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LEDER
Leder av Torgeir Lauvås

Å vokse seg ung,
sunn og ny
Da ett av barna mine var ganske liten, fikk jeg
et nydelig spørsmål: «Far, om du er gammel
eller ny?» Jeg husker ikke hva jeg svarte, men
spørsmålsstillingen har brent seg fast. Jeg
smiler hver gang jeg tenker på spørsmålet,
og husker at det kom fra baksetet i bilen da vi
var halvveis mellom hjemmet vårt og på vei
mot Hommersåk.
Jeg har nå passert 50 år for ett par år siden,
kona ble nettopp 50, og vi gråner i håret
begge to mer og mer. Uansett alder er hele
tiden vår kropp i vokst og utvikling eller i
aldring og forringelse.
I sitt andre brev til menigheten i Korint, skriver Paulus noen spennende ord. Selv er nok
Paulus mellom 50 og 60 år, og brevet skriver
han antakelig fra Efesus der han postlegger det med adresse til menigheten i byen
på andre siden av Egeerhavet. Han skriver:
«Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt
ytre menneske går til grunne, blir vårt indre
menneske fornyet dag for dag.» 2 Kor 4, 16
Indre fornyelse dag for dag selv om vi blir
eldre dag for dag. Det går faktisk an for alle
og enhver av oss å oppleve fornyelse og foryngelse i vårt åndelig liv. Sunn åndelig vekst
og modning vil føre til både åndelige frukter
og en modenhet som vil merkes for de som
lever rundt en slik kristen person.
Til de kristne i Efesus sender Paulus noen år
seinere disse linjene: «Så skal vi ikke lenger
være umyndige småbarn, ikke la oss kaste
hit og dit og drive omkring ved hvert eneste
vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for
menneskers falske spill og listige, forførende
knep. Men vi skal være tro mot sannheten i
kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham
som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele
kroppen sammenføyd og holdt sammen av
hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave

hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser
og bygges opp i kjærlighet.» Ef 4, 15-16
Stikkordene i de rådene Paulus gir til både
korintere og efesere er viktige for oss i dag
også. Jeg vil sammenfatte hans råd slik:
- Troskap i kjærlighet til sannheten i Guds ord
- Vokse i kjennskap og tilknytning til Jesus
- Leve i indre fornyelse dag for dag
- Bli sammenføyd med felleskapet i den
kristne forsamlingen
Konsekvensene av et liv i tråd med Paulus
sine råd vil være fornyelse, modenhet og
Jesusnærhet. Alternativet er stagnasjon, egoisme og å det være seg selv
nok. Jesus klør i fingrene
etter å peke på og lede til
den gode vei for oss som
tror. Har du funnet måter
eller redskaper til å oppnå
det Paulus skriver om?
Har du definert hva du skal
tenke og mene om sannheten i Guds Ord?
Hva trenger du å luke bort
(nedprioritere), eller vanne
og stelle (prioritere) i ditt
åndelige liv for å vokse i
kjennskap? Bruker du nok
tid i stillhet med Jesus?
Skulle du reist på retreat?
Har du en forbeder og en
sjelesørger/mentor som
kan hjelpe deg til å leve i
fornyelsen?
Bruker du det kristne fellesskapet i forsamling og smågrupper til å vokse i tro?
Tjener du i din forsamling?

Indremisjonsforbundet i Rogaland
Mjølhusvegen 70, 4364 Sirevåg
Tlf. 51 79 38 80
Nettside: imfrogaland.no
E-post: rogaland@imf.no
Direktenummer:
Anne Berit Aarsland
Terje Slettebø
Anne Birgitte Auestad
Anita Auestad

977 67 073
51 79 38 80
920 90 232
51 79 38 80

Kretsleder

Torgeir Lauvås
Tlf 971 71 745

Kretsstyreleder

Egil Vigdel

Tlf 464 11 819
Bankgironr.
8220.02.80101
# 21841

2

SISTE INDRE
Organ for ImF-Rogaland
Tilslutta Indremisjonsforbundet
Kommer ut 4 ganger årlig
Kontingent kr 250,Redaktør: Torgeir Lauvås
Sats: Tubb
Trykk: Lura Trykkeri

OGNATUN
Mjølhusvegen70
4364 SIREVÅG
Tlf. 51 79 38 88
Direktenummer
51 79 38 88
Nettside: ognatun.no
Epost: ognatun@imf.no
Avdelingsleder:
Elisabeth Aarsland 51 79 38 88

Forsidebilde: Grilling ved Riska Bedehus 17.mai 2022. Richard Riska, Atle Maudal, Svein Risdal og Thomas Risdal. (Foto: Torgeir Lauvås)

Håvard Braut, Svein Arne Fasseland og Jarle Mong. (Foto: Alice Tegle / Dagen)

Kom Heim!
Denne våren har vi tre: Svein Arne Fasseland, Håvard Braut og meg
selv, Jarle Mong, tatt initiativ til en mannsprosess vi har valgt å kalle
«Kom Heim». Vi har hatt to samlinger så langt en i mars og en i mai,
vi håper det blir mange flere og vil invitere til nye samlinger til høsten
igjen. Konseptet er tilpasset menn. Sangene er enkle og tradisjonelle,
hovedingrediensen er forkynnelsen. Kveldene avsluttes med samtale
rundt border og bønn for hverandre.
Responsen så langt har vært god. Mellom 70
og 80 menn i alle aldre har funnet veien til
samlingene som har funnet sted på Saron på
Bryne. Serveringen står vi sammen for, man
tar med det man har for hånden, kaffien er på
huset. Samlingene starter 19.30 hver gang og
datoene til høsten vil snart være klare.
Vi tror at troslivet er et liv i etterfølgelse, vi
er pilegrimer på vandring mot det Jesus har
for oss. Hvordan ser denne helliggjørelsens
vei ut i dag for den moderne mannen i en
tidsalder som har et helt annet syn på selvrealisering?
Der de fleste antagelig så en litt impulsiv løs
kanon på dekk når de så disippelen Peter, så

Mange koner lengter etter at mannen skal ta
opp hansken og lede an. Mange barn lengter
etter en trygg far som kan vise vei. Samfunnet vårt har behov for menn som frykter Gud
og gjør hans vilje og reflekterer hans nåde.
Det er bare en som kan lede oss mot vår
sanne identitet, det er bare en som har vist
oss hva ekte maskulinitet innebærer. Kanskje
trenger nettopp du et slikt fellesskap hvor vi
står sammen med det samme målet for øyet.
Vel møtt!

Jesus en klippe som han vil bygge sin kirke
på. Jesus har en plan for våre liv også selv om
den ikke alltid er like lett å få øye på.
Vi har tro for å legge til rette for at menn på
vandring skal kunne komme sammen for å
sette mot i hverandre, be, samtale og prise
Herrens sammen. Dette er utgangspunktet
for forkynnelsen som vil være en sentral
ingrediens alle kveldene.
Vi drømmer om å sette menn i bevegelse.
Jesus vil lede oss inn i gjerninger han allerede
har lag ferdige for oss. Denne bevegelsen
skjer sammen med hverandre og Mesteren
vår. Vi tror Jesus vil gjenreise mannen i en tid
mange forbinder med mannlig resignasjon.
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66 personer deltok på årsmøte.

Årsmøte med fokus
på framtida
Organisasjonsprosessen der ImF
nå arbeider med å finne den
mest tenlege organisasjonsform
for framtida var den viktigaste
saka på ImF-Rogaland sitt årsmøte 20. april på Ognatun.
Tekst og foto: Terje Slettebø
Ei arbeidsgruppe i kvar krets har arbeida med
dette sidan prosessen starta på GF i 2019. I
ImF-Rogaland vart ei arbeidsgruppe valt på
årsmøte i 2020.
Overordna visjon
Den overordna visjonen for ImF i dette arbeidet er blitt utrykt slik: «Vi ser en bevegelse av
unge og eldre som sammen vokser og mod4

nes som Jesu disipler, former nye fellesskap
og forsamlinger, og misjonerer i Norge ved
å dele evangeliet i ord og praktisk hverdagsdiakoni. Vi ser tusenvis av familier som som
frimodig deler troen på hjemmebane og når
ut til barn og unge i sitt nærmiljø».
Tre modellar
På årsmøte vart det presentert tre konkrete
organisasjonsmodellar. Kretsmodellen som
er den organisasjonsform som ImF har i dag.
Den andre modellen var Regionmodell der
kretsane vil bli slått saman til større regionar.
Nettverksmodellen var det tredje alternativet
og den som inneber størst endringar. Her vil
kretsane opphøyra og organisasjonen vil ha
to nivå, ImF-sentralt og forsamling/foreining/
kontaktperson. Her tenkjer ein seg at det blir
ulike danna nettverk mellom forsamlingar/foreiningar/kontaktpersonar som skal tena det
lokale arbeidet slik at misjonen kan nå lengst
mogleg ut med evangeliet slik visjonen seier.

Visjonen og dei ulike organisasjonsmodellane var utgangspunkt for gode og engasjerande gruppesamtalar.
Årsmelding
På årsmøte vart også årsmelding og rekneskap for 2021 gjennomgått og vedtatt.

Tove Braut vart takka for si teneste.

Magne Skårland orienterer om
Ognatun.

Anne Birgitte Auestad og Anne
Berit Aarsland leia songen.

Koronasituasjonen har prega arbeidsåret
mykje og særleg har dette gått ut over leir og
andre kretsarrangement som skulle vore på
Ognatun. Ein god del av det lokale arbeidet
har ein kunna halde oppe med koronarestriksjonar.
Rekneskap
Dette viser også igjen i rekneskapen til
kretsen. For arbeidsåret 2021 vart det eit
underskot på 209 000. Men årsmøte merka
seg at innbetalingar frå foreiningar og lag
hadde auka med ca 100 000 frå året før til
871 000. Den faste gjevartenesta er stabil på
i underkant av 1 mill. kr. I framlegginga av
rekneskapen vart det også understreka at
medarbeidarflokken er litt mindre enn vanleg og ynskjeleg og at dette også har påverka
det økonomiske resultatet.
Ognatun
For drifta på Ognatun hadde koronarestriksjonane stor innverknad på drifta i 2021. I

Torunn Ivesdal Gjedrem og Toralf
Liene fører møteprotokollen.

periodar var det stille og lite aktivitet som
var mogleg. Heldigvis var det gode kompensjonsordningar som Ognatun kunne gjera
seg nytte av. Rekneskapen for Ognatun 2021
viser eit underskot på 140 000 kr. Formann i
Ognatunstyret Magne Skårland kunne også
orientera om at Gapahuken var ferdig, berre
litt innredning gjenstår. Turstien i bakken bak
bygningane på Ognatun var også sluttført.
Dugnadsfolka som er viktige for dette arbeidet har nå hovudfokus på å renovera 4 av
overnattingsromma i Internatbygget.
Motivasjon i tenesta!
Erik Furnes frå ImF var med på årsmøte og
han hadde ein minibibeltime for dei 66 som
møtte fram på årsmøte. Han stilte spørsmålet
om kva som motiverer oss i tenesta for Gud.
Og han peika på at å glede Gud er ein god
motivasjon. Furnes minna om utrykket: «Bli
venn med kongen og sjå kva som skjer!» Kor
vil Gud føra oss når vi søkjer å leva eit liv etter
hans vilje. Vi skal få leva og tilbe Gud her i

Erik Furnes hadde minibibeltime.

livet i vidare inn i æva.
Erik peika vidare på 2 Kor 5.14, «For kristi
kjærleik tvinger oss» og understreka at der
finn vi den høgaste motivasjon.
Avdelingsleiar Ognatun
På årsmøte vart også Tove Braut takka av etter 15 år som avdelingsleiar på Ognatun. Ho
har med stor iver og truskap leia arbeidet på
leirstaden i alle desse åra. Elisabeth Aarsland
vart ynskja velkomen som ny avdelingsleiar.
Kretsstyre
På årsmøte i år var det ikkje val av nytt kretsstyre. I 2021 var årsmøte i sept, og det vart då
bestemt at perioden fram til april 2022 vart
for kort til nytt val, slik at det blir val igjen på
kretsstyret på årsmøte i 2023.
Dei som er med i kretsstyret no er: Egil Vigdel, Laila Mong, Reidar Røyland, Kari Helen
Garheim, Svein Risdal, Geir Inge Byberg, Sofie
Braut, og Grethe Thorsen 1. vara.

Samtalen gjekk godt rundt bordene.
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Forsamlingen i hovedsalen på nye Ljosheim bedehus.

Nytt bedehus på Sevlandsvik og
husrom for flyktnigner

Tekst: Torgeir Lauvås
Foto: Johan Halsne
Leiv Åge Ånensen

Kjører du riksvei 547 sørover på Karmøy og kommer til Sevlandsvik og
Cirkel K -stasjonen der, er ett av de neste byggene du passerer Ljosheim
Bedehus. Huset ligger til høyre for riksveien. Bedehuset er helt nytt og
moderne med stor parkeringsplass rundt. Huset ble bygget på tomta der
det gamle bedehuset stod. Dette ble revet i 2019 etter at de først hadde
planlagt å restaurere og bygge på det gamle huset fra 1907. Da tilstanden
var betydelig verre enn antatt, gikk de i 2019 på med friskt mot og endra
planene til nybygg. I mars 2020 ble gamlebedehuset revet, og etter en
intens periode med mye dugnad og stå-på-vilje, har de nå fått seg ett nytt
bygg som ble åpnet lørdag 28. august 2021.
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Kontakten med Ukraina
Deler av bedehusfolket på Ljosheim, har på
mange måter, og gjennom flere år hatt kontakt med Bibelskolen og Pinsemenigheten i
Korosten i Ukraina. Vi stilte Leiv Åge Ånensen,
som er i bresjen for denne kontakten, noen
spørsmål.

tiden støttet forsamlingen og Bibelskolen i
Korosten, som ligger nær Tsjernobyl.
Flere fra Bibelskolen og forsamlingen i Korosten har opp gjennom årene flere ganger
besøkt Ljosheim, og det har oppstått et nært
forhold mellom bedehusfolket og de fra
Korosten.

-Si litt om hvordan kontakten med forsamlingen i Ukraina oppstod og hva den har
bestått i.
Kontakten med Bibelskolen og forsamlingen
kom gjennom stiftelsen Tro, Håp og Kjærlighet (THK), og startet opp i 1995. THK har hele

Jeg er styreformann i denne stiftelsen, samt
styremedlem for Bibelskolen i Korosten.
Mange fra Sevland, Åkra og Langåker, og
ellers rundt omkring på Haugalandet har
siden 1997 engasjert seg med diverse hjelp/
arbeid i Ukraina. De første årene var arbeidet

Leiv Åge Ånensen.
vårt hovedsakelig i Korosten og nærliggende
områder, men i dag sender vi hjelp over store
deler av Ukraina. THK støtter sterkt opp om
Bibelskolen, og sammen med stiftelsen Vinden i Sverige, står vi for ca. 70 % av driftskostnadene til Bibelskolen.
-Hva skjedde i det forholdet dere hadde til
menigheten etter 24. februar i år da Russland invaderte Ukraina?
Opp gjennom årene har vi fått mange gode
venner i Ukraina, og vi regnet med at det ville

Grillfest i det fri.

Ei gruppe ukrainere.
komme spørsmål om vi kunne hjelpe ved et
eventuelt krigsutbrudd. I dagene før krigen
brøt ut var jeg i daglig kontakt med Sergiy
Kovalchuk, som er og har vært vår kontaktperson siden 1995. Våre venner i Ukraina
hadde et avslappet forhold til opprustningen
som russerne foretok seg, men da krigen kom
begynte folk å ta kontakt. De første 35 fra
menigheten som kom seg ut av landet, fikk
vi etablert hos venner i Gøteborg – området
i Sverige.
De første som kom til Sevland kom med fly
fra Gdansk, den aller første kom 4 mars. Siden
det har vi tatt imot 160 -170 personer i Sverige og Norge, av disse har vi på Sevland tatt
ansvaret for ca. 60 personer som bor i vårt
nærområde, hvor av ca. 30 bor på Sevland.

Blant de 170 personene, er det 33 barn som
hovedsakelig kommer fra et barnehjem i
Korosten. Dette barnehjemmet startet THK
rundt år 2000. Barnehjemmet bestående av
33 barn og 6 ledere, er i Sverige.
-Hvordan stiller forsamlingen, nærmiljøet
og enkeltpersoner opp for å hjelpe flyktningene?
Hele forsamlingen og nærmiljøet har stilt
opp på en fantastisk måte. De fleste ukrainerne deltar på møtene våre på Ljosheim, i
tillegg til at de som gruppe låner Ljosheim
hver onsdag til felles middag og gudstjeneste. Alle som vi har tatt imot bor privat, uten
at de de bor hos har fått noen støtte til dette.
I disse dager begynner vi å få flyktningene
plassert i hybler, leiligheter og boliger, og da

Noen av ukrainerne på Preikestolen.
dekker NAV utgifter til leie og strøm. Karmøy
kommune og NAV har vært helt enestående
og stilt opp nesten døgnet rundt.
-Hva gjør det med forsamlingen å få et slikt
diakonalt prosjekt rett i fanget?
Ljosheim som forsamling har ikke hatt så
mye å gjøre med arbeidet direkte, men stiller
opp hvis og når det er behov. Det er stort sett
enkeltpersoner og familier som på en eller
annen måte er engasjert gjennom THK sitt
arbeid i Ukraina, mange av disse har også
vært i Ukraina og kjenner derfor mange av de
som er kommet som flyktninger.

MARKNADSDAG
OGNATUN
Torsdag 2. juni kl. 17.00
Sal av blomar, grønsaker, lappar, og grillmat.
LEIRBASAR KL 19.00

Song & tale av
Marit og Irene
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Egen
kidscamp og
ungdomscamp
alle uker

PROGRAM
4.-10. JULI

U27

Bibeltimer: Andreas Evensen
Kveldsmøter: Johan Halsne
Leirsjef: Solveig Hosøy
Familiesamling torsdag 16.00: SEVEN
Konsert fredag 22.00: JUSTIFIED

11.-17. juli U28
Bibeltimer: John Roger Nesje
Kveldsmøter: Marit og Irene
Leirsjef: Kenneth Foss
Familiesamling torsdag 16.00: Jarle Waldemar
Konsert fredag 21.30: Sveinung Hølmebakk

18.-24. juli U29
Bibeltimer: Svein Granerud
Kveldsmøter: Aud Karin K Ringvoll
Leirsjef: Ragnar Ringvoll
Familiesamling torsdag 16.00: Are Odland fra LEGO MASTERS
Konsert fredag 21.30: «Star of hope»- konsert

25.-31. juli U30
Bibeltimer: Erik Furnes
Kveldsmøte: Torgeir Lauvås
Leirsjef: Anja U Heggen
Familiesamling torsdag:
Forsangere
hver uke

•
•
•
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For mer info og detaljer om programmet sjekk bibelcampen.no
Booking av rom og leiligheter skjer på bibelcampen.no eller tlf 38 33 06 00 fra 6 januar.
Booking av plass for campingvogn, telt eller bobil skjer fra 22 mars klokken 10.00 på

bibelcampen.no eller tlf 38 33 06 00.

Det du vil ta vare på,
må du endre
En klok person har sagt at alt det du vil ta vare på eller bevare, det må
du endre. Det kan høres ut som en selvmotsigelse, men vil i forhold til
mye av det vi omgir oss med i form av organisasjoner, bedrifter, kulturer og mye annet, vise seg å stemme ganske godt. Den amerikanske
gigantbedriften KODAK var stor på foto, film og kamera i over 100
år inntil på 1990/2000-tallet, men hadde ingen tro på at den digitale
revolusjonen som ble spådd skulle bli en virkelighet. KODAK krympet
raskt inn, og gikk konkurs. Lang tid tilbake forteller Apostelgjerningene oss at den kristne tro preget hele Tyrkia, i dag er det svært lite
kristent menighetsliv igjen i det store landet.

Tekst: Torgeir Lauvås
Foto: Kari Fasseland

ImF er neste år 125 år. ImF har krympet mye de siste årene. Er
det ytre forhold rundt oss som har forårsaket tilbakegangen,
eller er det manglende endringsvilje. Vi stiller spørsmålet til
Svein Arne Fasseland, som leder ei gruppe årsmøtet til ImF
Rogaland i 2020 valgte til å arbeide med organisasjonsprosessen sammen med grupper fra andre deler av ImF.
-Hvorfor krymper organisasjonen ImF, Svein Arne?
Det er vanskelig å gi ett enkelt og rett fram svar på det, hadde
vi kjent svaret hadde vi kanskje allerede snudd trenden. Om
jeg skal si noe om hva jeg personlig tenker rundt dette så vil
jeg trekke fram en setning fra strategiprosessen ”Røtter og
fornyelse” tilbake fra 90-tallet. Der kunne vi lese følgende ”Indremisjonen vokste fram langs linjene av samfunnsutviklingen
på 1850 og 1860 tallet”. Jeg tenker at noe av forklaringen på
tilbakegangen ligger i viljen og evnen til endring, eller mangelen på denne, både lokalt i de enkelte forsamlingene og i de
enkelte kretsene. Når vi leser litt i Indremisjonshistorien så ser
vi et radikalt lekfolk som så muligheter i samfunnet rundt seg
og responderte på Guds kall.
-Hvordan jobber gruppa i denne prosessen?
ImF har valgt arbeidsmetoden læringsfellesskap. De betyr
at hver krets har valgt sin kretsgruppe som jobber sammen
gruppevis. Alle kretsgruppene samles 2 ganger årlig. Gruppene jobber etter et fast opplegg på samlingene. Vår gruppe
har brukt både årsmøtet i ImF Rogaland og samlinger på flere
steder i Rogaland for å få innspill fra hele kretsen på det vi har
jobbet med fram til nå.
-Kan du gi en kort skisse av de endringer dere ser for dere nå?
Konklusjonen skal gruppa først presentere neste år, men vi
ser for oss noen mulige løsninger. Det ene alternativet er å

fortsette slik ImF er organisert i dag, en annen løsning er en
regionmodell, lignende Normisjon og NLM. Den tredje modellen
er den som pr. nå medfører den største endringen, denne kalles
nettverksmodellen.
-Hvilke innspill kom på årsmøtet i år da denne saken ble behandlet i grupper der?
Både årets og fjorårets årsmøter gav oss mange gode innspill og
det er vanskelig å sammenfatte alle innspillene med få ord. Det
som mange påpeker, er at det er nødvendig med endring, men
at ImF’s egenart med forsamlingenes selvstendighet er viktig å
bevare. En annen ting vi ser av svarene er at om det skal gjøres
endring må det ikke bare være små justeringer, men hele ImF bør
gjøre gjennomgripende organisasjonsendringer.
-Når skal denne saken tas opp til beslutning, og hvordan skjer
det?
Resultatet av organisasjonsprosessen skal opp til behandling
på ekstraordinær generalforsamling i november 2023. Så skal
vedtakene endelig vedtas på kretsårsmøtene i kretsene våren
2024. Kretsårsmøtet til ImF Rogaland neste år blir den første anledningen rogalendinger har til å være med å gi tydelige signaler
til gruppa og til hele organisasjonen om hva vi tror er den beste
løsningen, så det blir det første viktige møtepunkt med viktige
avgjørelser.
Foruten Svein Arne Fasseland, som leder gruppa årsmøtet til ImF
Rogaland i 2020 valgte til å arbeide med organisasjonsprosessen,
er de andre som er med i gruppa disse: Egil Vigdel, Laila Mong,
Maria Hauge, Svein Ove Særsten, Anne Berit Aarsland og Torgeir
Lauvås.
-Husk å være med i bønn for hele denne prosessen, slik at ImF
kan bli brukt til vokst for Guds rike i Norge, avslutter Svein Arne
praten vår.
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Leirer på Ognatun
høsten 2022
BØNNE- OG TAKKEEMNE
Be for:
- Sommarleirane, Ognatun
- Gladsang - dagane, Ognatun
- Strategiprosessen
- Folket i Ukraina
- Song og musikkhelg Furutangen
- Fleirkulturell leir
Takke for:
- Godt årsmøte
- Lyngdal Bibelcamp
- Leiarane i barn- og ungdomslaga
- Dugnadshjelp Ognatun
- Fritidsforkynnarar

Du kan sende inn bøneemner til
kretskontoret, så tek vi det med på
bønesamlingar som vi har.
Send sms til 459 55 969 eller på epost: rogaland@imf.no
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Tenleir
På leir med far
Lyeleir
Førjulsleir 1
Førjulsleir 2

16.-18. sept.
23.-25. sept.
18.-20. nov.
25.-27. nov.
2.-4. des.

Påmelding på: rogaland@imf.no

Påmeldingen åpner: 16. aug.
Påmeldingen åpner: 16. aug.
Påmeldingen åpner: 3. okt.
Påmeldingen åpner: 3. okt.
Påmeldingen åpner: 3. okt.

Glad-sangdager på Ognatun
Mandag 30. mai - torsdag 2. juni. Bibeltimer: Jarle Berland
Marit Stokken Berland og Irene Krokeide Alnes synger og taler.

Åpne kveldsmøter for alle hver kveld kl 19.00
Besøksadresse:
Myrvegen 2, 4344 Bryne
Welhavensv. 19, 4319, Sandnes
Stasjonsvegen 14, 4360 Varhaug
(2. etasje Spar Varhaug)
Kontakt Jonas Varhaug - tlf. 905 79 580, E-post: post@jarok.no

Brit Ege Salongen
Tlf: 51 48 03 72

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

Pål Hatteland AS

Grude Gartneri
Brekkeveien 18
4353 Klepp Stasjon

Haaland Tynnplate AS
Skogateigen 28
4362 Vigrestad

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

Tirsdagsdugnad på
OGNATUN
Tirsdager

på
dagtid, med
lunsjservering!

Ring 51793888 eller send
mail til ognatun@imf.no
for mer info

