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LEDER
Leder av Torgeir Lauvås

På bakgrunn av den setningen, ser jeg for meg at Jesus brukte de 18 årene 
mellom forsvinningsnummeret i storbyen rett før han ble tenåring, og til han som 
30-åring flytta nordøstover fra Nasaret og til Kapernaum, til å investere tid og 
søskenforhold til sine brødre og søstre. Han hadde så mye å lære dem. Gudsfrykt, 
kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, godhet og selvbeherskelse. Nestekjærlighet 
måtte læres, og det å elske seg selv som handler om å ha et trygt, sunt og bibelsk 
selvbilde, måtte læres. Han ville så gjerne få dem til å forstå at de alle var skapt i 
Guds bilde og var høyt elsket av sin himmelske Far.

Da Jesus som 30 – åring flytta hjemmefra og ble rabbi og læremester for 12 andre 
ungdommer, står det at hans egne brødre hjemme i Nasaret ikke trodde på Jesus 
lære og undervisning. Hadde hans forsøk på å gjøre disipler av sine egne søsken 
vært helt misslykka? Hadde de tatt avstand fra alt han ville lære dem. Fantes det 
ikke lenger spor etter det livet han levde og ville at de skulle lære av? Lenge så 
det mørkt ut.

Men spor som settes i unge menneskers liv er vanskelige å viske ut. Til slutt kom 
resultatet. Etter Jesu oppstandelse fra de døde og hans himmelfart, kommer 
gladmeldingene. Maria (og kanskje døtrene hennes) var ikke lenger alene om 
å tro Jesu ord og budskap, nå ble brødrene frelst. Jakob ble etter hvert leder i 
Jerusalemmenigheten, og mye kan tyde på at det er Jesu lillebror, Judas, som 
gir oss ett av de aller korteste brevene i NT. Jesu spor ble retningsgivende for 
lillebrødrene hans likevel. Ta dette til deg du som enda ikke ser at dine barn eller 
personer du har levd nær for å vise dem hva kristenliv og Jesusetterfølgelse 
handler om, følger Jesus og tror ham. Spor som er satt i unge år kan vanskelig 
viskes ut.
Hvem satte gode spor for deg? Har du takket Gud for dem?

Er du en sporsetter for noen unge som trenger at noen går foran og viser et liv i 
Jesusetterfølgelse?

Å sette gode spor
Jesus vokste opp i den lille landsbyen Nasaret med fire småbrødre; Jakob, 
Joses, Simon og Judas, og i tillegg noen søstre som ikke er navngitt. Maria 
og Josef hadde en stor barneflokk. Da de hadde vært i Jerusalem når 
eldstemann var 12 år, og Bibelen forteller om at de måtte gjøre vendereis 
for å lete opp Jesus, står det i avslutningen av fortellingen at Jesus i årene 
som fulgte var til glede for Gud og mennesker.
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ANDAKT
Av Grete Thorsen

Er mitt navn skrevet der?

Økonomisk utfordrande situasjon!

Julen nærmer seg, og vi kan lese i starten 
av det nye testamentet om Josef og Maria 
som dro fra Nasaret og opp til Betlehem for 
å la seg innskrive i manntall. Der, på denne 
reisen, kom tiden da Maria skulle føde. - Det 
slo meg at hadde dette hendt meg i dag, så 
hadde jeg tenkt: «Nå er det unntakstilstand, 
- høygravid, - dårlig transport og fullbooka 
hoteller! Josef, vi tar dette digitalt, med bank 
ID!» Så vips, med noen tastetrykk, så er den 
saken ordna uten personlig oppmøte. 
 
I de siste ukene har bibel - leseplanen min 
tatt meg med inn i NT sin siste bok. I møte 
med tekstene i Johannes Åpenbaring og 
profetiene om de siste tider, kjenner jeg 
på motløshet, frykt og at det er vanskelig 
å forstå budskapet. Kjennes som om det 
ligger et slør over teksten, og så kommer 
spørsmålet: - I denne kaotiske verden vi lever 
i, hvor langt inn i profetiene er vi kommet, og 
hva ligger foran meg og oss alle? 
Alle kan vi nok kjenne på frykt i møte med 
dette ukjente, men jeg skal få stole på at 
Gud har kontrollen, og ikke la frykten min ta 
fokuset bort fra det viktigste.

I Bibelens siste kapitler står det om Himmelen 
og om dommen, der bøker blir åpna. Her er 
det snakk om personlig oppmøte for meg og 
hver enkelt av oss. Og det vil ikke nytte å ta 
det digitalt, slik at vi kan logge oss ut hvis det 
blir for ubehagelig.

Jeg kjenne tårene presse på når jeg lese disse 
kapitlene, for dette er ikke en science fiction 
-story! Jeg tror at Bibelen er Guds Ord og 
at den er sann, så da er dette noe som skal 
skje og det kanskje snart. Så blir det store 
spørsmålet for meg, og hver en i dommen, 
om jeg har fått mitt navn innskrevet i Livets 
bok. Det er det viktigste fokuset jeg må ha i 
ei tid som denne. Min bønn blir som det står 
i sangen (nr. 164 i Sangboken) «Gud, jeg spør 
ikke etter verken sølv eller gull. Blott jeg arver 
din Himmel, av din herlighet full. I din livsbok 
der oppe hvor ditt folk tegnet er, Si meg, 
Jesus min frelser, er mitt navn skrevet der?
Er mitt navn skrevet der, i din bok, Herre 
kjær, Der hvor dine står tegnet, er mitt navn 
skrevet der? Mine synder er mange, ja som 
sanden ved hav, men du senket dem alle 
dypt i glemselens grav. Enn ditt løftesord 
gjelder, - som det står skal det skje: Er din 

synd som skarlagen, skal den bli hvit som 
sne.» 

Takk Jesus for at du har betalt prisen, og 
står med åpne armer for å ta imot alle som 
kommer til deg! 
Så må det ikke stoppe med meg selv, jeg må 
få flere med meg til Himmelen. «Verda treng 
Kristus og Kristus treng deg, du som har 
funne den levande veg. Nagla til krossen din 
fridom Han vann. Har du’kje hug å gå ærend 
for han? Ver med og før andre til Jesus!» Vil 
du bli med?

Grete Thorsen

Rekneskapen ut november for ImF-
Rogaland viser eit underskot på 
1 109 000 kr. Dette er 311 000 etter 
budsjettet for denne tida på året som 
viser eit underskot på 798 000 pr 31. 
oktober. For 2022 har ImF-Rogaland 
budsjettert med eit underskot på 130 
000.
Det betyr at slik den økonomiske 
utvikling er går kretsen i år mot eit 
underskot på i overkant av 400 000 kr.

Samanliknar vi med fjoråret er inntektene så 
langt i år 2 877 000 mot 2702 000 på same tid 
i år. Utgiftene er på 3 988 458 mot kr 3 690 
000 på same tid i 2021. Men det er vanskeleg 
å samanlikne år ettersom coronasituasjonen 
påverka arbeidet i 2021 ganske mykje.
Nå er det slik at november og desember alltid 
er viktige og avgjerande for inntektene til 
ImF-Rogaland. Desse to månadane blir også 
svært avgjerande i år. Det er to konkrete 

måtar vi alle kan bidra for å redusere 
underskotet fram til nyttår.

Den første desember er det julemarked på 
Ognatun og der har vi eit stort hovudlotteri. 
Kr 10 pr lodd.  Du kan kjøpe lodd på dette 
lotteriet ved å sende pengar på Vipps til 62 
08 89 og vi skrivar lodd på deg. Du er også 
velkomen til å delta på Julemarkedet 1. des 
kl. 17.00-21.00 på Ognatun.

Ei god julegåve til ImF-Rogaland i år vil 
og vera til stor hjelp for økonomien. Alle 
abonnentar på Siste Indre vil å tilsendt 
«Julegåvegiro». Bruk den eller vipps din 
julegåve på 21841, merk julegåve.
Hjarteleg takk for all økonomisk støtte og 
omtanke til ImF-Rogaland og Ognatun.

For kretsstyret, Terje Slettebø, 
administrasjonsleiar.
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Helga 4.-6. november var den 
årlege Lederkonferanse til ImF 
arrangert på Straume/Bildøy.
I år var det også general-
forsamling for ImF, laurdag 5. 
nov. Godt med rogalendingar var 
representert både som deltakarar 
og bidragsytarar. ”Gode spor” 
var hovudtema for konferansen. 
Vi høyrde mange gode ord om at 
konferansen var til inspirasjon 
og gav nytt mot. Her i Siste Indre 
tek vi med nokre glimt frå desse 
dagane. 

Lederkonferanse og GF

Anne Solfrid Brennhovd er frå Klepp og arbeider i Damaris Norge. Ho var 
ein viktig bidragsytar på nettverket som tok for seg trusforsvar.

Pauser og samtale er også viktig på Lederkonferansen. Her er fire frå 
Bedehuskirken i god samtale. 

Lovsangsteam frå Bedehuskirken leia lovsongen under Lederkonfransen. 

Elisabeth Kvindesland (25) frå 
Sandnes vart vald inn som nytt 
medlem i ImF-Styret.

Sofie Braut frå Hognestad og Bedehuskirken 
var talar på opningsmøte fredag føremiddag.

Torgeir Lauvås, kretsleder i ImF-Rogaland, takka 
avtroppande generalsekretær Erik Furnes på vegne av alle 
kretsledarane.
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På Generalforsamlinga 
til Indremisjonsforbundet 
vart Gabriel Pollestad, 
Høyland, attvald som 
formann for 3 nye år. I 
samband med dette fekk 
vi i Siste Indre stilt han 
nokre spørsmål.

        Av Terje Slettebø

Kva set du igjen med som dei sterkaste hovudinntrykk frå GF?
Engasjement, 3 generasjonar er representert og mange unge 
deltar.

Kva har motivet deg til å ta 3 nye år som formann?
Mye er framleis ugjort, ImF er i endring, noko som engasjerer 
veldig breitt i organisasjonen, dette vil eg være med på!

Kva ynskjer du skal vera ImF sin fremste identitet?
Med Guds Ord til folket! Gjennom Awana, forsamlingsarbeid og 
skolesatsinga. 

«Eg ynskjer å møte Jesus med tomme lommar og med mykje 
gjeld» sa du på GF! Kan du utdjupa kva du meiner med dette?
Mitt hovudpoeng er at arbeidet vårt blir avgrensa av økonomi. 
Samtidig har vi store verdiar i eigendommar og bygningar. 
Vi må tørre å sette større mål for arbeidet vårt, nå enda fleire og 
ikkje brenne inne med store verdiar og formuar når Jesus kjem 
att.

Kva betyr Lederkonfransen for deg personleg?
Mykje! Ein god anledning til å møte alle som står i arbeidet vårt, 
og ein flott arena for åndeleg og fagleg påfyll.

Kva syns du om representasjonen frå Rogaland i GF?
Eg synes representasjonen var bra, og vi var vel den kretsen med 
størst representasjon. 

Får du tilbakemeldingar eller innspel frå misjonsfolket i 
Rogaland med tanke på arbeidet i ImF-styret?
Ja, mange skulderklapp, og spørsmål om korleis det går. Og 
mange som engasjerer seg i utfordringar med økonomi, 
organisasjonsprosess og saker vi jobbar med.

Som formann i ImF har du god oversikt over alt arbeidet til 
ImF. Kan du sei noko om korleis arbeider er her i Rogaland i 
forhold til resten av landet der ImF har arbeid? 
Her kan eg nok fort bli oppfatta som patriotisk, men eg trur vi 
har evne til å tenke nytt, finne nye måtar å drive misjon på. Vi har 
eit stort forsamlingsarbeid.
«Hjulemesse», julefeiring, retreat og mentornettverk er gode 
eksempel på at kretsen tenker nytt.  

Lederkonferanse og GF

ImF har satsa på Awana og oppfordrar fleire til å bruke dette verktøyet 
i barne og ungdomsarbeidet. Awana-arbeidet fekk stor merksemd på 
konferansen.

GF vart avvikla i Bibelskulehallen med om lag 140 utsendingar.

Irene Håland Ege frå Nærbø var ein av bidragsytarane under nettverket 
«Godhet»

Gledeleg å sjå mange unge på Lederkonferansen, her representert ved 
Tore Nesvåg frå Sandnes og Kristian Auestad frå Vigrestad.

Tre nye år som 
formann



6

Ognatunbasaren
Torsdag 29. setember var den årlege 
Ognatunbasaren. Jakob Kjølvik hadde andakt 
og gruppa Horisont frå Nærbø deltok med 
song. Vi fekk først ein fin møtedel saman der 
vi vart velsigna av tale og song. Godt med 
folk fant vegen til Ognatun denne kvelden og 
loddsalet gjekk svært bra. Utan førehandssal 
av lodd fekk Ognatun inn kr 120 000 denne 
kvelden. Hjarteleg takk til alle som støtta opp 
om Ognatun denne kvelden. Og spesielt takk 
til Ognatunforeininga for gjennomføringa av 
basaren. 

Ognatunkafe og loppemarked
Denne hausten har vi hatt to kafé-dagar på 
Ognatun. Eit kjekt og annleis arrangement 
på Ognatun. Mange finn vegen til Ognatun 
og tek lunsjen her, samtidig som  ein kjøper 
med seg heimelaga bakverk frå Ognatun. For 
oss på Ognatun er det veldig kjekt å opne 
dørene og ha desse kafé-dagane og oppleve 
kontakten med våre gjester.
Den siste kafé-dagen hadde vi også eit lite 
loppemarknad. Erfaringa er nok at Ognatun 
skal satse på mat og ikkje lopper!

Renovering av rom
Tre nye rom i Internatbygget er nå under 
totalrenovering. Dette er hovudprosjektet 
til dugnadsfolka denne vinteren. Planen er 
at romma skal vera klare til bruk til påske. 
Då vil 7 av dei 11 romma i første etasje i 
Internatbygget vera oppgradert med ny 
standard. Ognatun er heldige som har ein 
flott dugnadsgjeng som tek på seg slike 
viktige oppdrag og fornyar Ognatun. Dei 
fortener ein stor takk. 

Ognatun kafeen.

Gruppa Horisont frå Nærbø song på Ognatunbasaren.

Kvinneweekend 10.-12. mars 
2023 på Ognatun.

Talar:
Kari Holmås

Song av
Torill Egeland
Reime

• Velkomen til åndeleg og sosialt fellesskap
• Kristina Ivanova vil presentere 

hekleoppskrifter
• Festkveld
• Utlodding

Pris kr 2050, einerom kr 2690

Påmelding på ImF-Rogaland si nettside: imfrogaland.no eller tlf. 51 79 38 80. Påmeldingsfrist 1. mars

Glimt frå Ognatun
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Vinterleir                  2.-4. kl. 10.-12. febr.     Påmeldingen åpner: 9. jan
Sommerleir 1.        2.-4. kl.  2.-4. juni       Påmeldingen åpner: 6 mars
Sommerleir 2.       5.-7.kl. 9.-11. juni      Påmeldingen åpner: 13. mars
Påmelding på nettsiden vår: imfrogaland.no

Leirer på Ognatun våren 2023
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I de to siste ukene av oktober var vi 
fire ektepar på tur sammen til Israel. 
To par var på sin første reise til landet 
der Jesus levde, mens de to andre 
parene hadde vært der før. Turen 
var en rundreise med fire baser der 
både starten og slutten på oppholdet 
hadde Ashdod og Karmelstiftelsens 
sjømannskirke, som overnattingssted. 
Ellers var Genesaret, Jerusalem og 
Eilat de tre andre stedene vi bodde 
på. Vi traff flere nordmenn, en del 
rogalendinger og en stor gruppe fra 
Bildøy Bibelskole, som også var på 
rundreise nesten helt samtidig med 
oss.

        Tekst: Torgeir Løvås
        Foto: Ivar Strand mfl.

Immanuelskirken i Tel Aviv
I Ashdod besøkte vi en gudstjeneste i 
en pinsemenighet, og i Tel Aviv møtte 
vi den forholdsvis ferske pastoren i 
Immanuelskirken som Den Norske 
Israelsmisjon har drevet menighetsliv i 
siden 1955. Kirka ble bygget i 1905 av tyske 
kristne, men etter 2.verdenskrigs utbrudd ble 
det ikke naturlig at tyskere kunne drive en 
kristen menighet lenger i Israel. Dermed ble 
det, etter at det lutherske verdensforbundet 
forvaltet selve bygget en del år, beslutta 
at Den Norske Israelsmisjon skulle starte 
opp menighetsarbeid der 10 år etter andre 
verdenskrig. 

Det nye pastorparet 
Kort tid før vi reiste til Israel, fikk jeg nyss i at 
det var noe kjent med det nye pastorparet 
i Immanuelkirken. Eyvind Volle, fra Sula på 
Sunnmøre, bodde for litt siden i Rogaland og 
var fritidsforkynner hos oss i ImF Rogaland 
og var også ei stund kretssekretær i Indre 
Sjømannsmisjon her i kretsen. Siv Anita fra 
Sirevåg, født Kindervåg, var en del leder 
på leir på Ognatun for noen år siden. Hun 
er gift med Eyvind, og sammen er de to 
det nye pastorparet i Immanuelskirken. 
Eyvind kunne møte oss på kort varsel da vi 
8 rogalendinger kom i vår 9-seters leiebil 
tirsdag 18.oktober på vår kjøretur oppover 
Israels middelhavskyst. Vi fikk god gaiding 
i kirka, og da jeg i ettertid spurte om å få et 
intervju, fikk jeg ja til det.

Vennetur til Israel, og 
møter med mennesker

  Først stilte jeg spørsmålet til Siv Anita 
Kindervåg Volle, om hvem hun er: 
- Jeg 30 år, utdannet førskolelærer og 
har jobbet som pedagogisk leder i 
barnehagesektoren i 7 år. Har også jobbet 
litt på sykehjem, vært frivillig på Soltun 
soldatheim og jobbet litt med musikk på 
si. Gikk to år på Bildøy Bibelskole. Mine 
interesser er sang, musikk og turer i skog og 
mark (nå for tiden: stranda). Favorittbibelvers 

akkurat nå: Kolosserne 2, 14-15: ’Han 
avvæpnet maktene og myndighetene og 
stilte dem åpenlyst til skue, da han viste 
seg som seierherre over dem på korset. 
Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var 
skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det 
tok han bort da han naglet det til korset’ 

Hvem er du da, Eyvind Volle? 
Jeg er 33 år, har utdannelse innen teologi ved 

Reisefølget på Oljeberget med Jerusalem i bakgrunnen.

 Vi møtte to ungdommer fra Bildøy Bibelskole i Jerusalems gamleby, den en var Thomas Aase fra 
Klepp stasjon, den andre var Joar Byremo.
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Misjonshøgskolen og Fjellhaug, og militære 
fag ved forsvarets skolesenter. Gikk to år på 
Bildøy Bibelskole. Har de siste årene jobbet 
som daglig leder på Soltun Soldatheim på 
Setermoen i Indre Troms, men er nå pastor 
i Immanuelskirken i Tel Aviv og leder for 
arbeidet til Israelsmisjonen i Israel. Mitt 
favorittbibelvers er: ‘Som dine dager er, skal 
din styrke være’, 5. Mosebok 33,25 

Fortell oss nå, hvordan havnet dere i Israel? 
Vi besøkte begge Israel for første gang 
gjennom en skoletur med Bildøy bibelskole 
i 2009 og 2010. Etterpå har vi reist ofte til 
Israel for å feriere, og som regel tatt med oss 
enten familie eller venner på turene. Da vi 
en høstdag i 2021 satt i peisestua på Soltun 
soldatheim fikk vi besøk av Vegard Soltveit, 
generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon 
(DNI), og vi kom i drøs om at vi en dag kunne 
tenke oss å flytte til Israel og bo der over 
lengre tid. To år tidligere hadde vi snakket 
om å reise ned som volontører et år, men så 
ble det Setermoen i stedet. Vi hadde noen 
fantastiske år i Nord - Norge hvor vi følte at 
vi var på rett plass. Vi ble kjent med gode 
folk, et ekstraordinært klima og vi fikk se 
viktigheten av det kristne arbeidet blant 
soldater som har sin førstegangstjeneste i 
nord. 
Vegard spurte oss om vi var seriøse med 
tanken på å flytte til Israel, og det var vi. Vi 
har alltid hatt et hjerte for Israel og derfor 
var ikke tanken fremmed for oss. Selvfølgelig 
måtte vi tenke litt lengre på det, la det synke 
litt inn, be over det - legge det i Guds hender. 
Vi endte til slutt opp med å sende en søknad 
på stillingen som DNI la ut, og tenkte “Hvis 
dette blir, så blir det fordi Gud vil det, og hvis 
ikke så vil han ha oss der vi er.” Det er fredfullt 

og godt å kunne legge fremtiden i hendene 
til Han som styrer og har kontroll. Etter en 
stund fikk vi positivt svar på søknaden, 
og dermed så begynte prosessen med 
visumsøknad, pakking og flytting sørover. 

Dere er nå i tjeneste i Immanuelskirken i 
Israel, når starta dere og hva går tjenestene 
deres ut på? 
Vi kom ned hit 19. august 2022. Eyvind 
er pastor i Immanuelskirken og leder for 
arbeidet til Israelsmisjonen i Israel. Siv har 
en 50% stilling innen menighetsarbeid og 
50% på Bibelskolen First:Israel i Haifa. Vi 
jobber mest i Tel Aviv, men også i Jerusalem 
og Haifa. Noen ganger er vi med First:Israel 
på utflukter med guide, f.eks. Til Nasaret, 
Dødehavet, Masada, eller Galilea - området. 
Denne høsten har vi hatt et finsk ektepar 
med oss, hvor Jari har vært assisterende 
pastor og Leena har hjulpet til med 
menighetsarbeid. Det har vært en veldig 
god hjelp. De har vært her før og har gode 
erfaringer, tips og råd å komme med. Vi har 
hatt mye med kirkemedlemmene å gjøre 
både på gudstjeneste, men også utenom. 
En gang i måneden har vi fellesskaps-måltid 
hvor alle medlemmene tar med seg en rett, 
dessert eller drikke. Så samles vi og deler på 
maten enten i menighetshuset, i parken eller 
ved stranda. Mange av kirkemedlemmene 
bor langt borte fra Immanuelskirken, derfor 
er det godt å ta seg tid til å bli kjent med 
hverandre litt mer enn på gudstjenesten. 
Vi har bibelstudier for alle hver tirsdag og 
bibelgruppe for unge voksne hver torsdag. 
Kirken arrangerer konserter to ganger i 
måneden hvor lokale musikere fremfører 
nydelig klassisk musikk. Fra tirsdag-fredag 
har vi åpen kirke hvor folk fra hele verden 

besøker kirken. Noen for å be, andre for å 
se og høre kirkens historie og for å se Viktor 
Sparres’ glassmaleri i kirkevinduene. I løpet 
av en uke kan det være rundt 150 mennesker 
innom. Noen spør også om det er noe de 
kan få være med på i menigheten, f.eks. 
Gudstjeneste. En del av menighetsarbeidet 
er også vasking, rydding, vedlikehold av 
både kirke og menighetshus. Denne høsten 
har vi fått god hjelp fra Knut Harald Håland 
og Per Åge Skretting fra Varhaug. De har 
vært her nå i snart 2 uker og har allerede fått 
gjort kjempemasse! Vi har også nettopp fått 
to ungdommer fra Danmark som skal være 
med og hjelpe til i menigheten. First:Israel 
er en Bibelskole som Israelsmisjonen driver 
hvor kristne bibelskoler i Norge sender 
elevene sine ned til oss i 7 uker. Her får de 
en kombinasjon av undervisning, utflukter, 
outreach og fritid. Målet er at de skal bli 
bedre kjent med Jesus, landet Israel og folket 
som er her. Vi merker at mange allerede har 
fått et hjerte for Israel, slik som vi. 

Si litt om forsamlingene dere tjener i: 
Det er en veldig internasjonal menighet 
med folk fra hele verden; Sverige, 
Finland, Nederland, England, India, USA, 
Filippinene, Israel m.m. Det er barn, unge, 
småbarnsfamilier, voksne, eldre, jøder, 
hedninger, hjemløse, ambassadefolk, 
doktorgrad-studenter, geitebønder - Ja, en 
god sammensetning med folk som samles 
om Jesus og fellesskapet. Medlemmene 
er delaktige i arbeidet og bidrar med 
ulike oppgaver enten før, under eller etter 
gudstjeneste. Noen hjelper også til med 
renhold av menighetshus og kirke. 

Hva er det dere gleder dere mest over ved å 
bo i Tel Aviv, og hva utfordrer mest? 
Glede: Alle er veldig åpne og 
imøtekommende, de er seg selv og ikke 
redd for å skille seg ut fra mengden. Maten 
er kjempegod, og været er stort sett godt 
og varmt. Vi har opplevd regn og torden i 
høst, men ikke så mange dager. Vi har funnet 
oss godt til rette i Menighetshuset og i 
Immanuelskirken, med kollegaene våre og 
den varierte arbeidshverdagen. Utfordring: 
Vi har allerede opplevd situasjoner som vi 
ikke har vært borti før, men som heldigvis 
løser seg litt etter litt. Vi må være tydelige på 
hva vi ønsker for menigheten, men samtidig 
lytte og være forståelsesfulle. Det er en 
stor arbeidsmengde og jevnt over et høyt 
konfliktnivå. Enkelte har sterke meninger 
om ting som vi neppe hadde kommet på 
å diskutere i norsk kristenliv. Kulturen her 
er annerledes enn i Norge, f.eks at en kan 
diskutere høyt og aggressivt uten at folk 
egentlig er sinte eller vil såre noen. De 
krangler, og så er alt OK etterpå. I Norge er vi 
derimot veldig konfliktskye og mange holder 
inne irritasjon over lang tid.

Da takker vi for det innblikket dere gav oss 
og for at vi ble møtt og tatt så fint imot da 
vi besøkte kirka i oktober. Guds velsignelse i 
arbeidet!

Eyvind Volle og Siv Anita Kindervåg Volle trives godt i Israel.
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BØNNE- OG TAKKEEMNE

Be for:
- Gabriel Pollestad formann i ImF 
styret
- Økonomien
- Julemarkedet på Ognatun 1. des.
- Folket i Ukraina
- Julefeiring 27. des. på Ognatun.

Takke for:
- Lederkonferansen på Straume
- Frivillige forkynnarar
- Dugnadsfolk på Ognatun
- Leiarane i barne og 
ungdomsarbeidet
- Kretsstyret og Ognatunstyret

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 
e-post: rogaland@imf.no 

Ognatunkafe
Tysdag 28. febr. kl 11.00-14.00

Ta med familie og venner til ein 
hyggeleg lunch på Ognatun!

Ledige helger på Ognatun
Ledig til weekend/selskap:
6.-8. januar
20.-22. januar
24.-26. februar
3.-5. mars
31. mars – 2. april
14.-16. april
28.-30. april

Ledig til selskap:
16.-18. juni
30. juni – 2. juli
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Odd Narve Grude
Næringsbygg

Tlf.: 90 13 95 19
51 42 37 99

Tlf.: 464 22 022

Haugstad Eiendom AS
Postboks 37

4369 Vigrestad

Pål Hatteland AS
Entreprenør

Mob 99278710

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

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

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

Tlf: 958 19 505

Astor Industri
Eiendom AS

Kringsjå 
Invistering AS



Returadresse: ImF Rogaland, Mjølhusvegen 70, 4364 Sirevåg

Klubben har samlinger første 
onsdag i måneden fra kl 17.00-
17.45 Denne onsdagen har de 
besøk av Anne Birgitte Auestad frå 
ImF-Rogaland.

        Tekst og foto: Anne Birgitte Auestad

Onsdagsklubben starter med en samling 
med sang og andakt. Temaet for andakten 
er temaet i bladet. Denne onsdag var 
temaet, den barmhjertige samaritan. Alle 
barna får med seg søndagskolebladet. 
Etter samlinga er det en aktivitet, som er ulik 
fra gang til gang. Denne onsdagen lager de 
fine høstbilder med blader. Andre ganger 
er det baking, lage blomsteroppsatser og 
andre ulike hobbyaktiviteter.
Denne høsten har det vært 4-7 barn fra 3-10 
år, som blir tatt hjertelig imot av lederne.

Vi besøker Onsdagsklubben på Ræge bedehus

Andakt om den barmhjertige samaritan. 

Ivrige barn som lager fine høstbilder.

VIL DU SELGE LODD 

TIL HOVEDTREKNINGEN?

Send sms til 459 55 969 eller mail:

rogaland@imf.no og vi sender loddbok

Kjøpe lodd på hovedtrekningen?

Vipps til 620889, kr 10 pr lodd, 

og vi skriver lodd på deg

ImF Rogaland &
De tre vise menn 

PRESENTERER:

Torsdag 1. des kl. 17.00-21.00

JULEMARKED PÅ  OGNATUN
MED JULEKAKESALG

OG SALG AV JULEPYNT.

VI LOVER GOD JULESTEMNING

Klipper ut trebilder som det skal limes 
tørka blader på.


