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SISTE INDRE

Vi er
gode nyheter
imfrogaland.no

LEDER
Leder av Egil Vigdel

VÅRT HÅP,
VERDENS HÅP
Jeg skrev en leder for litt over
ett år siden. Denne hadde tittelen «Kongen kommer». Den ble
skrevet før koronarestriksjoner
og smittetall ble overskrifter i alle
norske medier. Siden den gang har
forsamlingslivet vårt vært, og er,
sterkt preget av disse restriksjonene. Allikevel velger jeg å sette den
overskriften jeg har satt.
For noen uker siden snakket jeg med en god
venn om det savnet jeg kjenner når vi ikke
får samles som Guds sanne menighet. Likevel
har vi mange gode elektroniske hjelpemidler
som gir oss mulighet, og disse skal vi være
takknemlige for og bruke aktivt. Dette gir oss
muligheten til fortsatt å forkynne budskapet
om den frelsen Gud har gitt oss i sin sønn,
Jesus.
Det kan faktisk hende at det vi står oppe i
kan bli en mulighet til å nå mennesker med
sannheten i Guds ord på en ny og effektiv
måte, men det kan aldri erstatte samlingen
som Guds menighet. Vi er skapt i Guds bilde.
En del av dette er at vi trenger den fysiske
samlingen med hverandre.

som er alvorlige ord til ettertanke for meg:
Heb 10-24,25
«Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode
gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra
vår forsamling, slik noen har for vane, men la
oss formane hverandre, og det så meget mer
som dere ser at dagen nærmer seg»
Vårt håp ligger ikke i denne verden og dens
ledere. Denne verden er ikke vårt hjemland.
Vårt hjemland er i Himmelen, hvor Jesus
sitter på sin Fars høyre side. Jesus er gitt
all makt i himmelen og på jorden, og den
makten blir ikke rokket uansett hva vi måtte
møte av prøvelser her i tiden. Jesus har lovt å
komme tilbake for å ta oss til seg for at vi skal
få være der han er. Frem til det skjer har han i
misjonsbefalingen lovet å være med oss ALLE
dager inntil verdens ende.
Dette er vårt håp, dette er verdens håp.
Du og jeg er satt inn i en tid som
denne for å arbeide aktivt med
å distribuere og sette den
eneste vaksine som kan fri
oss fra døden, evangeliet
om Jesus slik det enkelt er
forklart i Joh 3,16.

For en uke siden fikk jeg anledning til å være
sammen med bedehusflokken i Sokndal.
Dette var for min del det første fysiske møte
på lang tid. Hvor godt det er å bli møtt av
møteleder i døren og ønsket velkommen, få
se personer ansikt til ansikt når vi deler Guds
ord, og få veksle ord om viktige og uviktige
ting før vi skilles.
Dette forsterker to vers fra Hebreerbrevet
som i lengre tid har ligget i bakhodet mitt, og
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Årsmelding ImF Rogaland 2020
Det store spørsmålet vi sitter igjen med etter 2020 er om
det er Korona-avstand eller
Kristusnærhet som har satt de
dypeste spor? Siden koronapandemien ennå ikke er over, er det
kanskje for tidlig å gi et godt
svar, men vi kan som forsamlinger og enkeltpersoner likevel
reflektere over dette.
I januar, februar og halve mars 2020 sendte vi
forkynnere, hadde tre weekender for voksne
på Ognatun, var til stede med andakter og
informasjon på flere lokale årsmøter og var
i full gang med planlegging av tiltak og satsinger utover året. Torsdag 12. mars stengte
landet ned. Vanlig møte og lagsvirksomhet
stoppet. Alle ansatte i ImF Rogaland ble helt
eller delvis permittert fra april til juli. Fra mai
og til og med oktober ble det åpnet for en
del forsamlingsliv, men med begrensninger
og smittevernstiltak hele tiden. Årsmøtet til
ImF Rogaland ble utsatt fra april til 8. september. Alle andre kretsarrangement ble avlyst
resten av året. Det ble likevel noen unntak.
En samling i læringsfellesskapet Sirkel D
ble avholdt på høsten, far & barn-leiren i
september og den flerkulturelle leiren vi
flytta til oktober lot seg gjennomføre med
gode smittevernstiltak. Vi satte også inn et
ekstratiltak i den oppsatte årsmøtehelga vår
i april og gjennomførte en «Drive-in-basar»
på parkeringsplassen til 6 bedehus i kretsen.
Trekningen ble sendt direkte på Facebook på
kvelden. Basaren gav ca 100 000 kr i inntekt
til kretsen.
I desember fikk julemessa vår en helt ny vri.
På dette tidspunktet var smittespredningen
i Rogaland på vei opp, men vi gjennomførte
det vi kalte ei Hjulemesse på 6 bedehusparkeringsplasser med gode tiltak mot smitte
og med et flott resultat. Etter 272 000 kr i innsamlede midler på hjulemessa, satt vi igjen
med 238 000 kr i nettoinntekter. Av disse ble
40 000 kr sendt til ImFs arbeid i Finnmark.
Takk til mange frivillige for en kjempeinnsats
på både Drive-in-basaren og Hjulemessa.
Mange forsamlinger har hatt møter når
det har vært åpninger for det. Vi har sendt
forkynnere både til møter men også til flere
digitale sendinger som har blitt laget. Det har
vært kreative tiltak som bilrebuser, bålpannegudstjenester, husgrupper som går turer
sammen og møter på Teams eller Zoom.
Bore Bedehusforsamling ble stifta i 2020.

Hjulemessa var et viktig arrangement i 2020.

I kretsen er det flere bedehusfellesskap
som vil videreutvikle sitt arbeid enten de
definerer seg som forsamling eller forening.
Dette skjer i et læringsfellesskap, med hjelp
av en veileder eller ved omorganisering og
strategiarbeid som initieres lokalt. Det viktige
i alt som skjer er at formålet handler om å
bygge fellesskap som vil gi næring og kraft til
å vokse som kristne og til å gå som sendebud
i møte med mennesker rundt oss som ikke
følger Jesus.
2020 har vært et år som har utfordra oss til
å finne nærhet til Jesus, til hverandre og til
menneskene vi er sendt til på tross av avstandskrav. Har vi makta det? Er Jesuslivet så

integrert i vårt sinn, våre vaner og vår lengsel
at det lever og blomstrer også i utfordrende
tider?
Vi vil takke alle som har bidratt til kretsens
arbeid i 2020. I år kjennes det ekstra viktig
å takke de ansatte som ble permittert og
dermed fikk litt mindre på lønnskontoen.
Frivillige, dugnadsfolk, styremedlemmer,
komitemedlemmer, givere, sponsorer og forbedere har hjulpet på mange måter. Sammen
har vi planta, vanna og sådd. Takk til alle for
viktig innsats. Vi får fortsatt stå sammen i
bønn om at Gud gir vekst. Det som er umulig
for mennesker, er mulig for Gud.

ImF-kveld
Taler:
Andreas
Evensen

Program

:
17.00 Registrering
17.30 Lovsang
17.45 Undervisning
18.15 Årsmøte og mat

Årsmøte &
kveldsmat

Tirsdag
14. sept
kl 17.30 på
Ognatun
Hovedtaler: Espen Ottosen

Kollekt til
ImF
Rogaland
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27 (0)

kontaktpersoner

8 (-1)

lokalforeninger

12 (+1) forsamlinger
13 (0)

kvinneforeninger

2 (0)

mannsforeninger

1 (0)

brassband

1 (0)

sanggruppe

54 (+1) barne/ungdomslag

FORKYNNELSE PÅ 118 MØTER FOR VOKSNE I
IMF ROGALAND 2020 (2018: 226, 2019: 201)
Innleide forkynnere; 4
Ansatte i ImF
2019:18
2018:14
Rogaland; 25

2019: 61
2018: 79

Fritidsforkynnere;
44
2019: 63
2018: 61

Forkynnere fra
ImF; 45
2019: 59
2018: 72

HVA SKJEDDE PÅ
OGNATUN I 2020? (2019)
OGNATUNKAFE
SKOLETURER

LEIRER OG
WEEKENDER
IMF ROGALAND

3 (4)

BRYLLUP

4 (4)

6 (10)

SELSKAP

2 (18)

4 overnattingsdøgn (9)

4

3 (19)

KURSDAGER

6 (16)

KONFIRMASJON

UTLEID TIL WEEKENDER

2 (10)

MINNEMØTER

3 (9)
4 (5)

10.03.2021
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Arrangement på Ognatun
For voksne
KVINNEWEEKENDER

MANNSWEEKENDER

SENIORLEIRER

2016
2 weekender
123 deltakere

2016
1 weekend
34 deltakere

2016
1 leir
38 deltakere

2017
2 weekender
113 deltakere

2017
1 weekend
27 deltakere

2016
1 leir
25 deltakere

2018
2 weekender
103 deltakere

2018
1 weekend
29 deltakere

2018
1 leir
37 deltakere

2019
2 weekender
135 deltakere

2019
1 weekend
29 deltakere

2019
1 leir
25 deltakere

2020
2 weekender
116 deltakere

2020
1 weekend
23 deltakere

2020
AVLYST

12

leirer

2017 14
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160
140

163

163

166

163

164

13

684

2018

638

deltakere

leirer

2019 13

550

deltakere

leirer

2

leirer

61
deltakere

I disse
tallene er
ikke barn
og unge
på
Flerkulturell
leir,
Sammenhelg og
Sang og
musikkhelg
på
Furutangen
tatt med.

2020
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faste givere til ImF Rogaland
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5 000 000

INNTEKTER OG UTGIFTER ImF ROGALAND 2020

Inntekter 4 797 000 kr
2019: 5 051 000 kr
ANNONSERING; 69 000

2019:

5 000 000

Utgifter 4 194 000 kr
2019: 5 493 000 kr

78 000

Overskudd 2020:
603 000 kr
GAVER; 761 000

4 000 000

RENTEINNTEKTER; 3 000

11 000

BETALING LEIR OG WEEKENDER; 289 000

899 000

KONTINGENT OG LEIRKLUBB; 96 000

115 000

LØNNSINNBETALINGER; 628 000

OFF. TILSKUDD OG MOMSREFUSJON;
413 000

442 000

FORENINGSGAVER; 778 000

938 000

2019:

REISEUTGIFTER OG KOSTPENGER; 76 000

182 000

PORTO OG DATA; 143 000

109 000

GAVER TIL ANDRE; 65 000

73 000

ARRANGEMENTSUTGIFTER; 441 000

3 000 000

2 000 000

1 077 000

KRETSBLAD OG LEIRBLAD; 84 000

109 000

MISJONSTILSKUDD; 391 000

401 000

KURS FOR ANSATTE; 18 000
ADMINISTRASJONSUTGIFTER; 191 000

62 000
153 000

KONTORLEIE; 72 000

84 000

2 000 000

VINTERBASAR, DRIVE IN BASAR OG
HJULEMESSE; 449 000

327 000

1 000 000

LØNN OG
PERSONAL; 2
712 000

1 000 000

FAST GIVERTJENESTE; 983 000

TESTAMENTARISKE GAVER; 329 000
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4 000 000

794 000

3 000 000

0

2019: Underskudd 442 000 kr

444 000

1 034 000

- 31 000
0

3 243 000

el

Bibelskolen er i utvikling
Bildøy Bibelskole.
teplass til alle på skolen. Rommet brukes til
morgensamlinger, onsdagsmøter, noe undervisning og av studentene på fritida. For noen
uker siden hadde musikklinja besøk av Ole
Børud. Han hadde seminar om låtskriving, og
det ble god stemning i kapellet da han gav
noen smakebiter av sine låter, eksklusivt for
musikklinja.

Nokre av Rogalandsstudenane dette året. F.v. Endre Lauvås, Johannes Osen, Elisabeth Vigdel,
Alma Auestad og Nils Arne Byrkjedal.

Visste du at...
• det er ventelister for studentplass på noen av linjene på Bildøy?
• skolen starter opp med to nye linjer høsten 2021?
• nytt kapell på huset er tatt i bruk?
Alt dette får du høre mer om hvis du leser videre.
Av Laila Eidsheim Flaa, Studieleder
Gode søkertall
Pr. 1. mars har Bibelskolen fylt opp flere av
linjene sine. De nye linjene Internasjonal
og Credo er helt fulle, og det er opprettet
venteliste. Vi har hatt gode søkertall, og ligger nå totalt på 12 flere ja enn på samme tid
i fjor. Studieleder Laila Eidsheim Flaa tror at
koronaåret som ligger bak oss, gjør at flere nå
velger et år på en internatskole. «Det er tross
alt det beste stedet å være for ungdommer
som er ferdige med videregående nå», sier
hun, og refererer til at hele skolen er én stor
kohort, og dermed kan være med hverandre
helt som vanlig. Eidsheim Flaa kommenterer:
«Luksusproblemet, hvis skolen skulle klare å
fylle alle linjene, er hybler til studentene. Men
den utfordringen tar vi på strak arm. Vi holder
for eksempel på med oppussing av noen av
utleieboligene våre nå, og disse vil være klare
til å ta i bruk til høsten».
Tjenestelinja og musikklinja
De linjene vi fremdeles har god plass på
er tjenestelinja (andreåret) og musikklinja.
Håkon Ree, lærer på musikklinja, oppmuntrer
gjerne flere musikkinteresserte til å søke
skoleplass. Han jobber for at studenter som
ønsker det, skal få gitt ut egen sang i løpet av
året. Han hjelper studentene med låtskriving,
melodi, miksing og mastring. Hele prosessen

skjer på Bildøy, og Håkon uttrykker stor entusiasme og glede over å se studentene mestre,
og få ønsket sitt oppfylt. «Å se studentene
utvikle seg fra å lage den første strofen, til å
finne sitt personlige uttrykk og til frimodig å
gi ut sin første låt på streamingplattformene,
er bare helt nydelig å få delta på. Jeg er
privilegert som får jobbe med disse ungdommene», sier han.
Internasjonal linje
På Internasjonal linje er nok spenninga først
og fremst knyttet til reising verden rundt.
Studentene skal oppholde seg to måneder i
Israel og to måneder i Colombia. Hvordan vil
Covid-19 påvirke dette? Vil det være noen restriksjoner? De som har takket ja på linja har
nok stor tro på at situasjonen har normalisert
seg såpass utpå høsten at reising blir mulig.
Den andre nye linjen som skolen starter opp
i høst, er Credo. Mange norske ungdommer
er sultne på mer Bibel, og vi gleder oss stort
over god søkning til linjen. Vi håper å få plass
til de som nå står på ventelisten.
Nytt kapell
I slutten av januar hadde skolen åpning av
nytt kapell i kjelleren. Etter tre måneder med
bygging av scene, maling av vegger og teppeflislegging, stod kapellet klart til bruk. Det
gamle biblioteket er borte, og det er kommet
inn scene, skjermer og høyttalere, og sit-

Musikklærer Håkon Ree har engasjert seg
i utformingen av kapellet, og han forteller
gjerne litt om hvordan han synes det har
blitt.
«Kapellet har blitt en arena hvor studentene
får mulighet til å utfolde seg musikalsk og
åndelig. Med dette nye, flotte møtelokalet
har studentene mulighet til å arrangere
lovsangsskvelder, bønnestunder og andre
arrangement. Kapellet er utstyrt med nytt
godt anlegg til både lyd og bilde. Kapellet
inspirerer!»
Rogaland studenter
Her følger noen sitater fra noen av årets
Rogaland-studenter:
”Vi er veldig heldige som får lov å være i et
så stort fellesskap, til tross for nedstengning i
samfunnet.”
”Et veldig lærerikt og givende år, med mange
kjekke medelever.”
”Bra linjeundervisning og mange kjekke
aktiviteter.”
”Bildøy er en god og trygg plass der man kan
vokse som person, og også vokse i troen, og
komme nærmere Gud. Det beste med skolen
er gode, oppbyggende samtaler med medstudenter og personalet.”
”Om det ikke hadde vært så bra her på Bildøy,
hadde jeg ikke valgt et år nummer 2.»

Skolen på jakt etter ny Bibellærer
Skolen har nylig mottatt oppsigelse fra
Morten Torsvik. Han har hatt permisjon fra jobben sin på Bildøy i 1,5
år. Skolen må derfor ut på jakt, og
annonsering vil komme i en kanal nær
deg om ikke lenge. Vær gjerne med og
spre ryktet, og tips dyktige Bibellærere
om å søke.
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Finnmark indremisjon:
Avhengig av støttespelarar i sør
Her i Finnmark er vi ikkje nok
misjonsfolk til at vi klarer å bære
arbeidet aleine, difor er vi enormt
takknemlege for alle støttespelarar
i sør.
Av Terje Slettebø
Dette seier dagleg leiar i Finnmark Indremisjon Paul Tore Garvo, i ein samtale med Siste
Indre. I Rogaland er det fleire kvinneforeiningar (Finnmarksforeiningar) som arbeidar for
ImF sitt arbeid i Finnmark. Og ImF-Rogaland
støttar kvart år arbeidet med 40 000 kr av
overskotet frå kretsen si julemesse.
Tre områder
Garvo fortel at støtta frå sør viser seg på tre
områder og alle er veldig viktige. -I tillegg til
den reint økonomiske støtta har barne-og
ungdomsarbeidarar frå sør som vi har hatt
tilsett i arbeidet betydd mykje. Og vi gleder
oss over arbeidsfolk som kjem oppover på
kortare opphald og på dugnad utfører byggeprosjekt og vedlikehald på misjonssentera
våre. Nå venter vi ein gjeng på 5 mannfolk
frå Rogaland som skal heva standaren på
bueiningar på camping og misjonssenteret i
Vestre Jakobselv.
Turisme
Camping og misjonssentra i Repparfjord og
Vestre Jakobselv er viktige for Finnmark Indremisjon. Her satsar ein på turisme om sommaren for å få inn ekstra midlar til misjonsarbeidet. Og gjennom å satse på turisme får ein
også mange nye kontaktar og moglegheiter
til å dele evangeliet. Krossen på veggen på
misjonssentra har ført til mange fine samtalar, fortel Paul Tore.
Stort fylke
Hovudsaka for Finnmark indremisjon er å
nå ut med Guds ord til folket i eit stort fylke
med store avstandar. Arbeidarane må ver
sjølvstendige, for det er få medarbeidarar og
lange avstandar mellom der ein er stasjonert.
Kretsen har som mål å sende ut arbeidarar til
å vera med på møter på flest mogleg stadar.

Flott sang på leir på Vestre Jakobselv.
Barne-og ungdomsarbeid
Paul Tore, som er 50% tilsett som dagleg leiar
i kretsen og 50% dagleg leiar på camping og
misjonssenteret i Vestre Jakobselv, framhevar
at barne og ungdomsarbeidet også er viktig.
Han glede seg over at det nå ser ut til at dei
får to nye barne og ungdomsarbeidarar frå
hausten av som skal arbeida med utgangspunkt i Vadsø.
Leirarbeidet er viktig
Erfaringa er at når dei har stabile barne og
ungdomsarbeidarar blir lagsarbeidet meir
stabilt og med fører også til at oppslutninga
på leirane våre blir betre. Garvo fortel at før
Koronaen slo til hadde dei fulle leirer med
30-35 deltakarar og han legg til: Dei aller
fleste som kjem på leir kjem frå ikkje kristne
familiar, så leirarbeidet er viktig og betyr
mykje for oss. Blir barna engasjert når vi også
foreldra. Vi brukar å avslutte leirane med ei
samling der foreldra også er med og der går

vi gjennom det viktigaste som er blitt forkynt
på leiren, og slik når vi to generasjonar med
Guds ord, understrekar han.
Ny forkynnar
I Vest Finnmark arbeider dei med å få på plass
ein ny forkynnar. Svein Hansen som har stått
i dette arbeidet lenge har blitt pensjonist. Jorunn og Olav Eikemo har gått inn i oppgåva
midlertidig fram til sommaren. Garvo håper
dei få hausten av har på plass ein forkynnar,
stasjonert i Hammerfest, og med Vest-Finnmark som arbeidsfelt.
Samarbeid
Indremisjonsleiaren fortel at i Finnmark er organisasjonane vant til å samarbeida og til at
folk går på kvarandre sine møter. Ingen organisasjon har kapasitet til å ha møteverksemd
alle stader ein ynskjer. Han trekker spesielt
fram Tana der ImF og Samemisjonen nå vil
ha møte annankvar gong for å få kontinuitet
i arbeidet.
Optimistisk
Paul Tore ser optimistisk på framtida, ikkje
mist på grunn av alle dei når gjennom leirarbeidet, og han opplever at folk er mottakelege for evangeliet: -I Finnmark er det også
høg terskel for å gå på møter, men i mindre
samanhengar og særleg på tomannshand får
eg fine samtalar med enkeltpersonar.

Paul Tore Garvo er optimistisk.
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Repparfjord Leisted i flott natur.

Bilrebus med Actionbound
og en spennende konkurranse. Som en del
av oppgavene skulle deltakerne også be bønner for skole og andre institusjoner i bygda.
Samme konsept har vi i ImF Rogaland hjulpet

til med både på Vigrestad og Riska. Dette er
et smittevernvennlig tiltak som passer godt
nå utover våren. Er dere interessert i å prøve
dette ut, ta kontakt og vi vil gjerne hjelpe!

DRIVE-IN-BASAR
Søndag 11.april

Søndag 11. april

Drive-in-basar

Full fart i klatrestativet. Fremderst ser vi Steinar
Dovland med Emilian. Bak er Jonah Dovland
og morfar Jarl Sirevåg. Foto: Tone Dovland.
Søndag 31. januar klokka 14.00 hadde Ogna
misjonsforsamling bilrebus ved hjelp av appen Actionbound. Da stilte alle med biler og
mobiler, lastet ned appen og ble guidet gjennom ei kjøreløype på mobilappen. De møtte
ulike oppgaver og aktiviteter, i tillegg til små
andaktssnutter som vår barne - og familie –
arbeider, Anne Birgitte Auestad, hadde spilt
inn på appen. Det var også hun som hadde
laget oppgavene og satt sammen hele bilrebusen på appen. Dette var en kreativ måte å
gjennomføre en familievennlig aktivitet som
gav både opplevelser, utfordringer, Guds ord

til inntekt for
ImF Rogaland. Møt opp på
p-plassen til ett av
bedehusene avmerka på
kartet til høyre i den angitte
tiden, og kjøp lodd, kr 10,pr lodd. Du kan vinne en
iPad, sykkel m.m
Basaren trekkes «live» på
Facebooksiden til ImF
Rogaland klokka 20.30

Ræge Bedehus
10.00 - 11.00
Bore Bedehus
12.00 – 13.00

Varhaug Misjonshus
18.30 – 19.30
Ogna
Bedehus

Servering
inn
gjennom
bilvinduet

Vennligst sitt i
bilene hele tiden!

16.3017.30

Bjerkreim
Bedehus
14.30 –
15.30

Gladsang-dager på Ognatun
7. - 10. juni

Marit
Stokken
Berland og
Jarle Berland
blir med.
Sang,
forkynnelse
og godt
fellesskap
enten du vil
bo på
Ognatun
eller komme
og bli med
på møter,
måltider og
samlinger.
Ring
51793880 for
påmelding
og info!
Program:

Mor Marte Skjørestad sammen med barna
Hilde til høyre og Anita opp ned.

imfrogaland.no
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Lyngdal Bibelcamp 2021
Uke 27
Bibeltimer:
Andreas Evensen

UKE 28
Bibeltimer:
Gunnstein Nes

Uke 29
Bibeltimer:
Aud Karin K. Ringvoll

UKE 30
Bibeltimer:
Lunar Landro

Kveldsmøter:
Ruben Lie Monsen

Kveldsmøter:
Marit og Irene

Kveldsmøter:
Johan Halsne

Kveldsmøter:
Erik Furnes

Storsamling
søndag kl 11.00
Hanne Lunde

Storsamling
søndag kl 11.00
Jarle Waldemar

Storsamling
søndag kl 11.00
Linn Merete U. Peducassé

Storsamling
søndag kl 11.00
Trond Pundsnes

Leirsjef:
Solveig Hosøy

Leirsjef:
Kenneth Foss

Leirsjef:
Ragnar Ringvoll

Leirsjef:
Torgeir Lauvås

Familiesamling torsdag
Jarle Waldemar

Familiesamling torsdag
Jarle Waldemar

Familiesamling torsdag
Seven-jentene

Familiesamling torsdag
Sulebakk og gutta

Kidzcamp
Ellinor Haugland

Kidzcamp
Kine Marie Myhre

Kidzcamp
Bjarte Vesetvik

Kidzcamp
Maria Abelvik Danielse

Book nå for rom og leiligheter i sommer.
Bibelcampen.no
Telefon: 38 33 06 50/
957 45 158
E-post: drift@bibelcampen.no

Retreat på Ognatun
Avdelingsleiar på Ognatun, Tove
Braut opplevde det bra å vera med
på Dagsretreat for dei tilsette i
ImF-Rogaland.-Eg var spent for eg
hadde ikkje tidlegare vore på Retreet. Vi hadde ein flott leiar i Henny
Lie Sandve og eit fint og gjennomarbeida program.
Måndag 8. februar gjennomførte dei tilsette eit retreat leia av Henny Lie Randve frå
”Retreat Rogaland”. Dette var eit ledd i den
prosessen som kretsstyret og Ognatunstyret
har sett i gang. Ein ynskjer å utnytte kapasiteten på Ognatun og Retreat kan vera eit god
alternativ for mange der ein får trekkje seg
tilbake, vera stille med Gud og gå prosessar
med Ham.
-Her var ein harmonisk ro og spesiell atmosfære når vi møtte fram, det er det første Tove
peiker på når ho sumerar opp Retreat-dagen.
– Det var godt å setja seg ned og gje tankane
rom og ha tid til å reflektera over ein tekst
meir enn vi gjere til vanleg. Vi vart oppfordra
til å setja oss inn i teksten med heile oss. Vi
vart meir delaktige sjølve, i staden for å få
bodskapen servert i ein tale, måtte vi lese,
grunne og tileigna oss innhaldet sjølve.
Tove peiker også på at det var fint med ein
slik dag der ein skulle leggja vekk mobilen
og vera skjerma for forstyrringar: -Dette trur
eg er viktig for oss i dag når vi leve i ei tid der
vi skal vera tilgjengelege heile døgnet, seiar
10

Tove Braut.
avdelingsleiaren på Ognatun.
Kva tenkjer ho om å bruka Ognatun til retrat?
-Ognatun er ein «fredens plass» så dei ytre
forhold skulle liggja godt til rette. Her er også
mykje fin natur for dei som ynskjer bruke

han. Eg tenkjer vi må sjå retreat som ei brikke
i ein større samanheng rundt drifta på Ognatun. Vi ynskjer å leggja til rette, så godt som
mogleg for retreat, ut frå våre premissar som
ein leirstad, avsluttar Tove.

Pinsehelga 21.- 23. mai 2021
Bli med på en flott tur der båten «Helgøy Tind»
seiler i vakker natur mens du hører god, kristen
sang, andakt og kan kjøpe lodd. Smitteverntiltak.
Fredag 21.mai kl 17.00-18.30
Fredag 21.mai kl 19.00-20.30
Fredag 21.mai kl 21.30-23.00
Lørdag 22.mai kl 11.00-12.30
Lørdag 22.mai kl 14.00-15.30
Lørdag 22.mai kl 16.00-17.30
Lørdag 22.mai kl 19.00-20.30
Søndag 23.mai kl 11.00-12.30
Søndag 23.mai kl 13.30-15.00
Søndag 23.mai kl 17.00-19.00

Tau
Jørpeland
Hommersåk
Kvitsøy
Vedavågen
Vedavågen
Vedavågen
Halsnøy
Judaberg
Helgøy

Du får møte:
Sara og David Åstrøm (innreisemulighet-forbehold)
Ingrid Kjosavik, Morten Samuelsen,
Asbjørn Sivertsen m. flere.
Wenche Lunde holder andakt.

Billettbestillingen åpner 13.april
klokka 14.00 på imfrogaland.no
Kr 250 pr turbillett.

Grude Gartneri
Brekkeveien 18
4353 Klepp Stasjon

Haaland Tynnplate AS
Skogateigen 28
4362 Vigrestad

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

Pål Hatteland AS
Entreprenør
Mob 99278710

tynnplate.no

Tlf 975 25 110
Post@bryne-regnskap.no
www.bryne-regnskap.no

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

Haugstad Eiendom AS
Tlf.: 464 22 022

Postboks 37
4369 Vigrestad

Odd Narve Grude
Næringsbygg
Tlf.: 90 13 95 19
51 42 37 99
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Returadresse: ImF Rogaland, Mjølhusvegen 70, 4364 Sirevåg

ImF Rogaland trenger flere givere
ImF Rogaland vil fortsette med ledertrening,
barneleirer, forsamlingsutvikling, forkynnelse, diakonale tiltak,
konfirmantopplæring og inspirasjonssamlinger. Vi trenger å øke
inntektene med 600 000 kr. i året for å opprettholde dette arbeidet.

VIPPS:
Skattefradrag på
vippsgaven?
Skriv inn ditt
personnummer
her hvis gaven er
500 kr eller mer,
og du får
skattefradrag på
gaven.

FAST GIVER:

Bli fast giver og få
skattefradrag.
Gå inn på nettsiden imf.no
Velg «Gi gave» i menyen og
opprett din giveravtale til ImF
Rogaland
ImF Rogalands kontonummer: 8220 02 80101

