
  

Påmelding til ImF Sunnmøre  
  

mail:  sunnmore@imf.no 
Telefon:  70178670 

 
 

Forsamlingskonferansen er GRATIS for alle som  
melder seg på. 

 
Det blir anledning å gi en gave  for å dekke inn 

kostnader til lunsj og andre utgifter i  
forbindelse med dagen. 

EMBLEM BEDEHUS 
HEILT LIV 



2  

ImF Sunnmøre og Emblem bedehusforsamling har 
gleden av å invitere til Forsamlingskonferanse på Emblem bedehus lørdag 
16. februar 2019. 
 
Vi legger opp til en inspirasjonsdag for alle som på ulike måter er med i 
lokalt forsamlingsarbeid og som brenner for den lokale kristne menighet/
forsamling. 
 
Vi får med oss 3 av medarbeiderne i ImF Fredheim Arena i Sandnes. 

 

RUNAR LANDRO: 
 
Runar er hovedpastor på Fredheim og i tillegg for-
samlingskonsulent i Indremisjonsforbundet (ImF). 
Runar har lang fartstid som forkynner, pastor, inspira-
tor og veileder. 
 
 

TROND PUNDSNES: 
 
Trond er  undervisningsutvikler i ImF og arbeider   
særlig med barne– og ungdomskonseptet AWANA. 
Trond vil ha et felles AWANA-seminar og vil videre 
kjøre et eget Awana spor fra kl. 12.45-15.30. Her blir 
det satt fokus på AWANA, - betydningen av relasjon, 
Bibel på alvor, plass for lek og moro, jeg som leder, 
hjelpemidler m.m. 
 
 

 

ROLF EGELANDSDAL: 
 
Rolv er elektriker og har en deltidsstilling som tek-
nisk leder på Fredheim: Kjører eget lyd og bilde 
spor fra 11.10-15.30. Her blir det satt fokus på  
-lydsjekk, hvordan ta en god lydsjekk, som både er 
effektiv og låter bra. -lydbilde- vi tar en titt på hvor-
dan vi lager en god mix med rett balanse.-effekter- 
hvorfor må vi bruke effekter, hvordan og til hva?-
utstyr, hva utstyr har vi tilgjengelig, hvordan kan vi 

utnytte det potensialet som allerede er av utstyr på huset? 

PROGRAM: 
 
Kl. 1000  Velkomst/ Innledning v / Kai Even Bjørdal 
 
kl. 1015  BYGG PÅ SIKKER GRUNN   Runar Landro 
 
kl. 1100  Pause 
 
kl. 1110  AWANA - HVORFOR?   Trond Pundsnes 
 
1110 - 1530  GOD LYD - GODE BILDER    
     (denne seksjonen blir på Blindheim bedehus) 
     Rolv Egelandsdal 
 
1200 - 1245 Lunsj 
 
1245 - 1530   AWANA - Trond Pundsnes 
 
kl. 1245  HVORDAN FERDES I GUDS HUS?   
     Runar Landro 
                 - om forsamling som familie   - våg å lede 
                 - dugnad eller nådegaver? 
 
kl.1330  Pause 
 
kl. 1340  HVORDAN FERDES I GUDS HUS?   
     Runar Landro 
                - visjon og verdier  - generasjoner sammen 
                 - givertjeneste 
 
kl. 1430  Pause 
 
kl. 1445  Spørsmål og svar.. 
 
kl. 1530  Slutt  
 
Søndag: 
 
Kl. 1100  Gudstjeneste - Runar Landro taler 


