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Årsmøte, NLM Region sør 2019 
Evjetun leirsted, lørdag 25.mai 2019, kl. 11.45 

Sakliste 

1. Godkjennelse av innkalling 
2. Konstituering 

Valg av møtedirigent(er), referenter og protokollsignaturer. 
Kandidater presenteres i årsmøtet. 

3. Årsmeldinger 
a. Årsmelding fra regionstyret. Til godkjennelse. 
b. Årsmelding fra Barne- og ungdomsrådet (BUR). Til godkjennelse. 
c. Regnskapsrapport for 2018. Til orientering. 
d. Presentasjon av budsjett 2019 

4. Valg 
a. Regionstyret – det skal velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer 
b. Barne- og ungdomsrådet (BUR) – det skal velges 2 medlemmer og inntil 2 

varamedlemmer 
c. Valgnemnda – det skal velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer 

5. Samtale om arbeidet 
6. Tid og stedet for regionårsmøtet 2020.  

 

Sak 1 Godkjennelse av innkalling til årsmøte 
 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallingen. 

 

Sak 2 Konstituering av årsmøtet 
 

Det skal velges  (1) 1 ordstyrer 
    (2) 2 referenter 
    (3) 2 signaturholdere til årsmøteprotokollen 
 

Forslag til kandidater presenteres i årsmøtet. 
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Sak 3 Årsmeldinger 
 

Sak 3.a Årsmelding for regionstyret, 2018 
 

Regionstyret 
Regionstyret var samlet åtte ganger i 2018. 52 saker er protokollført. Referat fra 
regionstyremøtene er offentlig tilgjengelig og legges ut på hjemmesidene til regionen i 
etterkant av møtene.  
 
Under fjorårets regionmøte ble det satt et stort fokus på utviklingen i NLM Region sør de 
siste tiårene. En krevende, men viktig realitetsorientering som viste oss en betydelig 
nedgang i både foreninger, delegater ved regionårsmøtene, gaveinntekter og regionbidrag 
til hovedkassen.  
 
Årsakene til dette er utvilsomt mange og sammensatte, men vi kan ikke slå oss til ro med å 
se at arbeidet skrumper år for år. Regionstyret har derfor brukt mye tid på saken «Veien 
videre for regionen» under flere av styremøtene og blant annet vedtatt en ny 
bemanningsplan som vil fases inn de neste tre årene. Her vil det i særdeleshet legges inn 
en styrkning av forsamlingsbyggende arbeid, mens det vil bli noe reduksjon i omreisende 
virksomhet og i administrasjonen. Dette betyr ikke at møtevirksomheten i regionen ikke 
ses på som viktig. Vi er takknemlige for alle frivillige i regionen som legger til rette for små 
og store samlinger om Guds ord. Vi er også takknemlige for alle frivillige og ansatte som 
gjennom forkynnelse har fått formidle mye også i 2018.  
 
Regionstyret har også gått inn for at regionadministrasjonen og felleskapsutvikler i 
regionen prioriterte å avholde samtalemøter i mange av felleskapene i regionen høsten 
2018 og våren 2019. Her har det blitt satt fokus på det nåværende arbeidet, planer for 
fremtiden og hva som må gjøres for at vi skal komme dit.  
 
Regionstyret har også gått inn for at det under regionkonferansen 2019 settes et stort 
fokus på felleskapsbyggende arbeid. Det er der hvor vi lykkes med å skape gode felleskap 
og forsamlinger at vi opplever vekst og at flere blir med i arbeidet. Det må i tillegg settes et 
fokus på hvordan våre felleskap kan bli mer utadrettede. Flere personer har jobbet med et 
samtaleopplegg for dette til regionkonferansen 2019, og det vil blant annet bli satt av god 
tid til gruppesamtaler om dette under konferansen.  
 
Regionstyret brukte gjennom 2018 også mye tid på situasjonen ved Evjetun leirsted. 
Negative årsresultat gjennom de siste årene og stor gjeldsbyrde medførte at regionstyret i 
starten av året vurderte situasjonen dit hen, at det ikke lengre var grunnlag for en videre 
forsvarlig drift ved leirstedet. Det må også erkjennes at leirstedene av ulike grunner ikke er 
det samme arbeidsredskapet for å nå barn- og unge som det en gang var, og at det derfor 
må gjøres vurderinger knyttet til leirvirksomheten. En kombinasjon av disse faktorene 
gjorde derfor at salg så ut for å bli neste steg for Evjetun.   
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Lovende tall fra starten av 2018 og betydelige driftsmessige endringer som ble gjort både 
før og etter sommeren, gjorde imidlertid at regionstyret valgte å utsette endelig avgjørelse 
om salg, til regionstyremøtet i oktober. Sommeren 2018 ble det lokalt satt i gang et 
initiativ til nedbetaling av gjeld ved leirstedet som senere ble utvidet til å bli en regional 
giveraksjon. Totalt ble det her samlet inn nærmere 380.000.-, noe som var betydelig over 
målsetningen på 300.000.-. Parallelt med dette gikk også den ordinære driften og utsiktene 
for et positivt årsresultat i en svært god retning.  
 
Ved styremøtet i oktober valgte derfor regionstyret å gjøre om tidligere vedtak om salg, og 
å gå inn for videre drift av leirstedet. Året som har gått har medført en krevende, men 
nødvendig prosess for å snu den økonomiske situasjonen, og gjennom det, også Evjetun sin 
fremtid som leirsted i NLM Region sør. Vi vil inn i dette rette en stor takk til alle som vært 
med på å bidra til å snu en særdeles vanskelig situasjon for Evjetun, ikke minst de ansatte 
ved leirstedet og leirskolen. Det er svært gledelig at resultatene av endringene som har 
blitt gjort, har medført et av de beste årsresultatene ved Evjetun noensinne på 873.122.-. 
Det gir et solid grunnlag for å tenke positivt og langsiktig rundt fremtiden til Evjetun.  
 
Årsresultatet for regionen som helhet gir også grunn til optimisme, da det ble betydelig 
bedre enn året før, med inntekter på 16.478.580 (En oppgang på 444.774) og kostnader på 
9.892.552 (En reduksjon på 699.517). Dette gjorde at regionens bidrag til hovedkassen i 
2018 ble på 6.586.031, en oppgang på hele 1.144.291. Det betyr at 43% av gaveinntektene 
i regionen ble sendt videre til hovedkassen i 2018.  
 
Det er en formidabel sum, og regionstyret ønsker også å takke alle som har vært med å 
bidra til at det ble en realitet! Uten en slik givertjeneste og giverglede hadde det ikke vært 
mulig å opprettholde det arbeidet vi har, både i her i regionen og videre utover mot 
verdens ender.  
 
Ved utgangen av 2018 var det 18 voksne misjonærer i tjeneste for NLM med tilhørighet til 
vår region. To utsendinger ble under GF 2018 innviet til tjeneste i Indonesia. I tillegg reiste 
Sondre og Marit Hugdal (Flekkerøy) og Ole Bjarne og Tone Tråsdahl (Søgne) ut til 
henholdsvis Mongolia og Japan i løpet av året. La oss være med å be for både de og resten 
av våre utsendinger i tiden som ligger foran! 
 

 
Regionstyret vil til sist også takke alle som var med og bidro til Generalforsamlingen 2018. 
Region sør hadde som vertsregion et spesielt ansvar for gjennomføringen av 
arrangementet – som ble en stor suksess. Vi vil spesielt rette en stor takk til Arve Myra 
(Lokal koordinator for arrangementet) og arrangementskomiteen som la ned en enorm 
innsats både før og under GF, for at alt skulle fungere på en mest mulig knirkefri måte. Det 
ble dager med godt felleskap, inspirasjon, godt åndelig påfyll og fornyet engasjement for 
vårt store arbeid under visjonen «Verden for Kristus»!  
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Personalsituasjonen pr. 31. desember 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det var 31 ansatte i regionen per 31.12. 2018. Til sammen utgjør dette 20,35 årsverk. Dette 
inkluderer leirstedene (4,85 årsverk) og lokalradioene (1,9 årsverk). Andelen kvinner ansatt 
i regionen er 42 % og snittalderen er 45,9 år.  
 
Av permanente endringer i staben sluttet Henrik Hadberg som forsamlingsleder i 
Misjonshuset i Kristiansand sommeren 2018. Frank Vorhaug overtok denne stillingen fra 1. 
august. Eivind Jåtun begynte i august 2018 som regionleder i NLM Utland. Livar Veggeland 
vikarierte som regionleder fra august frem til ansettelsen ble gjort fast fra starten av 2019.  
 
 

Institusjonene 
 
Leirstedene 
Norsjø ungdomssenter 
Til tross for at det jobbes godt med å tilby et variert og interessant arrangementstilbud på 
Norsjø, resulterte 2018 i et krevende år økonomisk sett, med et underskudd på 314.449.-. 
Dessverre er deltakelsen på leirene fortsatt lav, men det er mye utleie til 
forsamlinger/menigheter og andre organisasjoner. Leirstedet har et betydelig 
vedlikeholdsetterslep og vil trenge betydelige oppgraderinger i årene som kommer, særlig 
knyttet til kjøkkenet og det ene internatet. Fremtiden til Norsjø Ungdomssenter har derfor 
blitt behandlet i styret for leirstedet og i regionstyret i starten av 2019.  
 
 

Evjetun leirsted 
Til tross for usikkerhet om fremtiden til Evjetun gjennom 2018 har aktivitetsnivået vært 
høyt. Sven Åge Solli gikk fra starten av året inn som konstituert daglig leder ved leirstedet, 
før Joachim Augestad overtok jobben fra juli 2018. Flere grep har blitt gjort for å øke 
lønnsomheten ved driften og dette var sterkt medvirkende til et årsresultat på 873.122. 
Nærmere 380.000 av dette er gaver gitt i forbindelse med innsamlingsaksjonen til 
nedbetaling av den langsiktige gjelden ved leirstedet. Gjelden er fremdeles høy, men med 
en omsetning på nesten 6,3 millioner og god lønnsomhet i driften er det gode utsikter for 
fremtiden. Årlige deltar ca. 1500 elever på leirskole på Evjetun, og dette utgjør en viktig del 

Årsverk 2019 2018 

Radioer 1,9 2,9 

Leirsteder 4,85 5,5 

Regionen 13,6 15,8 

Totalt 20,35 24,2 

Kvinner 42 % 42 % 

Menn 58 % 58 % 

Snittalder 45,9 år - 
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av driften. Leirene ved Evjetun hadde gjennom 2018 også svært god oppslutning.  
 
 

Undeland Misjonsgård AS 
Lista og Mandal Fellesforening bruker Undeland til flere av sine arrangement, og vi gleder 
oss over god deltakelse på disse. Det har vist seg noe vanskelig å få høy oppslutning på 
flere av leirene ved Undeland, men det gjøres gode og kreative initiativ, og i 2018 ble det 
blant annet avholdt motorleir og gameleir. Arrangement for voksne samler også mye folk, 
og nytt av året var julemiddager som hadde veldig god oppslutning i adventstiden. 
Økonomist sett ble det et underskudd på 121.592 i 2018. Noe av dette skyldes 
arrangement som måtte kanselleres som følge av flytting av GF 2018.  
 
 

Skolene 
Drottningborg videregående skole 
Vi gleder oss over en fortsatt god utvikling ved Drottningborg videregående skole, som 
hadde høye søkertall og gode resultater også i 2018. I forkant av 2018 gikk skolen og 
regionen sammen om å ansette barne- og ungdomsarbeider Rune Espevik til oppgaver i 
skolen og NLM i Grimstad, og han hadde sitt første arbeidsår i 2018. En fantastisk innsats 
fra elevene ved skolen gjorde også at fjorårets misjonsprosjekt ved skolen samlet inn 
omtrent 1.150.000 kroner.  
 
Drottningborg ungdomsskole 
Det er en flott utvikling ved Drottningborg ungdomsskole, med stor søkning til skolen. Ved 
oppstarten av skoleåret høsten 2018 var det 139 elever ved skolen. Flere nye ansatte har 
også kommet til i løpet av året for å ta seg av den store elevflokken. I 2018 ble det for 
første gang avholdt misjonsløp med stort engasjement og innsats fra både ansatte og 
elever, som resulterte i ca. 250.000.- til NLMs arbeid i Indonesia.   
 

Kvitsund Gymnas 
Kvitsund opplevde et betydelig fall i søknadstallene til skoleåret 2018/19. Med et totalt 
elevtall som er omtrent 30 under normalen er det en krevende situasjon for skolen. Lavere 
elevkull i lokalområdet er en viktig grunn til dette. Det har imidlertid blitt jobbet godt med 
å snu situasjonen, og søknadstallene for høsten ser bedre ut. Skolen besøkes jevnlig fra 
regionens talere på kveldsmøter og morgenandakter. Elever ved Kvitsund la også ned en 
fantastisk innsats i fjorårets misjonsprosjekt og samlet inn hele 606.000 til NLMs arbeid i 
Bolivia og Peru.  
 
 

Barnehagene 
Regionen har tre barnehager: Tinnesmoen barnehage, Imekollen barnehage og Kvås barne-
hage. Alle barnehagene er eid og ledet av NLM Barnehagene AS, men Region sør oppnevner 
eierstyrene.  
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NLM Barnehagene, avdeling Tinnesmoen barnehage 
Barnehagen ligger i Notodden kommune, og hadde ved utgangen av 2018 nærmere 100 
barn, fordelt på fem avdelinger. Hilde N. Særsland er styrer i barnehagen. Det blir for tiden 
jobbet med å utvide arealene rundt barnehagen som ligger i nær tilknytning til 
Tinnesmoen bedehus.  
 

NLM Barnehagene, avdeling Imekollen barnehage 
Imekollen barnehage ligger i Mandal kommune og har siden 2017 hatt Synnøve Gautesen 
Helliesen som styrer. Her er det cirka 70 barn fordelt på tre avdelinger, og de blir kyndig 
tatt hånd om av ca. 20 ansatte.  
 

NLM Barnehagene, avdeling Kvås Barnehage 
Ragnhild Sørdal er daglig leder i Kvås barnehage, hvor det for tiden er seks ansatte i 4,36 
årsverk. Det er for tiden 21 barn i barnehagen. Barnehagen opplever en god utvikling, har 
et godt samarbeid med kommunen og et godt omdømme i lokalmiljøet. Barnehagen er 
også aktivt med og samler inn penger til Barnas misjonsprosjekt.  
 
 

Lokalradioene i regionen 
Det har vært et begivenhetsrikt år for radioene i regionen med store endringer innenfor 
radiobransjen. DAB+ har for alvor gjort sitt inntog i radiolandskapet over hele landet, og 
det betyr behov for omlegginger også i våre radioer.  
 
pTro 
Gimlekollen Radio fusjonerte fra starten av 2018 med Radio Sørvest (Stavanger) og Radio 
Gnisten (Bergen). Fra 1. mars tok den nye radioen navnet pTro og når store deler av 
Hordaland, Rogaland og Vest-Agder over DAB-nettet. I de to sistnevnte områdene er 
radioen også tilgjengelig på det gamle FM-nettet. I vedtektene for pTroer det sagt at 
radioen ønsker å gå videre til nye områder, også til enda større områder enn en tidligere 
har gjort. Radioen når langt, også til mennesker vi ikke ellers når i arbeidet vårt i NLM. I 
starten av 2019 har også radioen utvidet sine sendinger til Troms, Nordland, Trondheim, 
Akershus og Oslo.  
 
Selv om navnet nå er endret til pTro, håper vi at trofaste Gimra-venner fortsatt vil være 
med å støtte opp om radioen i tiden fremover. Verden for Kristus er NLM`s visjon, og pTro 
er et viktig redskap i dette arbeidet.  Ved utgangen av 2018 var det totalt 7,3 årsverk i 
radioen. Mange frivillige medarbeidere støtter også opp etter behov, særlig i forbindelse 
med Respons-aksjonen.   
 
I fusjonsåret har det vært en del økonomiske utfordringer og årsresultatet endte i 2018 
med et underskudd på kr. 536 556,-. Egenkapitalen har derfor blitt betydelig redusert, og i 
starten av 2019 ble det tatt grep for å bedre situasjonen. Under Respons-aksjonen i mars 
2018 ble det samlet inn i underkant av 1 million kroner. Det var også en noe mindre aksjon 
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i september med utgangspunkt i Kristiansand hvor det ble samlet inn ca. 500.000.- og en 
spontan adventaksjon der det kom inn 400 000. pTro vil rette en stor takk til alle lyttere og 
støttespillere for dette gode håndslaget, og håper alle er med videre på veien – med Jesus 
til folket gjennom radio. 
 
Misjonsradioen Agder 
Store ting har også funnet sted i Misjonsradioen Aust-Agder i året som ligger bak oss. 
Radioen har utvidet sine sendeflater og sender nå også i Vest-Agder. Dette har resultert i 
at radioen har byttet navn til Misjonsradioen Agder.  
 
Gjennom samarbeid med lokal utbygger av DAB+-nettet har Misjonsradioen Agder også 
startet opp med sendinger på DAB+. Ettersom dette nettet bygges ut, når en ut til stadig 
nye områder. Det sendes imidlertid enda på FM både i Grimstad og Arendal.  
 
Misjonsradioen er også svært opptatt av å legge til rette for gode samlinger med radioens 
lyttere. I løpet av 2018 ble det arrangert seks samlinger i Misjonssalen i Grimstad hvor 
mellom 150 og 200 mennesker var til stede. Bjørn Olav Karlsen er daglig leder i 
Misjonsradioen Agder i 50%, og radioen har også en administrasjonsassistent i 20%.  

 

Mediagruppen Grenland  
Region sør er også betalende medlem av Mediagruppen Grenland, som sammen med 
andre aktører driver lokalradio i Grenlandsområdet. Ole-André Eliassen har her en 40% 
stilling som daglig leder. Vi gleder oss over det store arbeidet som her legges ned for å nå 
mennesker med et godt budskap hver dag – og som på en spesiell måte er med og løfter 
evangeliet ut til mennesker utenfor våre sammenhenger! 
 

 
Gjenbruksbutikkene 
Gjenbruksbutikkene i regionen har nok et år levert fantastiske resultat. Butikkene i Skien, 
Kristiansand og Lillesand drives alle av frivillige og inntektene til misjonen fra dette 
arbeidet er rett og slett imponerende! 
 
Butikken i Skien hadde en omsetning på 1.949.249, og et resultat på 584.277. I Lillesand 
var omsetningen på 2.206.874 og resultatet på 944.562, mens det i butikken i Kristisand 
var en omsetning på 5.221.274 og et resultat på 2.633.575. 
 
En viktig dimensjon av dette arbeidet er at butikkene også bidrar til å synliggjøre NLM på 
en helt ny måte for mange mennesker. Mennesker som kommer innom butikkene blir tatt 
imot og sett, og får tilbud om en kopp kaffe og vafler – i tillegg til at de får muligheten til å 
gjøre mange gode kjøp. Det er en utadrettet dimensjon i dette arbeidet som vi er svært 
glade for at så mange mennesker er med og engasjerer seg i.  
 
Et stort arbeid for å få til en større innsamling av klær gjennom utplasserte 
innsamlingsbokser har også blitt gjennomført i 2018. Det nevnes stadig at felleskapet blant 
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de som jobber i butikkene også er utrolig godt, og vi anbefaler absolutt enda flere å bli en 
del av medarbeiderflokken i en av gjenbruksbutikkene våre.  
 

 

Økonomi  
Totalt for NLM Region sør 
 2018 2017 
Gaveinntekter kr. 15.481.168 kr. 15.187.516 
Andre inntekter kr. 890.753 kr. 816.290 
Sum inntekter kr. 16.478.580 kr. 16.030.996 
 
Kostnader kr. 9.892.552 kr. 10.592.069 
Resultat/bidrag kr. 6.586.028 kr. 5.441.737 
 

Gaveoversikt pr. område 
 2018 2017 
Region direkte 
Fadder/fast giver kr. 19.287 Kr. 33.013 
Totalt kr. 2.455.055 Kr. 1.916.296 
   
Område 1, Telemark øst 
Fadder/fast giver kr. 298.548 Kr. 280.800 
Totalt kr. 780.747 Kr. 939.449 
 

Område 2, Vest-Telemark 
Fadder/fast giver kr. 415.711 Kr. 405.607 
Totalt kr. 633.979 Kr. 618.746 
 

Område 3, Vestmar-Bamble 
Fadder/fast giver kr. 109.666 Kr. 115.376 
Totalt kr. 379.223 Kr. 546.475 
 

Område 4, Aust-Agder 
Fadder/fast giver kr. 595.079 Kr. 566.149 
Andre gaver kr. 1.569.628 Kr. 1.505.737 
 

Område 5, Midtre Agder 
Fadder/fast giver kr. 2.667.946 Kr. 2.644.860 
Andre gaver kr. 5.195.004 Kr. 5.382.974 
 

Område 6, Setesdal 
Fadder/fast giver kr. 291.448 Kr. 262.001 
Andre gaver kr. 1.075.691 Kr. 1.004.826 
 

Område 7, Lista og Mandal 
Fadder/fast giver kr. 1.033.693 Kr. 975.751 
Andre gaver kr. 3.384.440 Kr. 3.272.215 
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Gjenbruksbutikkene i Skien, Lillesand og Kristiansand hadde i 2018 samlede driftsinntekter 
på kr. 9.377.397 og et overskudd på kr. 4.162.414. 
 

I testamentariske gaver ble det for Region Sør registrert 1.756.255.- fordelt på tre gaver i 
2018. I 2017 var ble det registrert testamentariske gaver på 7.174.008.-.  
Testamentariske gaver utgjør en viktig del av misjonsøkonomien til NLM. En stor del av 
innboet fra de ulike bo blir også solgt gjennom NLM Gjenbruk. Det er derfor riktig å si at 
boene også bidrar med mer enn det som blir registrert som testamentariske gaver. 
 

 
Avsluttende bemerkninger 
Regionmøtet i 2018 gav oss alle en tydelig konkretisering av hvordan utviklingen i vårt 
arbeid har vært de siste tiårene. Det er store utfordringer vi står overfor, en generell 
avkristning i samfunnet og et større press mot kristne verdier i flere ulike sammenhenger.  
 
På samme tid gjør det at vårt arbeid, under visjonen «Verden for Kristus» er helt 
nødvendig! Vi er fremdeles en organisasjon som driver et enormt arbeid blant mennesker i 
ulike generasjoner, lokalt, regionalt og ut på misjonsfelter verden over – og det skal vi også 
gjøre i tiden fremover! Det er ikke minst en stor rikdom at vi har flere barnehager, skoler 
og leirsteder der hundrevis av barn og unge gjennom nesten hele året får høre om Jesus. Vi 
ønsker derfor å legge til rette for og oppmuntre våre foreninger og felleskap til et enda 
sterkere samarbeid med disse institusjonene i tiden fremover! Her ligger det store 
muligheter! 
 
Vi får i vårt arbeid og oppdrag si med Paulus sine ord «Vi er alltid presset, men ikke 
knekket», for vi har et oppdrag som Mesteren selv vil gå med oss i – Han som har latt sitt 
lys skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse 
frem! I det får vi se forventningsfullt frem til fortsettelsen og være med og be og jobbe for 
at Guds rike må få vinne videre frem - både i våre nærområder og like ut til verdens ender!  

 
 
 
Kristen Salmelid   Thorvald Handeland Kjellaug Inntjore  
 (styreleder)   (nestleder)  
 
 
Kristin Kjebekk Aas  Anders Martin Pedersen Egil Grindland 

(Ansattes representant) 
 
Tollef Byrkjedal  Geir Sandvik   Leif Holthe 
(1.vara)    (2. vara)   (Ansattes vararepresentant) 
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Sak 3.b Årsmelding barne- og ungdomsrådet, 2018 
 

ÅRSMELDING FOR BARNE-OG UNGDOMSRÅDET NLM REGION SØR 2018  
  

Vi har lagt bak oss et aktivt år med Generalforsamling på OCC som et av høydepunktene. 
Det var moro å være vertskap for et så velfungerende og oppbyggelig arrangement. 
Ungavdeling i Region sør hadde ansvar for barnemøtene for aldersgruppene 4-6 år og 7-
12 år. Dette tok en del fokus, men var veldig givende og inspirerende å være med på.  
 
På grunn av at GF krevde mange frivillige, valgte vi å kutte ut to leirer på Evjetun dette 
året. Likevel hadde vi totalt 639 barn og unge på leir mot 568 året før. Nytt av året var en 
gameleir som fant sted på Undeland første helga i november. Den viste seg å treffe et 
nytt publikum i aldersgruppa 5.-7.klasse. Her hadde vi besøk av hele game-linja på 
Fjellhaug bibelskole.  Leirdeltakelse går i perioder, og vi opplever generasjonsskifter med 
jevne mellomrom. «Med far på leir» har tatt seg opp igjen og hadde dette året nesten 
dobbelt så mange deltakere som i fjor, mens «Med besteforeldre på leir» har hatt litt 
nedgang.   
 
Sommertreff på Drottningborg er fortsatt vårt største arrangement for ungdom. Etter en 
liten bølgedal i 2017, gleder vi oss over at deltakerantallet var på veg opp igjen i 
2018.  Jarle Thingbø er ansatt i en 20 %-stilling som koordinator for dette viktige 
arrangementet.  
 
Nytt av året er oppstart av Ultra og Nærmere. Ultra er kombinert 
konfirmantundervisning og ledertrening for aldersgruppa 14-18 år. Vi har vært samla fire 
helger, to i høstsemesteret og to i vårsemesteret på Drottningborg, Evjetun, Kvitsund og 
Ringkøbing i Danmark. Konfirmantundervisningen samler ikke mange, men vi hadde en 
som ble konfirmert i vår regi på Bjelland bedehus Kristi himmelfartsdag i 2018. I 2019 har 
vi to konfirmanter i Konsmo og en i Mandal. Ledertreningsopplegget har hatt mellom 10 
og 20 deltakere og her har det blitt undervist i temaer som identitet, 
samfunnsansvar, bibelske ledere og ledelse i praksis.   
 
Nærmere er et bibelundervisningsopplegg som starta opp i august. Det er i hovedsak 
retta inn mot folk i 20-åra og foregår i Misjonshuset i Kristiansand. Her har antallet 
variert mellom 25 og 50 og vi opplever at denne type undervisning er etterspurt, og at vi 
når utover våre egne rekker med disse samlingene.  
 
Ellers gleder vi oss over de mange steder rundt i regionen som regelmessig samler barn 
og unge til fellesskap med hverandre og Jesus. Noen steder er det ganske få, andre 
steder kommer det mange. Solstråla på Hornnes og UG i Mandal er gode eksempler på 
at det er mange som kommer. På Solstråla var det stor fest i mai. Da kunne de invitere til 
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100-års-jubileum. Det er flott å tenke på hvor mange det er som har fått blitt kjent med 
evangeliet gjennom dette arbeidet i alle disse åra. Det er alltid enkeltpersoner det 
gjelder, og da blir arbeidet like viktig om det er mange eller få som kommer.   
På våre skoler og barnehager formidles også Guds ord regelmessig til barn og unge. 
Dette er veldig viktige arenaer for å nå nye generasjoner for himmelen, og vi er 
takknemlige for alle som jobber på disse stedene, og for alle som sender barna sine til 
disse samlingsplassene.  
 
Takk til alle som på ulike måter har vært med å virkeliggjøre visjonen «Verden for 
Kristus» blant barn og unge i vår region, noen i forbønn, andre som ledere.  
BUR har vært samla fem ganger og behandla 31 saker i 2018. Herav samtale rundt 
Evjetun, strategiplan NLM 2030, veien videre for Region sør og trosformidling på 
hjemmebane/ledertrening for de minste. BUR har også utarbeida en egen 
handlingsplan for perioden 2018-21.  
 
Medlemmer i BUR har vært:  
Knut Arild Espegren (Leder) 
Thomas Galteland (Nestleder) 
Marit Ladstein Kristensen  
Judith Emelie Hageberg  
Rune Espevik  
1.vara: Kjetil Homdal  

  
 

 

Sak 3.c Regnskapsrapport for NLM Region sør, 2018 
 

Regnskapet for NLM Region sør for 2018 presenteres i årsmøtet av administrasjonsleder 
Sven Åge Solli. 
 

Da regnskapet for NLM Region sør inngår i det store konsernregnskapet i NLM, har ikke 
årsmøtet i regionen mandat til å godkjenne regnskapet. Regnskapet presenteres derfor 
kun til orientering. 
 

Årsbudsjett for regionene vedtas av NLMs hovedstyre etter en dialog mellom hovedkontor 
og regionene hver høst. Årsmøtet skal derfor ikke godkjenne budsjett, men også dette 
presenteres til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner regionstyrets årsrapport for 2018 og barne- og ungdomsrådets 
årsrapport for 2018. Årsmøtet tar regnskapsrapport for NLM Region sør 2018 til 
orientering. Årsmøtet tar Budsjett 2019 til orientering. 
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Sak 5 Valg 

Sak 5.a Valg til Regionstyret 
  

Regionstyret 2018/19 har bestått av:    

Faste:        

Grindland, Egil  (Kristiansand)  2019-2021 (Ansattes representant) 

Thorvald Handeland (Eiken)   2018-2020 (Nestleder) 

Inntjore, Kjellaug (Grimstad)  2018-2020 

*Salmelid, Kristen (Kviteseid)  2017-2019 (Styreleder) 

*Pedersen, Anders Martin (Songdalen) 2017-2019 

*Aas, Kristin Kjebekk (Evje)   2017-2019 
 

Vara: 

1. Byrkjedal, Tollef (Kristiansand)  2018-2019 
2. Sandvik, Geir (Kristiansand)  2018-2019 
 

Regionens ansatte har valgt Egil Grindland som de ansattes representant i regionstyret for 
en ny periode på to år (2019-2021). Leif Holthe er de ansattes vararepresentant til 
regionstyret i samme tidsrom. 

 

Det skal velges: 
3 medlemmer for 2 år (2019-2021) 

2 varamedlemmer for 1 år (2019-2021) 

 

Kandidater til Regionstyret 
 
Andersen, Svein 

Lyngdal, 50 år 

Lærer i ungdomsskolen.  
Teologisk embetseksamen og praktikum fra MF.  
Styremedlem i NLM Lyngdal de siste 8 årene, nå styreleder. 
Landsrådsmedlem og flere andre verv i Laget (NKSS). Har også jobbet 
som skoleungdomsprest i Troms og ungdomsprest/kapellan i Lyngdal.  
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Axelsen, Snefrid 

Flekkerøy, 56 år 

Sykepleier, medisinsk overvåkning Kristiansand.  

Aktiv i Flekkerøy bedehusforsamling og tidligere NLM Flekkerøy. Har 
drevet barnelag og sittet flere perioder i styret. Aktiv i kvinneforening, 
cellegruppe og som leder for forsamlingens møtegrupper. 

 

 

Byrkjedal, Tollef 
Kristiansand, 29 år 

Journalist/programleder pTro 

Ungdomsleder i ulike sammenhenger i Rogaland og Agder. Aktiv i 
Misjonshuset i Kristiansand. Tidligere medlem av BUR, NLM Region sør. 

 

 
Kristensen, Njål Skrettingland 
Konsmo, 44 år 

Brannkonstabel i KBR, Kristiansand brannstasjon.  

Formann for Konsmo bedehus. Aktiv som leder av Konsmo ungdomskor 
og som leder i Konsmo gutteklubb (NLM).  

 

 

 

Salmelid, Kristen 
Kviteseid, 53 år 
Kirkeverge 
Leder av Kviteseid mannsforening. Medlem av regionstyret siden 
2013 og regionstyreleder siden 2017.  
 

 

 

5.b  Valg til Barne– og Ungdomsrådet (BUR) 
 

BUR 2017/18 har bestått av:    

Faste:     

Knut Arild Espegren (Grimstad) 2018-2020 

Rune Espevik (Grimstad)  2018-2020 

Judith Hageberg (Kristiansand) 2018-2020   

 

 

 

 



14 

 

Galteland, Thomas (Birkenes) 2017-2019  

Kristensen, Marit L. (Konsmo)  2017-2019 

  

Det skal velges: 
2 medlemmer for 2 år (2019-2021) 
Inntil 2 medlemmer for 1 år (2019-2020) 
 
 

Kandidater til Barne- og ungdomsrådet (BUR):  
 
Galteland, Thomas 
Birkeland, 22 år 
Student UiA 
Tidligere Fjellhaug bibelskole og Kvitsund gymnas. 
Erfaring fra ulikt barne- og ungdomsarbeid 
 
 

 
 
Hauan, Sebastian 
Mandal, 18 år 
Elev KVS Lyngdal 
Leder i UG og leirleder.  
 
 
 
 
Kristensen, Marit Ladstein 
Konsmo, 43 år 
Førskolelærer 
Tidligere Kvitsund Gymnas og Fjellheim bibelskole 
Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid. Søndagsskolelærer. 
Formann i Konsmo misjonsforening av NLM 
 

 

 

4.c  Valg til valgnemnda 
 

Valgnemnda 2018/19 har bestått av:    
Hånes, Jakob    2018-2020  
Rogn, Hans Arne   2018-2020 
Aud Jorunn B. Aas   2018-2020 
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*Gundersen, Ole Kjell (Evje)  2017-2019 
*Bøe, Maren (Lyngdal)  2017-2019 
 

Vara: 
1. Fossdal, Terje   2018-2019 
2. Seljås, Sveinung   2018-2019 

 
Det skal velges: 
3 medlemmer for to år (2019-2021) 
2 varamedlemmer for ett år (2019-2020) 

 
 

Kandidater til Valgnemnda: 
  

Bøe, Maren 
Lyngdal, 58 år 
Sykepleier 
Styremedlem NLM Lyngdal 
Styremedlem Kvås barnehage 
Aktiv i misjonsforening i Lyngdal 

 
 
Olsen, Johan 
Grimstad, 62 år 
Forkynner, NLM Region sør 
 

 
 
 
Røykenes, Steffen 
Hornnes, 47 år 
Rektor KVS Bygland.  
Formann Hornnes bedehus.  
Har tidligere vært aktiv i NLM Bergen Krets og Evje NLM.  
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Sak 6 Samtale om arbeidet 
 

Det åpnes for samtale om alle aspekter ved arbeidet i NLM Region sør. 
 
 

Sak 7 Tid og sted for neste årsmøte 
 

Regionstyrets forslag til vedtak vedrørende regionens årsmøte 2020: 
Årsmøtet gir regionstyret fullmakt til å avklare tid og sted for årsmøtet 2020.  


