ta ansvaret for. Strukturen vil være et
nettverk av smågrupper som har nærmiljøfokuset, bønn for ufrelste, Guds Ord og
det å involvere hverandre i hverandres
trosliv felles. Disse gruppene vil ha et tett
nettverk til andre grupper i sin nærhet,
men vil gjennom storsamlinger møte
enda flere med samme fokus. Dette vil bli
en hovedsatsing for oss framover. Vi vil
være fleksible i forhold til samspillet og
samarbeidet med andre organisasjoner i
de forskjellige bedehusflokkene.
I tillegg vil vi gjennom kretsarrangement
og årsmøter møtes på en enda bredere
arena. Hele ImF-familien har også sine
storsamlinger, som sommerstevner og generalforsamlinger som vi vil se på som en
utvidet del av det store nettverket vårt.

Vi vil bygge en lignende struktur, et lignende nettverk for ungdommer som også
samles i smågrupper som møtes med
andre smågrupper f.eks. en gang hver måned.Vi tror at slike ungdomsgrupper bør
inkluderes i minst en av de store samlingene som vi vil ha en eller to ganger i
halvåret, men at ungdommene gjerne kan
ha noen storsamlinger rettet spesielt mot
ungdom også (Pit Stop el.) Et slikt nettverk trenger oppfølging av en ung ansatt i
kretsen som kan veilede nøkkelpersonene
i nettverket og være med å hjelpe de
unge i møte med ulike utfordringer som
vil komme.
I gruppenettverket vil vi bruke kanaler
som f.eks. mail, facebook og SMS for å gi
felles informasjon og å knytte nettverket
tettere sammen på den måten også.

Ognatun

Ognatun er kretsens viktige misjonssenter. Styret og personalet har gjort en
kjempeinnsats for leirplassen vår i mange
år og gjort mange viktige prioriteringer.
Vi vil bruke stedet enda mer aktivt framover for både å samle kristne til disippelgjøring og utrustning, og samle mennesker
vi kan gi omsorg og formidle evangeliet til.
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Den viktigste trosformidling til barn og
unge skjer i hjemmene, enten det er i
eget hjem eller i besøk hos slekt og venner som lever med Jesus.Vi vil like fult
fortsette med vårt leirarbeid for barn
og unge. Tiltak vi vil gjøre framover, er å
være mer frimodige i disippelgjøring av
de yngre gjennom bevisst bibelbruk og
bruk av samtaleopplegg knytta til møtene
på leir.Vi vil hjelpe de unge til å bekjenne
Jesus og gi dem praktisk hjelp til å følge
ham i hverdagen.
Vi ønsker også å bruke Ognatun til nye
typer leir som kan skape håp og formidle
godhet til mennesker rundt oss.Vi vil ta i
bruk Ognatun til ferieskole-tilbud i starten eller slutten av sommerferien. Dette
er også aktuelt i vinter- og høstferien.
Slike skoleferietilbud vil være en god hjelp
til foreldre og familier som trenger et
sted der barna kan være mens foreldrene
er på jobb.Vi kan bruke slike arrangement
til å rekruttere til leirer og til å formidle
Jesus.
Vi vil også bruke Ognatun til opplegg
som kan gi godhet og omsorg. Eksempler på slike arrangement er julefeiring
på Ognatun for dem som er ensomme
i julen, weekend for eneforsørgere og
deres barn.
Skal vi få til en større satsing på leirer og
arrangement på Ognatun, trenger vi flere
ansatte i barne og ungdomsavdelingen i
kretsen.

Lokalt barne – og
ungdomsarbeid
Det store lokale arbeidet for barn og
unge er veldig viktig og vil være det framover også.Vi vil satse mer på lederopplæ-
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ring og inspirering av de ressurspersoner
som driver dette arbeidet.Vi vil fortsette
å besøke disse lagene hvert semester for
å knytte relasjoner, gi oppmuntring og
hjelpe til med andakt.
Barnearbeidet gir oss en stor mulighet
i følge bedehusundersøkelsen fra 2012.
Veldig mange vil sende barna sine til bedehuset og opplegg som drives for de små.
Kretsens oppgave vil da være å inspirere
ledere og oppmuntre til et variert og
godt tilbud. Rekrutering og oppfølging av
lokale ledere vil da være en viktig satsing.
Vi arrangerte lederskole i 2009 og 2010.
Vi vil arrangere den, eller et annet ledertreningsopplegg fremover.
Som nevnt tidligere i planen, vil vi bygge
et nettverk av lokale ungdomsgrupper
/ huskirker etter sammen modell og i
nær tilknytning til gruppenettverket for
voksne.

Arbeidere i kretsen

Indremisjonsarbeidet er at kristne møter
sine medmennesker der de bor og
knytter relasjoner til dem for å kunne gi
dem sitt vitnesbyrd i sin tid. Det er på
lokalplan at arbeidet skjer.Vi vil derfor
oppmuntre til at lokalforeninger som har
ressurser til det kan lønne en arbeider
som kan jobbe strategisk og målretta i
det lokale arbeidet. Det er i slike tilfeller
et ønske at vi i kretsen kan være med arbeidsgiver der en lokalt ikke trenger
den ansatte i full stilling, slik at vi får flere
personer å spille på til de ulike oppgavene
i kretsen. Enten en ansatt har sin gave
og hjertesak i arbeidet blant unge eller
er av forkynnende karakter retta mer
mot voksne, tror vi det kan være nyttig
med en stillingsprosent i kretsen også.
Et større medarbeiderfellesskap vil være
godt for alle parter.

Vi ser det tjenlig å ha en arbeidsfordeling
i kretsen der kretsleder har en instruks
som har hovedfokus på forkynnelse, kontakt med lokalforeningen og å inspirere
det lokale arbeidet for å vinne flere for
Jesus. Kontoret og det daglige arbeidet
der skal administreres av en egen administrasjonsleder. Det er en målsetting at
kretsen på daglig basis skal kunne ledes av
disse to personene.
Vår barne og ungdomsavdeling ledes i
dag av en person, dette vil vi vurdere
framover. Finner vi personer som kan
dele lederoppgavene for barnearbeidet
og ungdomsarbeidet hver for seg, tror
vi det vil være strategisk. Det er uansett
en målsetting for oss til en hver tid å ha
ansatte som har sin hovdeoppgave med
enten barn eller ungdommer. Vi trenger
minst 150 % stillingsstørrelse på dette slik
arbeidet er i dag. Med flere arrangement
og leirer vil det kreve en opptrapping av
arbeidsstyrken. Dette må skje i takt med
de nye tiltak vi gradvis vil sette i verk
framover.
Vi vil også fortløpende vurdere å ansette en familiearbeider for å jobbe med
familiearrangement i kretsregi, men også
for å kunne være en ressurs i å bidra til
trosformidling i hjemmene.

eneforsørgere og deres barn vil være en
god satsing for å vise Guds godhet.
Hjertebanken, som har sitt utspring på
Fredheim på Sandnes, er et konsept vi vil
søke å etablere. Hjertebanken er en base
der personer kan tilby sin tjeneste i form
av en hjelpende hånd eller utlån av materiell eller utstyr. Dette blir registrert som
innskudd i banken. Når så noen trenger
hjelp av en eller annen art, eller vil låne
f.eks. verktøy, kan de kontakte banken og
høre om det er noen som har satt inn et
innskudd som de kan ta ut. Hjertebanken
er altså en praktisk måte å koble hjelpere
og hjelpetrengende.
Vi vil også kontakte sosialetatene rundt
om i kommunene og høre om de har
uløste oppgaver vi kan bidra med gjennom Hjertebanken.

Diakoni

Diakoni er et vidt begrep. Dette vil vi ha
fokus på i både forkynnelse og samtaleopplegg fordi omsorg og medmenneskelighet er en døråpner for evangeliet. Jesus
gikk rundt og gjorde vel.Vårt oppdrag
er å følge hans eksempel. Diakoni har en
egenverdi i seg selv, fordi godhet gjort i
Jesu navn likevel aldri blir bare et slag i
luften. Gud vil bruke vår hjelp til andre
mennesker for alt det er verdt. Diakoni
skjer lokalt og vil ha størst effekt når
omsorgen formidles fra mennesker som
hjelper i sitt nærmiljø.
Vi vil tilby Samlivskurs i vår sammenheng. Dette kan vi arrangere alene, eller
sammen med en forsamling.Vi vil også
oppmuntre og bidra til mor / barn – treff,
eldretreff og samlinger for innvandrere
rundt om i de ulike nærmiljøene. Leir for

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

Gå ut

Evangeliseringen i hjemmet er viktig.Vår
egen familie er vårt primære kall.Vi vil
hjelpe foreldre, besteforeldre og faddere
til en større bevissthet på hvordan en
kan disippelgjøre i sitt eget hjem. Dette
vil vi gjøre på familieleirer, foreldre /
barn – leirer og ved å ha dette fokuset på
kurs og temakvelder som vi vil arrangere
rundt om. En plan for dette arbeidet vil
vi legge i nært samarbeid med hele ImF sammenhengen som også har satt dette
fokuset sterkt på dagsorden.

GM-offshore
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Flere steder i Rogaland er det få kristne.
Vi vil at vi som krets, nettverket av foreninger og forsamlinger, skal være med og ta
et større ansvar for slike steder. Det må
være en bønn og et spørsmål som jevnlig
stilles i forkynnelse og ledelse rundt om,
om vi har noen å sende til andre steder
i Rogaland.Vi tror at grupper i vårt nettverk som ber for ufrelste og har fokus på
misjon i våre nærområder, vil bli ledet av
Gud til nye mennesker og til innsats f.eks.
i ei nabobygd.

som vil iverksette tiltak med en utadretta
profil til samarbeid med kretsen dersom
det er ønskelig. Slike tiltak vil vi strekke
oss veldig langt for å møtekomme.Vi vil
også lage en egen evangeliseringspost
på budsjettene framover som kan ha en
tydelig målsetting om å støtte tiltak for å
gå ut med evangeliet.
Det er i dag misjonærer som driver evangeliserende og oppsøkende arbeid i Rogaland.Vi vil være med å bidra til dette, både
økonomisk og organisatorisk framover.

Vi vil også ha med fokuset på andre
steder i Norge og til andre land og
kontinenter.Vi vil være sendebasis i nært
samarbeid med andre deler av ImF eller
ytremisjonsorganisasjoner for å være en
del av en større sammenheng. Noen må
flytte til nye steder.Vi tror Jesus i større
grad vil kalle til det framover innenfor
Rogalands og Norges grenser. Andre kan
være med å bety noe for et kristent fellesskap ved å bidra i et lokalmiljø utenfor
sitt eget bosted.
Evangelisering er å være bevisst på at du
har Jesus i ditt hjerte når du bruker tid på
dem som ennå ikke tror. Ut-fokuset må
prege oss i alle deler av vårt arbeid hvis vi
skal være en troverdig misjonsbevegelse.
Evangelisering er at mennesker lever så
nær Jesus at de kjenner hjerteslagene
hans som banker for de ufrelste. Jesus,
høstens Herre, vil gi oppdrag til hver
enkelt om hvordan og hvor en skal gå
ut. Oppdragene vil være ulike fordi vi er
forksjellige som enkeltmennesker og fordi
alle de vi skal nå er forskjellige.
Vi vil ha et større fokus på mennesker og
sammenhenger som leder andre til Jesus
både på nettsidene og i kretsbladet vårt
framover. Dette for å spre sjelevinnerbrannen.
Vi vil jevnlig arrangere, eller bidra til å
arrangere Alpha-kurs i vår sammenheng.
Alle i vår sammenheng som har en venn
som ennå ikke tror, skal vite at det er mulig å invitere vennen med seg på et slikt
kurs.
Vi vil også utfordre lokale forsamlinger

Givertjeneste

Penger er en ressurs som vi ikke har
klart å frigjøre slik vi burde. Bibelen er
tydelig, Guds folk bør gi tiende. Guds
Ord gir ingen andre forholdstall enn 10
% av inntektene når det handler om å
gi. Gud tvinger ingen, men ber om glade
givere. Klarte mennesker å gi tiende i
eldgamle tider, både under fattigere og
vanskeligere kår enn vi har i dag, bør det
utfordre oss.
Fast givertjeneste må være en storsatsing
for oss framover.
Basarer, julemesser, loppemarkeder og
auksjoner har vært store inntektskilder.
Mange engasjerte personer trives med å
samle inn penger på denne måten ennå.
Det vil vi oppmuntre til og være med å
bidra til fra kretsens side.
Muligheten for å gi testamentariske gaver
til indremisjonen vil vi også minne om
gjennom kretsbladet og nettsida.

Grude Gartneri
Brekkeveien 18
4353 Klepp Stasjon

Bryne:		
Postboks 430, 4349 Bryne
Tlf.: 51 48 24 49
bryne@bokogmedia.no
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Nærbø:
Postboks 143, 4367 Nærbø
Tlf.: 51 43 46 55
narbo@bokogmedia.no

Media

Vi vil i større grad framover satse på
å bruke mail og hjemmesida vår til å
kommunisere.Vi vil kutte ut en utgave
av kretsbladet vårt. Det vil vi gjøre ved å
kutte årsmeldingen som i dag er egen utgave.Vi vil heller sende brev / mail til vårt
nettverk av ledere og kontaktpersoner i
ulike styrer, grupper og forsamlinger. Årsmeldinger, sakliste og papirer til årsmøtet
vil vi legge tilgjengelig på hjemmesida og
kun sende til dem som ønsker det.
Facebook, hjemmeside og andre / nye sosiale medier som vil være aktuelle, skal vi
ta i bruk.Vi vil bli flinkere til å oppdatere
hjemmesiden vår jevnlig, og vil sette oss
en målsetting om å oppdatere den minst
to ganger i uka.
Media er et område som stadig er i
endring og som kan gi enda flere og uante
muligheter. Som indremisjon må vi bruke
de arenaer der mennesker kommuniserer
med hverandre i større grad. Det er en
målsetting for oss å stadig utvikle oss på
dette området og lete etter ressurspersoner som kan hjelpe oss i dette arbeidet.

Vigrestad
Misjonshus
Sangkveld
med
Mikael Jarlestrand.
Påskeaften 30. mars
kl. 19.30.
Kollekt til nybygget
på Ognatun.
Alle er velkomne!
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Tiltaksplan for å iverksette
Strategiplan for ImF Rogaland 2013-2020
2013

• Kartlegging av det lokale indremisjonsarbeidet og utfordre
til å bruke smågrupper og småmøter som kan knyttes opp
mot nettverket vårt som starter i januar 2014.Vi vil satse
spesielt på dette i områder der kristenarbeidet står svakt.
• Vi vil utfordre personer til å være nøkkelpersoner
i nettverket og gi opplæring av dem.Vi skal også kurse
forkynnerne som skal forkynne på de mellomstore og store
samlingene.
• Sette i gang å utarbeide samtaleopplegg til bruk i
smågrupper og småmøter for hele 2014. En arbeidsgruppe
blir utpekt til dette.
• Tro på hjemmebane.Vi vil jobbe for at det er minst 15
forsamlinger eller bedehus i vår sammenheng som er
representert på 5M6 – konferansen i september.
• Julefeiring for dem som trenger noen å feire jul med på
Ognatun.
• Fast givertjeneste, vi vil ha 100 nye givere i 2013.
• Vi vil kommunisere bedre og vil lansere vår nye
hjemmeside i 2013 og oppdaterer den minst to ganger pr.
uke.Vi skal også bruke Facebook mer aktivt.Vi vil da ha en
større oppmerksomhet på de som leder mennesker til tro i
både kretsbladet og på nettet.

2014

• Oppstart av nettverket.Vi har som målsetting at 16
grupper er med fra starten. Disse skal så ca hver måned
samles til 4 mellomstore møter og til to store feiringer
våren 2014. Disse vil vi for vårsemesteret legge til februar
og april. Vi har som målsetting at 8 nye grupper blir med
høsten 2014 og at vi får til to eller tre flere mellomstore
møter hver måned.
Geografi vil avgjøre om vi starter flere stormøter.
• I nettverket og gjennom andre kanaler vil vi utfordre
indremisjonsfolket til å bidra til misjon utover egne nærmiljø og til andre nasjoner. Dette skal regelmessig fokuseres
på framover.
• Det skal også være minst 6 grupper for ungdommer som
bruker samtaleopplegget vårt og samles til mellomstore og
store samlinger. Disse gruppene kan vekselvis samles med
resten av nettverket eller lage egne større samlinger for
ungdom, for eksempel PitStop.
• Vi vil ansette en familiearbeider i kretsen i inntil 50 %
stilling.
• Finne personer som kan gå inn styret for Hjertebanken
• Peke ut banksjef til Hjertebanken
• Opprette nettside for Hjertebanken
• Minst 10% økning i innsamlet beløp gjennom fast
givertjeneste. Dette vil bli en årlig målsetning fremover.

2015

• Kretsen vil i budsjettet for 2015 opprette en
Evangeliseringspost som skal gå til å støtte lokale tiltak med
tydelig utadretta profil.
• Vi vil at det skal opprettes minst 6 familiehuskirker i
nettverket vårt. Familiearbeideren tilrettelegger for disse
og skal planlegge noen større samlinger spesielt beregnet
på familiegruppene.
• Det skal være minst en gruppe om begynner å drive indremisjon
i et nabo- område.
• Kretsen skal starte Alphakurs, gjerne i samarbeid med
lokalforeninger. Det skal være minst et Alpha kurs i året fremover.
• Åpning av kretsens Hjertebank
• Ferieskole på dagtid på Ognatun
• Minst 4 nye grupper i nettverket
• 10 % økning i innskudd og uttak i Hjertebanken

2016

• Sende ut mennesker fra Rogaland som vil drive indremisjon i
andre deler av landet
• Opprette filialer av hjertebanken
• Eneforsørgerweekend på Ognatun, denne vil vi ha annethvert år
framover.
• Minst 5 nye grupper i nettverket
• 10 % økning i innskudd og uttak i Hjertebanken
• Vi vil ha balanse kretsøkonomien og ha en målsetting om at vi
skal ha balanse resten av strategiperioden.

2017

• Arrangere Samlivskurs, det skal arrangeres annethvert
år framover.
• Minst 6 nye grupper i nettverket
• 10 % økning i innskudd og uttak i Hjertebanken

2018

• Bidra til å sende misjonærer til andre land gjennom samarbeid
med ytremisjonsorganisasjoner.
• Minst 7 nye grupper i nettverket
• 10 % økning i innskudd og uttak i Hjertebanken

2019

• Vi skal etablere grupper i tre nybyggerområder eller områder der
det er lite kristenarbeid fra før.
• Minst 8 nye grupper i nettverket
• 10 % økning i innskudd og uttak i Hjertebanken

2020

• Minst 9 nye grupper i nettverket
• 10 % økning i innskudd og uttak i Hjertebanken
15

B-BLAD

Returadresse:
Ognatun
4364 Sirevåg

Stor aktivitet på Ognatun
Dugnad og oppussing av møtesalen har stått sentralt i arbeidet
på Ognatun i oppstarten av 2013.
Indremisjonsdag
Den første større samlinga dette året var
indremisjonsdagen søndag 20. jan.
Ein flott dag som starta med møte klokka
11.00. Krinsleiar i IndremisjonsforbundetSør, Torgeir Skrunes var talar. Ut frå Guds
ord fekk han formidla kallet til teneste i
Guds rike på ein inspirerande og fin måte.
Veldig fint å få besøk av ein ung, inspirerande arbeidar frå vår nabokrins i sør.
Om lag 200 personar var etter møtetid
innom på søndags kafeen på Ognatun og
fekk kjøpt seg ein god søndagsmiddag. Etter middagen nytta ein del av dei sprekaste isen nedanfor Ognatun (Helgåvatnet).
Indremisjonsdagen vart slik ein variert og
fin dag for heile familien.
Inspirasjonshelg for kvinner
Helga 1.-3. febr. var nærmare 40 kvinner
samla til inspirasjonshelg. Gode dagar
både åndeleg og sosialt. Godt å merke at
deltakarar på slike weekendar trivst og
finn seg til rette på leirstaden vår. Sidsel
Haaland var hovudtalar denne helga!
Vaktmester og dugnad
Den første januar starta Leo Kristensen
opp som vaktmester i 20% stilling her på
Ognatun. Med den store bygningsmassen
vi nå har fått er det godt med ein som
har eit hovudansvar for å ha oversikt over
vedlikehald og oppussing. Med seg har
han fleire som går på dugnad. Tre menn
og ei dame går på dugnad på dagtid. Og
ein flott dugnadsgjeng kjem på ettermiddagstid ein (av og til to) gonger i veka. Dei
gjev utrykk for at dette er svært kjekt, og
dei er opne for å få med seg fleire.
Oppussing
I starten av dette året er det oppussing
av møtesalen som har tatt tida både for
vaktmeister og dugnadsfolk. Tak og vegger
er blitt malt. Golvet får teppefliser og

Vaktmeister Leo Kristensen i gang med scena i møtesalen.

det blir ny belysning. Det er blitt bygd ei
scene framme i eine hjørne og møbleringa i salen blir difor noko endra.
Planen er at oppussinga skal vera ferdig til
01. mars.
Leirstaden og misjonssenteret vårt har
med dette fått eit løft som vi trur vil
kunna tena misjonen sitt arbeid i åra
framover.
Sjølv om salen blir tatt i bruk igjen tidlegare har vi planlagt ei samling søndag 14.
april der «ny opninga» av møtesalen vil
bli markert. Ingebrigt Sørfonn blir talar på
denne markeringa.
ts

Tor Olav Østrem, Oddmund Mikkelsen og Gunleiv
Undheim er gode dugnads-medarbeidarar.

Krinsformann Gabriel Pollestad i fin stil på skøyter.

Marit Melhus vaskar vindauga på dugnad.

Husk Vinterbasaren i Bjerkreim og Egersund Lørdag 23. februar.

