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LEDER
Av Randi Klingsheim Bø

Den djupe samanhengen
Påskehøgtida er over – mykje sol, og lite
varme. Vi ventar på at våren skal koma for
fullt slik at «nytt liv av daude gror». Det skjer
om våren, og det var det som skjedde då Jesus overvann døden – «Livet vant, dets navn
er Jesus. Halleluja!».
For meg har ein gammal song blitt som ny
den påska: «Hill deg frelser og forsoner», litt
gamle ord og uttrykk, men djup og innhaldsmetta poesi. Ta deg gjerne litt tid til å lesa og
tolka alle åtte versa. Her kjem eit utdrag.
Dog jeg tror: Av dine vunder
vell sprang ut til stort vidunder,
mektig til hver sten å velte,
til et isberg selv å smelte,
til å tvette hjertet rent.
Derfor ber jeg deg med tårer:
Led den inn i mine årer,
Floden som kan klipper velte,
Floden som kan isberg smelte,
Som kan blodskyld tvette av.
Du som har deg selv meg givet,
La i deg meg elske livet,
Så for deg kun hjertet banker,
Så kun du i mine tanker
Er den dype sammenheng.
Tenk om Jesus, som har gitt oss livet og det
evige livet, kunne prega liv, hjarte og tanke
slik at han blei den store samanhengen i liva
våre, og tenk om fleire kunne oppdaga og
oppleva denne samanhengen. Det er det
misjon handlar om, anten det er indre- eller
ytremisjon.

Barn som veks opp i dag, lærer mindre om
kristendom og bibelhistorie enn generasjonane før gjorde. Desse treng opplæring.
Som ei hjelp til det arbeidet har ImF satsa
på Awana. Også i vår krets er fleire lag og
søndagskular i gang med dette.
I dag opplever vi sjeldan at store flokkar
menneske blir frelst gjennom møteaksjonar
og møteveker, men kanskje kan nokon møta
Jesus gjennom Alphakurs. Difor støttar ImF
Rogaland forsamlingar, bedehus eller andre
som vil starta Alphakurs.
Før i tida måtte ein gå til andre land for å
fortelja om Jesus til ny folk og folkegrupper.
Nå kjem dei til oss. Nå bur dei i nabolaget
vårt. Plutseleg har indremisjon blitt ytremisjon. Difor er ImF Rogaland med og arrangerer fleirkulturell leir og julefeiring. Tenk om
nokon også gjennom dette arbeidet kunne få
eit møte med Jesus.
I dette nummeret kan du lesa om dette eller
anna av ImF Rogaland sitt arbeid. Snart skal
vi også ha Saman-helg. Vi håpar at mange vil
koma og vera saman med oss den helga,
og at dei som kjem får oppleva å
møta Jesus og vera saman med
han. Måtte han alltid vera i
sentrum i ImF-samanhengar,
og måtte han bli den djupe
samanhengen i våre liv og
tankar.

Kva er indremisjon i dag, og kva var det i går?
«Tidene skifter, du er konstant», syng vi i ein
nyare song. Ei ny tid krev nye former for å
få fram den gamle bodskapen, for å gå Med
Guds Ord til folket.
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Staben i ImF Rogaland

Anne Birgitte Auestad,
barne - og familiearbeider

Anne Birgitte er 39 år og bur på Vigrestad saman
med mann, og fire born på 8,10,16 og 18 år.
Ho har arbeidd i ImF Rogaland sidan 2014. Anne
Birgitte er utdanna hjelpepleiar og har arbeidd
med hjelpepleie i Hå kommune. Ho har og arbeidd nokre år i barnehage på Vigrestad.
På fritida er ho med og driv Vigrestad barnekor
og er og med i anna arbeid på Vigrestad misjonshus. Ho er også med som hjelpar på ekteskapskurset «7 kveldar om å være to» på Vigrestad.
Litt av fritida går og med til trening og tur-gåing.
Arbeidsoppgåver i ImF Rogaland er ansvar for
nokre leirar. Ho er rundt på lagsbesøk og har
andakt på ulike familiearrangement. Anne Birgitte har 60 % stilling i ImF Rogaland.
Kontaktinfo:
Kontordagar: Måndag ,tysdag (halv) og torsdag.
Telefon: 92090232
e-post: ab.auestad@imf.no

Terje Slettebø,
administrasjonsleiar

Terje starta i ImF-Rogaland i 1999. Dei
første 10 åra var han krinsleiar før han
gjekk over i stillinga som administrasjonsleiar. Terje har heile sitt yrkesaktive liv arbeidd i «misjonen». Han
starta som forkynnar i ImF-sentralt. Har
vore krinsleiar i Dalsfjord og Bremanger
Indremisjon (ImF) og Agder og Stavanger krins av Kristen Muslimmisjon.
Terje, 53 år, bur på Lye saman med
familien. Har på Lye vore med i arbeidet med å starta INN-kyrkja og er aktivt
med i arbeidet der.
I vinterhalvåret prøver han å få tid
til å lesa litt bøker, det meste er av
interesse. Vår og sommar brukar han
hagearbeid som avslapping og rekreasjon frå travle dagar framfor PC skjermen på kontoret.

Arbeidsoppgåver
Som administrasjonsleiar i ImF-Rogaland har Terje ein variert kvardag
med ansvar for mange ulike sider
av arbeidet. Saman med krinsleiar
utgjer han leiarteamet for krinsen.
Han fører rekneskapen for kretsen
og han møter i kretsstyret og held
styret oppdatert på den økonomiske
utviklinga. Han er også sekretær for
kretsstyret. Administrasjonsleiaren
har også hovudansvaret for kretsbladet Siste Indre. Han legg reiserutene for forkynnarane, både tilsette og
frivillige. Andre stikkord er oppdatering av nettside, utsending av brev/PR
materiell, personalansvar for avdelingsleiarane, søkje om økonomiske
midlar og ulike rapporteringar. Terje
er ImF-Rogaland sin representant i
Rådet for KIA-Rogaland.
Som administrasjonsleiar brukar
han 20% av tida til administrative
oppgåver for Ognatun, og møter i
Ognatunstyret.
Gjennom arbeidet har Terje kontakt
med mykje engasjert misjonsfolk
noko han syns er kjekt, inspirerande
og eit privilegium.
Kontaktinfo:
Kontortid: Måndag – fredag 09.0015.00
E-post: t.slettebo@imf.no
Telefon: 51793880

Vi trenger din støtte!
Det koster å drive indremisjonsarbeid. På mange av våre arrangement tar vi ikke betalt for alle de utgifter vi har til lønn og
administrasjon. Derfor lister vi opp ulike satsinger vi har som du eller din forsamling kan støtte. Kontakt oss hvis du vil bidra
med å støtte ett av disse prosjektene, eller send penger til konto 8220 02 80101 og merk med prosjektnavnet du vil støtte.
Familiearbeid

Foreldre & barn—leirer, 2 stk
Besteleir
Sum:

Leir

Påskeleirer, 2 stk
Lagsleir
Sommerleirer, 3 stk
Førjulsleirer, 3 stk
Tenleir
Sum:

Diakoni

kr 60 000,kr 30 000,kr 90 000,-

Julefeiring
Flerkulturell familieleir
Støtte til KIA (Kristen Interkulturelt Arbeid)
Sum:

kr 60 000,kr 25 000,kr 90 000,kr 90 000,kr 30 000,kr 295 000,-

Ognatun

Renteutgifter lån
Oppgraderinger på bygg /utsyr
Sum:

Nysatsinger

Lederutvikling
Alphakurs /weekend
Sum:

kr 30 000,kr 80 000,kr 25 000,kr 135 000,kr 80 000,kr 225 000,kr 305 000,kr 50 000,kr 35 000,kr 85 000,-

Staben i ImF Rogaland

Anne Berit Aarsland,
leder for barne- og ungdomsarbeidet

Tore Nesvåg,
Konfirmantarbeider

Tove Braut,
Avdelingsleder på Ognatun

Anne Berit er 42 år, kommer fra Nærbø,
og har jobbet i ImF Rogaland siden 2006.
Hun er gift, og har tre barn på 17, 20
og 21 år, hun er beredskapsmor, og var
tidligere fostermor. Anne Berit er utdannet
kokk, og har jobbet på Bryne Kro og Motell
og på Tryggheim Videregående skole.
Hun var også et år i Tryggheim Barnehage
som assistent. I fritiden har hun vært
engasjert i styre og stell på bedehus og i
skolelag, i korarbeid, kristen dansegruppe,
søndagskole både i hjembygden sin og
på Matningsdal bedehus. Hun har gått i
bibelgrupper og foreninger. Nå jobber hun
sammen med Familiearbeideren i IMF/
NOR forsamlingen på Nærbø for å starte
Awana-arbeid i menigheten der. Hun
driver bønnegrupper, har sin egen mentor,
er medvandrer, og hun og hennes mann
er mentorer for et annet ektepar.

Tore er en lun, rolig og stabil kar som ble
ansatt hos oss etter en bachelor på Misjonshøyskolen i Stavanger. Han har hatt
et misjonsår i Tsjekkia, er 28 år og ugift.
Tore bor i Sandnes, og er aktiv i Fredheim
Arena. Glad i friluftsliv og brettspill, og har
et stort konkurranseinstinkt. Trives, etter
hans egne ord ‘best med ungdom’, og er
opptatt av at ungdom selv må få erfare og
utvikle sin relasjon med Jesus. Tore har
hovedansvar for ImF Rogalands arbeid
for ungdom, konfirmantarbeid, kontakten
med ungdomslag og Tenleiren. Han kommer også til å være mye med i satsingen
på lederutvikling som vi skal i gang med
fremover.

Tove har arbeidet på Ognatun siden mars
2007 i 80 til 100% stilling.
Hun bor på Varhaug, er 60 år, gift med
Ove, og de har 3 barn som alle er gift og
har familie.
Tove gikk 2 år på handelsskole på Bryne,
og deretter et år på Kvås folkehøyskole.
Etter mange år i jobb på HobbyMaks,
som da var i endring, ble hun kontaktet
av kretsstyret i ImF som utfordret henne å
begynne på Ognatun.
Hun er med i to kvinneforeninger, en
Finnmarsforening på Varhaug og en Ognatunforening som holder til på Ognatun.

Arbeidsoppgaver:
I ImF Rogaland er hun leder for barne- og
ungdomsarbeidet, og hun har personalansvar for de ansatte i ImF Ung Rogaland.
Anne Berit har hovedansvar for at det er
kvalitet over leirene våre. Ellers jobber hun
med julefeiring, og med flerkulturell leir for
barnefamilier som ikke har mulighet til å
reise på ferie. Hun jobber også for at flere
lag kan få reise på lagsleir. Hun reiser
på lagsbesøk, og hjelper lag i oppstarten
med Awana. Nå jobber hun sammen med
ungdomsarbeider Tore om å få på plass et
ledertreningsprogram for lag-, konfirmantog leirledere.
Kontaktinfo:
Kontordager: mandag, tirsdag, torsdag og
fredag.
Telefon: 977 67 073
E-post: ab.aarsland@imf.no

Har dere lurt på, eller har tanker om å
starte med konfirmantarbeid på bedehuset? Da vil Tore være behjelpelig og
vil gjerne snakke med dere. Han er også
tilgjengelig for tale og undervisning til
ungdomslag og til ledertrening.
Kontaktinfo:
Kontordager: Tirsdag og torsdag
08.00 – 15.30
Telefon: 915 49 912
Mailadresse: t.nesvag@imf.no

Info om konf.arbeid:

Nærbø bedehus har i 2017/2018 hatt 21
konfirmanter som har fulgt konfirmasjonsundervisningen på bedehuset. Dette er
en åpen konfirmasjonsundervisning som
også er tilgjengelig for konfirmanter fra
bygdene rundt. Påmeldingen er nå åpnet
til undervisningen som starter høsten
2018, og du kan finne den på våre nettsider under ‘ungdom’. Lurer du på om dette
er noe for din konfirmant? Ta kontakt med
Tore Nesvåg, 915 49 912 eller t.nesvag@
imf.no.

Arbeidsoppgaver:
Tove sin arbeidsdag består av å organisere utleie av Ognatun til leirer, konfirmantweekend, menighetsweekend, selskap,
bryllup, kurs og skoleturer, eller utleie av
leiligheter. Hun tar også imot bestilling av
catering. Hun hjelper gjerne til på kjøkken
når det er ekstra travelt med catering og
servering. Hun har arbeidsgiveransvar
for de som jobber på kjøkken og med
rengjøring, for vaktmester, og har i tillegg
kontroll på en stor gjeng med frivillige
dugnadsarbeidere.
Leirarbeidet er etter Toves mening det
viktigste med Ognatun, men hun legger
også stor innsats ned for å holde anlegget
både fint og tjenlig til alle formål, og det
er viktig for henne at alle skal kjenne seg
velkommen til plassen. Hun er opptatt av
at Ognatun skal framstå innbydende og
moderne, og derfor jobbes det stadig med
oppussing av anlegget.
Kontaktinfo:
Kontordager: mandag, tirsdag, torsdag og
fredag.
Tlf. 951 00 842/ 51 79 38 88
Epost: t.braut@imf.no

Vi er gode nyheter
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tider og generasjoner.
Torgeir er gift med Gunnhild, og de har fire
barn i alderen 11 til 17. De bor på Lauvås
i Riska og hører til Riska Bedehusforsamling.

Monica Pollestad,
barnearbeider

Torgeir Lauvås,
kretsleder

Monica har arbeidet hos oss som barnearbeider i 40% stilling fra høsten 2017.
Hun har drevet med lagsarbeid i 20 år på
Høyland Bedehus, i bygda der hun bor.
Like lenge har hun reist som leder på leir
på Ognatun med ujevne mellomrom.
Monica er 46 år og er oppvokst i Aspervika
på Sandnes. Hun ble kristen da hun traff
mannen Gabriel og kom til Nærbø. Hun
har 3 barn i alderen 14, 17 og 19 år.
Hun har tidligere jobbet i oljebransjen,
vært melkebonde, og miljøarbeider ved
asylmottak for enslige mindreårige.
På fritiden er hun aktiv i ImF Nor forsamlingen på Nærbø. Der er hun også
ansatt som familiearbeider i 20 % stilling,
med hovedfokus på oppstart av Awana til
høsten.
Monica liker godt en trimtur med hunden
sin, et strikketøy eller ei god bok når hun
skal koble av. Ellers liker hun godt å lage
nye retter på kjøkkenet.

Torgeir var forkynner i ImF fra 1992 til
2004 før han begynte som forkynner i
ImF Rogaland i 2005. Etter noen år som
forkynner, med forsamlingsarbeid som en
del av oppgaven, ble han i 2011 kretsleder i ImF Rogaland. Han liker både å
forkynne, være på leir, besøke barne - og
ungdomslag og å ta del i lokale prosesser
med å utvikle indremisjonsarbeidet for nye

Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgaver i kretslederstillingen er å
lede den daglige driften av ImF Rogaland
og alle de ansatte. Torgeir er vanligvis
på kontoret tirsdager og torsdager, og
har hjemmekontor onsdager og fredager.
Han er ute på forkynneroppdrag, men
det blir også en del komite - og styrearbeid som ligger til stillingen. Han veileder
også forsamlinger i prosesser med å
utvikle arbeidet og organisere forsamlingens ledelse. Torgeir har også vært mye
involvert i planlegging og lederopplæring
til Alphakurs og i tillegg underviser han på
kurskveldene.
Kontaktinfo:
Kontortid: Tirsdag – Fredag 09.00-15.00
Mailadresse: t.lauvas@imf.no
Telefon: 97171745

Arbeidsoppgaver:
Monica reiser rundt på lagsbesøk og
forkynner Guds ord for barn og unge.
Hennes oppgaver er i tillegg å planlegge
leirer og være leder på leir.
Kontaktinfo:
Kontordager: Tirsdag og torsdag
Telefon: 416 80 773
Mailadresse: m.pollestad@imf.no

Markedsdag på
Ognatun
29. mai kl. 17.00
Salg av blomster og grønnsaker
Salg av gryterett, lapper og pølse i brød
Aktiviteter for barna
Vel møtt til en trivelig ettermiddag
på Ognatun!
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Det er ikke lurt å gå solo!
For å løfte fokuset på mennesker som
ikke tror, og lete etter Guds ferdiglagte
gjerninger for våre liv, bør en også bruke
medvandringsfellesskapet til bønn. Finn
personer dere vil be om frelse for, og be
for hverandres tro og tjeneste. Del også
bønnemner som gjelder utfordringer og
situasjoner som du trenger Guds hjelp til.
Arne Ege (54) og Sven Harbo (42), begge
fra Nærbø, har vært medvandrere i minst
10 år. De møtes hver mandag klokka 20
og er sammen i to timer. Da deler de fra
livene sine og snakker ærlig sammen om
gleder og utfordringer livet har å by på.

Det å gå sammen med noen på troens
vei er viktig. I enkelte forsamlinger er
det et stort fokus på at alle i forsamlingen bør møte en annen kristen
jevnlig, helst ukentlig, og snakke ærlig
om livet, bekjenne synd og be sammen.
Uansett hvor du bor, eller hvilken
forsamling du tilhører, er medvandring
en god måte til å få hjelp i kristenlivet og tjenesten for Jesus. I Salomos
Ordspråk 27, 17 står det: «Jern kvesser
jern, og det ene mennesket kvesser det
andre.»
Ønsker du å være en del av ei medvandringsgruppe, kan du be Gud veilede deg
til å finne en medvandrer eller to. Spør
dem så om de vil møtes jevnlig med deg,
og kontakt gjerne oss i ImF Rogaland for å
få ressurser til hjelp i medvandringsgruppa. Det ligger også hjelp til medvandring
på vår nettside: imfrogaland.no/medvandring
Samtalen med hverandre er viktig. Å stille
hverandre spørsmål om livet gjøres for å
stimulere karakterbyggende samtaler og
bekjennelse av synd i trygge omgivelser
som verdsetter ærlighet, sårbarhet, fortro-

Arne Ege og Svend Harbo.
lighet og nåde. Jak 5, 16 sier: «Bekjenn da
syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig
menneskes bønn er virksom og utretter
mye.”

De snakker også om hva de har opplevd
at Gud har møtt dem med gjennom enten
Bibel, møter eller gjennom mennesker de
har truffet på. Så avslutter de alltid med å
dele bønnemner og be for hverandre. -Av
og til kontakter vi hverandre ellers i uka
også for å be om forbønn hvis behovet
oppstår, sier Arne i telefonpraten vi hadde
med ham. Arne forteller at det å dele
tanker, erfaringer, bibel og bønn med sin
venn, Sven, har vært viktig for ham som
kristen.
– Vi har vært medvandrere i mange år, så
det sier jo litt om hvor viktig dette har vært
for oss! Dette vil jeg anbefale for alle som
vil følge Jesus, avslutter Arne før vi takker
for praten.

Staben i ImF Rogaland
Frøydis Fitje Aarsland,
Leirsekretær
Per Åge Berge, forkynner

Per Åge bor på Bore sammen
med kone og tre barn. Ved
siden av jobben som forkynner
i kretsen er Per Åge ansatt
som forsamlingsarbeider på
Bore bedehus. Sammen med sin bror driver han med fiske som deltidsjobb. Per Åge er utdannet lærer og har undervist i skolen i flere år.
Kallet til misjon har ført han inn i ulike oppgaver og tjenester i Guds
rike, både som frivillig og ansatt.
I tjenesten som forkynner reiser Per Åge rundt på ulike møter og
leirer for å fortelle om Jesus og undervise fra bibelen. Bilder og fortellinger er noe han er opptatt av å bruke som hjelpemidler for å huske
budskapet i talene bedre.
Han kommer gjerne på besøk som forkynner, men spør Per Åge også
om å dele erfaringer fra arbeidet med å bygge forsamling og huskirker. Peri, som han også blir kalt, blir veldig glad om han kan få være til
hjelp og oppmuntring gjennom samtale og forbønn.
Ta kontakt med Terje på kontoret dersom du ønsker besøk fra Per
Åge. Terje hjelper med å lage reiseruta. Du kan også sende en mail til
periberge@gmail.com, dersom du ønsker å kontakte Per Åge direkte.
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Frøydis har arbeidet hos oss
i ImF Rogaland siden 2010,
først med kontoroppgaver for
kretsen og deretter som
leirsekretær for barne-og
ungdomsavdelingen.Før hun
kom hit har hun jobbet både
som barnepleier, postkasserer, sekretær og taxisjåfør.
Frøydis bor på Vigrestad, men reiser til Åpta til huset sitt
der hver helg. Hun ble enke i fjor, og har tre voksne barn
og ni barnebarn i familien sin. Hun har vært aktiv i NLM på
Vigrestad, i forening og i julemessearbeid, og i musikklag.
Arbeidsoppgaver:
På kontoret tar Frøydis seg av «papirarbeidet» rundt
leirene: leirpåmeldinger, leirprogram, plakater, romfordeling, informasjon til leirledere og leirdeltakere. Korrekturlesing er også en oppgave som Frøydis har.
Kontaktinfo:
Kontordager: tirsdag og torsdag
Tlf. 45 95 59 65
Epost: f.aarsland@imf.no

Grude Gartneri
Brekkeveien 18
4353 Klepp Stasjon

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

Mob: 948 63 243

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

Pål Hatteland AS
Entreprenør

Tlf: 958 19 505

Mob 99278710

Astor Industri
Eiendom AS

Her kan du
annonsere
Haugstad Eiendom AS
Postboks 37
4369 Vigrestad

Her kan du
annonsere
Tlf.: 464 22 022

Vardheiveien
Eiendom AS

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

Tlf 975 25 110
morten@bryne-regnskap.no
www.bryne-regnskap.no
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Seniorleir

Marit Stokken og Jarle Berland

04.-07. juni.

Talere: Marit Stokken og Jarle
Berland
Tema: «Fra bønnens verden»
Sangkrefter:
Bjerkreim musikklag og
Ganddal sangkamerater.
Ettermiddagssamlinger:
Kåseri ved Sjur Håland og «Glimt
fra emisærlivet» ved talerne.
Pris kr. 2.440 med oppreidd seng.
Kr 2 840 for enerom (begrensa
antall rom)
Påmelding til ImF-Rogaland tlf.
51 79 38 80,
e-post: rogaland@imf.no
Påmeldingsfrist 29. mai.

Lagsleir på Ognatun
8 barn fra Høyland Intro og til
sammen 59 barn fra 5 forskjellige
lag i Bjerkreim var sammen til lagsleir 26.-28. januar. Noen overnattet
en natt og noen to netter. Dette
er det andre året vi arrangerer
lagsleir på Ognatun. Igjen ble det en
suksess. Lagene hadde med seg 18
ledere.
Lagsleirskonseptet er genialt. Deltakere
og ledere knytter et sterkere bånd gjennom en felles opplevelse ved å delta
på en slik leir sammen. Unge deltakere
føler en trygghet ved å kjenne lederne de
reiser med. Vi har fokus på disippelgjøring
på leirene våre. Vi ønsker derfor at det
skal være folk fra samme bygden som
skal være med og disippelgjøre de unge.
Utfordringen for oss kretsansatte er ofte å
finne nok ledere til leirene våre. På disse
leirene er det ikke et problem, for her blir
lagslederne og foreldre med som ledere.
Fantastisk!

Vi har satt opp
3 lagsleirer for 2019:
Lagsleir 1: 26.-28. jan
Lagsleir 2: 9.-11. mars
Lagsleir 3: 16.-18. mars
Frist for å melde sitt lag på lagsleir er 1.
sept.
Er du interessert ta kontakt med
Anne Berit Aarsanld på tlf: 977 67 073
eller pr. e-post: ab.aarsland@imf.no

ungLeder –
opplæringsdag
ImF Ung sentralt har inngått et samarbeid med NLM som har utarbeidet
et ledertreningsprogram som heter:
«Ung-leder Norge». Du kan lese om
dette på ungleder.no
Dette er et ledertreningsprogram som
varer fra 1-2 år, alt etter hvor hyppig
en ønsker å samles. Det er lagt opp til
undervisning etterfulgt av gruppesamling med 5-10 deltakere i hver gruppe.
Det skal være 2 lederutviklere på hver
gruppe. Helst en mann og en dame.
Gruppeopplegget inneholder case, refleksjon og oppgaver med mer. Det er
også lagt opp til opplæring og oppfølging av lederutvikleren.
Kan du tenke deg å være en slik
lederutvikler?
Vi skal ha en opplæringsdag for lederutviklerne den 30 mai på Ognatun.
Ta kontakt ved interesse:
Anne Berit Aarsland (977 67 073)
Tore Nesvåg (915 49 912)
eller send en mail til: rogaland@imf.no
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Vi vil at leirene skal sette
tydeligere spor!
Mange barn og unge kommer på
leir. I Joh. 10. 27. står det: «Mine
sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg.» Vi
brenner for at barna og ungdommene skal ta imot Jesus. At de skal
lære Jesus bedre å kjenne. At de
kan kjenne igjen hans «stemme».
Av Anne Berit Aarsland
Derfor har vi utvidet gruppesamlingene
etter bibeltimene våre. Vi er blitt bevisste
på at vi har et disippelgjøringsansvar. I
Matt. 28. 18-20 står det: «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.»
Dersom vi skal gjøre dette må vi bruke
mer tid sammen med barna. Ikke bare i
lek men i samtaler, bønn og ved å lære
dem og holde alt det Gud har sagt i sitt
ord. Vi ønsker at lederne skal bygge tettere relasjoner med barna og har satt opp
ledere og barn som er fra samme bygd på

samme gruppe, så langt det lar seg gjøre.
Vi setter voksne ledere som gruppeledere
og har de unge lederne som hjelpeledere.
På denne måten ønsker vi også å trene
opp de unge. Etter hvert vil de være i
stand til å lede hver sin gruppe. Det å bli
bedre kjent, lære barna bibelvers utenat
og utfordre barna til å være med i bønn,
ser vi på som veldig verdifullt.

I tillegg har vi malte opp Awanasirkelen
ute på asfalten på oppsiden av hovedbygget og kontorbygget. Det er en sirkel som
det er laget mange leker og konkurranser
ut fra. Kjempekjekt! Det kan engasjere
mange samtidig. Totalt 80 stk med ledere
og deltakere springer og koser seg i lek og
moro her.

Sommerleirer 2018

Sommerleir 1.
Sommerleir 2.
Sommerleir 3.

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

8.-10. juni
Påmeldingsfrist: 14. mai
15.-17. juni Påmeldingsfrist: 21. mai
22.-24. juni Påmeldingsfrist: 28. mai

Påmelding på: imfrogaland.no
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Returadresse: ImF Rogaland, Mjølhusvegen 70, 4364 Sirevåg
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