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Sak 1  Godkjennelse av innkalling til 

årsmøtet 
 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallingen. 

 

 

 

 

 

Sak 2  Konstituering av årsmøtet 
 

Det skal velges: (1) En ordstyrer 

 (2) To referenter 

 (3) To underskrivere av årsmøteprotokollen 

 

Forslag til kandidater presenteres i årsmøtet. 

 

 

 

 

 

Sak 3  Årsmeldinger 
 

Sak 3a Årsmelding for regionstyret, 2022 
 

Regionstyret 

Regionstyret hadde 7 styremøter i 2022 og 54 saker er protokollført. Referat fra 

regionstyremøtene er offentlig tilgjengelig, og legges ut på hjemmesiden til regionen i 

etterkant av møtene. 
 

Regionstyret har i 2022 fortsatt med å besøke ulike deler av regionens lokale arbeid. Dette 

for å bidra til en større kjennskap og nærhet til det store arbeidet som drives i både skoler, 

barnehager, leirsteder, gjenbruksbutikker, menigheter og felleskap. Regionstyremøtene har 

derfor vært gjennomført sammen med styrene i Mandal (Misjonssalen), Grimstad 

(Misjonssalen), Notodden (Tinnesmoen bedehus og Tinnesmoen barnehage) og Setesdal 

(Alle foreninger invitert).  

 

Ansettelser 

De siste årene har bydd på flere nye ansatte i staben i Misjonssambandet sør. 2022 var i så 

måte et mer stabilt år, men noe nye bekjentskap i ansattflokken ble det også dette året, hvor 

endringene i stor grad har skjedd i Telemark.   
 

*Vi gleder oss over at Bjarne Høgsås tok over stafettpinnen som Sommertreffkoordinator  
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(20%) for Sommertreff på Drottningborg. Et arbeid og tilbud vi ønsker å fortsette å legge til 

rette for i årene som ligger foran! Bjarne erstattet Mathias Bråthen som vi ønsker å takke for 

en svært god innsats med i dette arbeidet de foregående årene.  
 

*I Kviteseid har Ingrid og Dag Erik Asdahl blitt ansatt som forsamlingsarbeidere, i 

henholdsvis 20% og 40%. Ansettelsene er et samarbeid mellom Misjonssambandet sør, 

Normisjon Telemark og Misjonshuset i Kviteseid, slik at hver part betaler 20%. Vi gleder 

oss over betydningen dette kan få for å styrke det lokale kristne arbeidet i Kviteseid.  
 

*Regionen har sitt største ungdomsarbeid på skolene våre, med både kristne og ikke-kristne 

elever som jevnlig deltar på morgensamlinger, møter og kristendomsundervisning. For å 

styrke dette arbeidet ytterligere valgte regionen i 2022 å øke stillingen til Dag Erik Asdahl 

på Kvitsund fra 40% til 60%.  
 

*En styrkning av arbeidet i Telemark har vært en viktig prioritering de siste årene, og som 

en del av dette ble Kristine Gamst Selstø sin stilling knyttet til barne- og ungdomsarbeid i 

Notodden og Telemark økt fra 40% til 80% i 2022.  
 

*I Misjonssenteret i Skien sluttet imidlertid Mathias Eftevand i sin stilling som 

forsamlingsarbeider (20%), da familien flyttet til Trøndelag. Vi er svært takknemlige for 

hva Mathias har vært med og betydd for en betydelig vekst i forsamlingen de siste årene. 

Stillingen har vært lyst ut i flere omganger siden sommeren i 40% stilling, med mulighet for 

enda større stilling. Vi har imidlertid ikke lyktes med en ansettelse her enda.  
 

*Ole Andre Eliassen avsluttet sommeren 2022 sin stilling som forkynner i Telemark, og vi 

vil takke ham for hans engasjement i Misjonssambandet. Han har fortsatt å bidra noe 

frivillig i arbeidet, men jobber nå fullt i Radio MG, hvor Misjonssambandet er en av eierne. 
 

*Anne Gro Holthe ble høsten 2022 ansatt i 20% som barne- og familiearbeider i 

Misjonssambandet sør. Hun er fra før av engasjert i en 30% stilling som flerkulturell 

medarbeider. Vi er takknemlige for at hun nå også vil bidra inn mot barne- og familiearbeid, 

hvor vi har sett et økende behov for talerkrefter de siste årene.  

 

Alle ansatte i regionen er presentert på nettsiden og i bønnefolder som hver høst blir sendt ut 

sammen med Utsyn. På nettsiden til Misjonssambandet og på sosiale medier blir det jevnlig 

lagt ut informasjon om ledige stillinger. Vær gjerne med å be om at disse kan bli besatt, og 

del gjerne videre informasjon.  

 

Virksomheten 

Med unntak av årets første uker ble det endelig et år som ikke ble preget av pandemien. 

Restriksjoner, kohorter, avstandsregler og antallsbegrensninger håper vi det er en stund til vi 

ser igjen. Det er godt å kunne være sammen, så mange vi ønsker, og så ofte vi ønsker. Det er 

ikke minst så gledelig at vi kan gjennomføre leirer og aktiviteter for de minste iblant oss. En 

av tingene vi har sett en betydelig trend på etter pandemien er at det har vært betydelig flere 

påmeldinger til leirene i regionen. Det er veldig gledelig, og vi håper det fortsetter slik!  

 

En viktig prioritering i regionen har de siste årene vært å styrke det forsamlingsbyggende 

arbeidet. En betydelig større andel av ansattressursene har blitt lagt inn i dette arbeidet. 

Prosesser om forsamlingsdannelse har foregått flere steder i løpet av de siste 2-3 årene. Det 
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har resultert i at det nå er dannet forsamling på Notodden (Tinnesmoen forsamling av 

NLM), i Konsmo (Konsmo bedehusforsamling) og på Reme (Lindesnes bedehusforsamling) 

i starten av 2023. I det forsamlingsbyggende arbeidet ønsker vi å legge til rette for et 

helhetlig tilbud for ulike aldersgrupper, med dåp, nattverd, konfirmasjon, smågrupper, 

bibelundervisning og utadrettet arbeid. En ser også at det forsamlingsbyggende arbeidet er 

spesielt viktig for å få med nye generasjoner, og at dette er noe som bidrar til vekst i 

arbeidet.  

 

Misjonssambandet sør er og vil i stor grad være avhengig av frivillig innsats på alle sine 

arbeidsfelt. Det er helt avgjørende for misjonens arbeid i fremtiden. En varm takk til alle 

frivillige i Misjonssambandet sør, som bidrar i leirarbeid, møtevirksomhet, barne- og 

ungdomsarbeid, i gjenbruksbutikkene og på mange andre møter! Sammen får vi løfte frem 

Jesus for både små og store!  

 

Vi vil også løfte frem det store arbeidet som drives i våre barnehager og skoler. Her får flere 

hundre barn og unge et møte med Bibelen gjennom ukene. Mange, både ikke-kristne og 

kristne er også med i bibelgrupper/smågrupper gjennom arbeidet på skolene. Det må vi alle 

være med å be om at får være med å sette spor av evig betydning i unge hjerter!  

 

En stor glede er det også høre om den store veksten det har vært i lyttertall for pTro det siste 

året. Nå er det over 40.000 lyttere i løpet av en vanlig uke. Her når en også mange som ikke 

kommer til vanlige møter i vår sammenheng. Misjonsradioen Agder og Radio MG i 

Telemark melder også om en positiv drift, så radiovirksomhet ser fremdeles ut til å ha stor 

betydning i arbeidet.  

 

På fjorårets generalforsamling ble det vedtatt en ny felles strategi for hele 

Misjonssambandet arbeid. Det har også stått sentralt i arbeidet i regionen i siste halvdel av 

året. Nærmere bestemt å lage en konkret handlingsplan for de ulike delene av strategien.  

 

*Evangeliet til de unådde 

*Evangeliet til neste generasjon 

*Tjen hverandre 

*Elsk hverandre 

*Gjør disipler 

*Kreativ formidling 

*Ansvarlig forvaltning 

 

Handlingsplanen vil bli lagt frem i samtalen om arbeidet i regionen på regionårsmøtet.  

Noen av de sentrale punktene her vil være en styrkning av det flerkulturelle arbeidet, større 

bruk av hjemkomne misjonærer for å tenne en glød for misjonsarbeidet, flere ansattressurser 

som kan utruste hjemmene til trosformidling i hjemmet, etablering av et større tilbud for 

aldersgruppen 15-25 år, relasjonsbygging mellom generasjonene og etablering av tilbud om 

bibelundervisning flere steder. Vi gleder oss over et stort engasjement i dette arbeidet, og 

ser frem til en viktig samtale om dette på regionårsmøtet.  

 

Når det gjelder økonomien for regionen var det gledelig å se en økning i gaveinntektene på 

nesten en million i 2022. Totalt ble det gitt gaver for 15.017.895. En stor takk til alle som 

har bidratt med gaver til arbeidet i året som gikk! 
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Samtidig har vi som samfunnet ellers opplevd en betydelig økning i priser og kostnader i 

2022. Det resulterte i samlede kostnader på 12.062.376. Dette er en økning på nærmer 1,5 

millioner sammenlignet med 2021. Resultatet/regionbidraget for 2022 ble dermed på 

4.066.375. Dette er en nedgang på 787.123 sammenlignet med 2021. Gjenbruksbutikken 

bidro imidlertid med 7.441.301 i 2022, slik at regionbidrag inklusive disse gavene ble på 

11.507.676. Vi ser med andre ord hvor viktig dette arbeidet også er for økonomien i 

regionen og Misjonssambandet som helhet.  

 

Noe annet gledelig er alle enhetene (12) som er utsendinger til ulike misjonsfelt og som har 

tilknytning til Misjonssambandet sør. Pr. 31/12-22 hadde vi utsendinger i Japan, Indonesia, 

Mongolia, Østlige Afrika, Nord Afrika, Vest-Afrika og Sør-Amerika. 

 

Personalsituasjonen Misjonssambandet sør, pr. 31. desember 2022 

Årsverk 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

Regionen 
16,60 + 

timeansatt 

15,95 + 

timeansatt 
14,8 12,2 13,6 15,8 

Kvinner 46% 41% 45% 54% 42 % 42 % 

Menn 54% 59% 55% 46% 58 % 58 % 

Snittalder 44,34 42,69 47,4 46,3 år 45,9 år - 

 

Det var 28 ansatte i regionen per 31.12.2022. 

 

 

 

Økonomi 
 

Misjonssambandet sør  2022   2021   2020 

Gaveinntekter kr 15.017.895  kr 14.062.067  kr 14.279.397 

Andre inntekter kr 1.110.855  kr 1.378.447  kr 1.370.729 

Sum inntekter kr 16.128.750  kr 15.440.514  kr 15.650.126 

Kostnader kr 12.062.376  kr 10.587.017  kr 8.287.387 

Resultat/bidrag kr 4.066.375  kr 4.853.498  kr 7.362.739 

         

         

Gaveoversikt pr. område  2022   2021   2020 

Misjonssambandet sør 

Direkte 

        

Fadder/fast giver kr 3.500  kr 5.075  kr 6.555 

Totalt kr 2.460.846  kr 1.789.091  kr 2.494.007 

         

Område 1, Telemark øst         

Fadder/fast giver kr 315.743  kr 324.141  kr 240.089 

Totalt kr 805.625  kr 769.410  kr 872.178 

         

Område 2, Vest-Telemark         

Fadder/fast giver kr 244.166  kr 303.727  kr 414.549 

Totalt kr 414.632  kr 464.052  kr 637.593 
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Område 3, Vestmar-

Bamble 

        

Fadder/fast giver kr 105.126  kr 104.868  kr 107.900 

Totalt kr 374.845  kr 444.896  kr 363.878 

         

         

Område 4, Østre-Agder         

Fadder/fast giver kr 526.224  kr 648.294  kr 672.329 

Totalt kr 1.633.582  kr 1.427.195  kr 1.593.785 

         

Område 5, Midtre Agder         

Fadder/fast giver kr 3.144.035  kr 3.138.810  kr 2.554.057 

Totalt kr 5.267.384  kr 5.359.918  kr 4.950.911 

         

Område 6, Setesdal         

Fadder/fast giver kr 285.464  kr 290.731  kr 280.257 

Totalt kr 1.145.223  kr 866.497  kr 761.997 

         

Område 7, Lista og 

Mandal 

        

Fadder/fast giver kr 1.227.905  kr 1.200.169  kr 1.123.923 

Totalt kr 2.914.759  kr 2.921.008  kr 2.605.048 

 

 

I testamentariske gaver ble det i 2022 (2021) registrert 357.133 (4.606.317) 

I 2020 ble det registrert testamentariske gaver på 2.927.930  

 

Testamentariske gaver utgjør en viktig del av misjonsøkonomien i Misjonssambandet. 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 

Et år med gleder, utfordringer, høydepunkt, hverdager, nye relasjoner, generalforsamling, 

misjonsprosjekter og mange gode møtepunkt ligger bak oss. 2022 er forbi og vi skal både få 

slå et blikk på året som ligger bak oss, og rette blikket fremover. Sammen.  

 

Jesus gav oss et stort oppdrag, om å gå ut og dele evangeliet med alle mennesker. Et oppdrag 

han har gitt oss sammen. Han har ikke gitt noen få av oss alle gavene som trengs, men han har gitt 

noen til oss alle, så vi sammen blir det som trengs – til å fortsette det oppdraget han gav til disiplene 

for snart to tusen år siden.  

 

I Hebr. 10. 23-24 står det; «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga 

løftet, er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode 

gjerninger».  

 

Mye stort får skje om det får være noe vi løfter opp iblant oss. Midt i et samfunn og ei tid med både 

tempo og distraksjoner vil dra oss i mange retninger og få oss til å miste fokus. Der motstanden mot 
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kristen tro og arbeid ser ut til å øke rundt oss. I den situasjonen er det vi mest av alt trenger å løfte 

blikket mot ham som er Herre over alle omstendigheter, som vant over mørkets krefter på korset. Som 

også tidligere har kommet med sine betryggende ord til fortvilte og redde etterfølgere i ute i stormen.  

 

Men Jesus sa til dem: «Det er jeg. Vær ikke redde!»  

 

 

 

Institusjonene 
 

Leirstedene 
Evjetun leirsted 

Evjetun har i 2022 fått en jevner drift da pandemien ikke har fått preget bookingen like mye 

som de to foregående år. Det ble en del avlysninger vinter og tidlig vår, men utover våren, 

sommeren og høsten har Evjetun hatt en god og jevn drift. Utleie har basert seg på 20 uker 

med leirskole, 3 uker med konfirmantleir, 3 uker med bibelcamp og 24 helger med utleie til 

foreninger og lag. Mye av vinter og tidlig vår står tomt på Evjetun, så her er det en del ugjort 

på utleie siden. 10 dagers møteserie i Evjetun hallen i juni ble også dette året arrangert av Evje 

ungdomsforening. Vinteren ble benyttet til oppgradering av leirstedet. Hallen ble renovert 

tidlig på året med nytt dekke inne, maling av alle overflater både inne og ut. Total renovering 

av kjøkkenet og deler av matsal, startet i desember. Evjetuns venner dro i gang basar med 

loddbøker og åresalg. 11.11. ble basaren avholdt og gav en inntekt på 160.000. Et 

kjærkomment bidrag til kjøkken rehabiliteringen. Kjøkkenet ble ferdigstilt i slutten av januar -

23 og tok imot gjester igjen allerede siste helgen i januar. 

Økonomisk ble det et overskudd på driften på kr. 510.302,- Evjetun hadde i 2022 en omsetning 

på 10.246 mil. som er en økning fra åren før på 35%. Kostnaden ved rehabilitering av hallen 

og delvis kjøkkenet er midler som er tatt av driften og av utlodningen. Evjetun har en gjeld på 

4,7.mill. 

Det er 20 ansatte på Evjetun i tillegg 3 leirskole ansatte. Vi som jobber på Evjetun er 

takknemlig for alle hyggelige gjester vi møter gjennom året, og ser fram til å møte mange av 

de samme igjen neste år. 

Daglig leder på Evjetun er Sverre Høgsås 

 

Undeland Misjonsgård AS 

Aktiviteten ved Undeland har som tidligere år i stor grad vært åndelige møter og noe utleie til 

interne og eksterne leietakere. Det er stort engasjement fra frivillige, når det kommer til 

gjennomføring av arrangementer og økonomiske bidrag til stedet. 2022 har vært et travelt år på 

Undeland med hyttebygging og mye utleie, og vi har gledet oss over at ungdomsgruppene fra 

Tyskland kunne besøke leirplassen igjen denne sommeren. 

Årsresultatet ble et overskudd på kr.199.000. Inntektene var i underkant av kr 2,2 mill., hvor 

omtrent 600.000 av dette kommer tømmerdrift, og 500.000 fra gaver og basarinntekter. 

Langsiktig gjeld var kr 1,9 mill. ved utgangen av 2022, da det er tatt opp lån til 

hyttebyggingen. Hytta er venta ferdigstilt til sommeren 2023, og vil bidra til å gjøre 

romfordelingen litt enklere i leirarbeid og ved utleie til større grupper. 

Daglig leder på Undeland Misjonsgård AS er Åse Reidun Lande. 
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Personalsituasjonen leirstedene, pr. 31. desember 2022 

Årsverk 2022 2021 2020 2019 2018 

Leirsteder 
4,40 

(+Sesong- og 

Timeans.) 

4,40 
(+Sesong- og 

Timeans.) 

4,7 
(+Timeans.) 

3,64 
(+Timeans.) 

4,85 
(+Timeans.) 

Kvinner 58% 63% 63%   

Menn 42% 38% 38%   

Snittalder 
(fast ansatte) 

43,84 41,2 47,4 43,84  

 

Det var 8 faste ansatte på leirstedene per 31.12.2022. I tillegg kommer sesong- og 

timebasert ansatte. Det er ikke nøyaktige tall for 2018 – 2019 på fordeling kvinner og menn. 

 

 

 

Skolene 
Drottningborg videregående skole 

Skolen har i flere år hatt gode søkertall og det er forholdsvis høyt karaktersnitt for å komme 

inn på skolen. Vi opplever at alle ansatte har Drottningborg i sitt hjerte og er med på bygge 

solide rammer rundt et fantastisk faglig og åndelig tilbud til de mange elevene ved skolen.  

Det årlige misjonsprosjektet bidro med en gave på kr.1.605.000 til misjonen. Det er en 

fantastisk innsats av en fantastisk elevflokk. Tilskuddet fra staten gikk ned for 2022, så 

resultatet i regnskapet blir på en drøy million i underskudd, men regnskapet er i skrivende 

stund ikke revisorbekreftet. 

Rektor på Drottningborg vgs er Audun Raen 

 

 

Drottningborg ungdomsskole 

Skolen har gode søkertall og en ung og engasjert stab og ledelse som legger ned en stor 

innsats. Vi er takknemlig for alle som bidrar til skolen vår, både ansatte, foresatte og 

engasjerte støttespillere i Misjonssambandet sør. Det har vært et krevende år økonomisk, 

mye på grunn av store økninger i utgifter og reduserte tilskudd. Det økonomiske resultatet 

for DRUS i 2022 ble et underskudd på kr.630.000. Skoleåret 2023 – 2024 utvider skolen til 

tre klasser på ett trinn, og blir fulltallig i forhold til hva skolen er godkjent for. Årets 

misjonsprosjekt bidro med til sammen kr.252 861. Engasjerte elever samlet inn til årets 

arbeid som er Mongolia. To av våre elever og to ansatte besøkte arbeidet og kom hjem med 

sterke og varige inntrykk. Dette ble formidlet til alle elevene på skolen, på den måten blir 

det hele skolen sitt prosjekt. 

Rektor på DRUS er Frank Haukeland 

 

Kvitsund Gymnas 

Vi opplever fremdeles at det er et privilegium å arbeide med, blant og for en super 

elevgjeng. Både elever og ansatte melder om god trivselsfaktor på Kvitsund. Å drive en 

kristen internatskole, handler bl.a. om å tilby god undervisning, arbeide kontinuerlig med 

trivsel i klasserommene og på fritiden, samt å legge til rette for at evangeliet formidles og 

forkynnes på ulike måter gjennom skoleåret. Elevene samler skoleåret 2022/23 inn penger 

til Sør-Amerika. I tillegg får russen med seg de andre elevene på Kraftak mot kreft- 
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aksjonen. Vi er glade for at elevene engasjerer seg i et arbeidet for andre mennesker. 

Økonomisk har 2022 vært et krevende år med røde tall på bunnlinja, som skyldes med et 

lavere statstilskudd per elev, høye strømpriser, økt inflasjon og til slutt et lavere elevtall enn 

ønsket. Til tross for dette, er det mye å glede seg over på Kvitsund, og vi opplever både 

mening og Herrens velsignelser i vår hverdag. 

Rektor på Kvitsund Gymnas er Edgar Gamst Kristoffersen 

 

 

 

Barnehagene 
Regionen har tre barnehager: Tinnesmoen barnehage i Notodden, Imekollen barnehage i 

Mandal og Kvås barnehage i Lyngdal. Alle barnehagene er eid og ledet av NLM 

Barnehagene AS. Misjonssambandet sør oppnevner eierstyrene. 

 

NLM Barnehagene, avdeling Tinnesmoen barnehage 

Barnehagen, som ble etablert i 1981, ligger i Notodden kommune og er regionens største 

barnehage med fem avdelinger. Hilde N. Særsland er styrer i barnehagen, og barnehagen har 

utvidet kristen formålsparagraf og er med og formidler de kristne verdiene til barna i 

barnehagen. Barnehagen har plass til 90 barn, og det er 31 ansatte som teller til sammen 23,5 

årsverk. Vi har hatt et fint samarbeid med Tinnesmoen bedehus. Det er veldig flott at 

barnehagen får leie bedehuset ved fester og større sammenkomster. 

 

 

NLM Barnehagene, avdeling Imekollen barnehage 
Imekollen barnehage ligger i Lindesnes kommune. Synnøve Gautesen Helliesen er daglig leder. 

Imekollen barnehage har en flott beliggenhet i naturskjønne omgivelser. Barnehagen har tre 

avdelinger med kapasitet til flere barn. Vi har pr. mars 40 barn. Vi har ni hele stillinger og 50% 

renholder. Vi har fått utarbeidet uteområdet vårt samt ni parkeringsplasser. Barnehagen driver 

etter kristen formålsparagraf og har god tradisjon med å arrangere bl.a Misjonsmarked til 

inntekt for Barnas Misjonsprosjekt, ukentlige kristne samlinger og jevnlig besøk fra 

Misjonssambandet sør. Ellers så har vi stort fokus på å lese. Følg oss gjerne på Facebook: 

www.facebook.com/Imekollen-barnehage-101733791943317 

 

 

NLM Barnehagene, avdeling Kvås Barnehage 

Kvås barnehage ligger i Lyngdal kommune. Ragnhild Sørdal er daglig leder. Barneantallet i 

bygda varierer, men i år har det vert 21 barn i barnehagen med små og store. De har fem 

ansatte fordelt på 4,2 årsverk. I tillegg har de ansatt to ekstra assistenter til barn som har 

spesielle behov. Barnehagen har et veldig godt omdømme i lokalområdet, og har den senere tid 

hatt en opprusting av barnehagebygget, noe som gjør at de kan ta imot barn med spesielle 

behov. Barnehagen er også aktivt med og formidler de kristne verdiene til barna i barnehagen 

og samler hvert år inn penger til Barnas misjonsprosjekt. 

 

 

 

Radioene 
pTro 

pTro – en radio for Livet. For hele livet! Vi ønsker å formidle Jesus til alle som lytter og 

http://www.facebook.com/Imekollen-barnehage-101733791943317
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samtidig snakke sant om livet. pTro sender på DAB i mange deler av landet, og på internett og 

app i hele verden! Fusjonen pTro er nå snart fem år. Takknemlige lyttere både i disse nye 

områdene, og i de tradisjonelle områder for Radio Gnisten, Gimra og Radio Sørvest, gir stor 

frimodighet i dette viktige radioarbeidet. I siste lyttermåling 4.kvartal 2022 hadde vi over 20 

000 daglige, og 43000 ukentlige lyttere. Dette er høye tall, og vi har en stor talerstol. Så ser 

Jesus den ene og vi kan gjennom denne radioen nå den ene med det livsforvandlende 

budskapet- og det får vi mange tilbakemeldinger på at skjer. 

 
Verden for Kristus er Misjonssambandet sitt motto, og pTro er et viktig redskap i dette 

arbeidet. Vår visjon er: Med Jesus til Norge. Vi ønsker å være en variert radio både i forhold til 

musikk vi spiller, og mennesker vi intervjuer. Vi ønsker å formidle det kristne budskapet på en 

lett forståelig måte til personer som ikke kjenner dette fra før, samtidig som vi ønsker å gi 

påfyll og inspirasjon til kristne som av ulike grunner ikke har anledning til å komme på møter.  

 

Personalet.  Totalt 6,5 årsverk var ansatt i radioen ved utgangen av 2022. Frivillige 

medarbeidere støttet opp etter behov, særlig i forbindelse med Respons-aksjonen og 

Møtetimen. 

 

Våre kontorer og studioer er lokalisert i Sandnes, i Salem i Bergen og på Gimlekollen i 

Kristiansand. I tillegg et lite innsamlingskontor på Hamar. 

 

Gaver er vi avhengige av i vår giverfinansierte kanal. Vi har litt sponsor- og reklameinntekter 

men det meste kommer i form av gaver fra våre lyttere. Vi ønsker en bærekraftig økonomi som 

er forutsigbar, derfor oppfordrer vi flere til å bli faste glad-givere til radioarbeidet. Takk for 

forbønn og støtte – sammen når vi Norge med Jesus!  

 

 

Misjonsradioen Agder 

Etter utvidelsene fra FM 91,6 og til DAB i større sender områder og internett, har det også 

vært en god utvikling i Misjonsradioen Agder. Det kommer jevnlig tilbakemeldinger fra lyttere 

som setter pris på radioens innhold og ikke minst sangvalg. Misjonsradioen Agder sender 

Norea Pluss når det ikke er lokale sendinger fra studio i Grimstad. Det er vi svært takknemlige 

for at vi får anledning til og som da gjør at radioen kan høres hele døgnet. Dette vil vi tro er en 

vinn-vinn situasjon for både Norea og Misjonsradioen Agder. Gjennom radioarbeidet når 

Misjonsradioen mange som vanligvis ikke oppsøker kristne møter, eller som av ulike grunner 

ikke har mulighet til å delta på disse. Vi er svært takknemlige for det store arbeidet som legges 

ned av både ansatte og frivillige for at dette skal være mulig. 

Misjonsradioen er også svært opptatt av å legge til rette for gode samlinger med radioens 

lyttere. Nærheten mellom lyttere og radioen viser seg også i form av at det jevnlig er lyttere 

som tar kontakt og ønsker å gi gode bidrag til driften av radioen. Bjørn Olav Karlsen er daglig 

leder i Misjonsradioen Agder i 50%, og radioen har også en administrasjonsassistent, Marni 

Gundersen i 40%. 

 

 

Radio MG (Mediagruppen Grenland) 

Misjonssambandet sør er også medlem av Mediagruppen Grenland, som driver RadioMG. Her 

sendes variert kristent innhold på DAB og internett, ispedd noe allment på hverdagene. 

Radioen sender i Telemark, men gjennom et utstrakt samarbeid med P7 Kristen Riksradio nås 
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store deler av Sør-Norge. Kanalen finnes også på www.radiomg.no. Ole-André Eliassen er 

daglig leder i 100%. Ellers drives radioen av ca. 23 frivillige.  

 

Vi gleder oss over det store arbeidet som også her legges ned for å nå mennesker med et viktig 

budskap hver dag – og som på en spesiell måte er med og løfter evangeliet ut til mennesker 

utenfor våre sammenhenger! 

 

 

 

Gjenbruksbutikkene 
Igjen leverer gjenbruksbutikkene. Dette arbeidet har flere positive sider som er viktige i det 

totale arbeidet som Misjonssambandet sør er en del av. 

En ting er det flotte økonomiske resultatet, en annen ting som faktisk er det viktigste er alle 

samtaler og møtepunkt med kundene som kommer inn i butikkene. Dette håper vi blir 

ytterligere styrket! I tillegg til dette, er gjenbruksbutikkene gode steder for alle frivillige 

som gir av sin tid. 

 

Takk for alle timene du som frivillig legger igjen i butikken og for gode økonomiske 

resultat som bidrar i Misjonssambandets omfattende arbeid. I denne årsmeldingen har vi 

samlet omsetningstall og overskudd for de tre siste årene for å vise utviklingen. Dette viser 

en solid virksomhet som bare vokser ytterligere. 

 

 

Økonomi gjenbruk     

Butikker 

(alfabetisk) 
 2022 2021 2020 2019 

Kristiansand 
Omsetning 6.308.634 6.082.265 6.057.192 5.473.495 

Resultat 3.187.531 3.257.384 3.488.227 2.681.178 

Lillesand 
Omsetning 3.644.335 3.632.830 3.284.962 2.433.304 

Resultat 2.340.186 2.577.466 2.179.369 1.451.319 

Mandal 
Omsetning 2.537.699 2.133.853 1.792.738 513.722 

Resultat 1.203.518 895.865 820.728 -133.911 

Skien 
Omsetning 3.070.274 2.886.176 2.643.574 2.288.512 

Resultat 1.369.239 1.358.686 1.224.810 553.284 

SUM 
Omsetning 15.560.942 14.735.124 13.778.466 10.709.033 

Resultat 8.100.474 8.089.401 7.713.134 4.551.870 

 

 

Thorvald Handeland Svein Andersen Kristin Hauan 

(Styreleder) (Nestleder) 

 

 

Marit Ekroll Snefrid Axelsen Rune Espevik 

  (Ansattes representant) 

 

Njål. S. Kristensen Torstein Elvrum 

(1.vara) (2. vara) 

http://www.radiomg.no/
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Sak 3b  Årsmelding barne- og ungdomsrådet (BUR) 

2022 
 

Vi driver et stort kristent arbeid blant barn og unge i Misjonssambandet Sør. Per dags dato er 

det registrert 56 ulike lag og foreninger lokalisert i store deler av regionen vår. Det tilsvarer en 

liten nedgang fra fjoråret, hvor det var 60 registrerte barne- og ungdomslag. 
  
Barne- og ungdomsarbeidet vårt spenner seg fra grupper og aktivitetstilbud som inkluderer 

blant annet idrett, snekring, sang, hobby, bibelgrupper, ungdomstreff og yngreslag. Det er stort 

å tenke på at barn og unge får høre om Jesus på en jevnlig basis i deres nærmiljø! 
  
  
Regionale arrangement 

Av regionale arrangement i 2022 har vi hatt 11 leirer. Av disse har to av dem vært 

familieleirer, en leir med far, og 8 ordinære barneleirer. Påskeleir for familier på Kvitsund er 

en nysatsing fra 2022, som også skal gjennomføres i 2023. Det var også arrangert en 

familieleir på Gautestad misjonssenter. Vi har også gjennomført sommertreff og UL ved siden 

av sommerleirene. 
  
I høst- og førjulstiden arrangerte vi flere leirer for forskjellige aldre. Vi har arrangert med far 

på leir på Evjetun, som hadde veldig god oppslutning. Videre har vi arrangert «Gaming-leir» 

på Undeland misjonsgård. Denne fikk lang venteliste, slik at det ble arrangert en Gaming-leir 

nummer to i februar 23. Videre har vi også hatt flere juleaktivitetsleirer, en på Undeland og to 

på Evjetun. Alle disse fikk veldig god oppslutning og nådde maks påmeldinger. Det har også 

blitt arrangert konfirmantleir med rundt 30. deltakere. 
  
  
Bemanningssituasjon 

Det er per dags dato 11 ansatte fordelt over 4,4 årsverk i Misjonssambandet UNG sør. Disse 

har ulike ansvarsområder og oppgaver, hvor enkelte er lokalisert i et arbeid eller i én 

forsamling. Alle med det samme målet: Å bringe evangeliet videre! 
  
I 2022 ble det foretatt noen nye ansettelser, og endringer i stillinger. Anne Gro Holthe gikk inn 

i en 20% stilling som barne og familiearbeider fra 01.09.2022. Tommy Strøm Andersen gikk 

inn som vikarierende ungdomsleder i Misjonshuset i Kristiansand for Randi Strøm Andersen, 

som er på permisjon fra høsten 2022. Bjarne Høgsås ble ansatt fra 14.11.2022, og erstatter 

Mathias Bråthen som sommertreffkoordinator i en 20% stilling. Lillian Hinderaker ble ansatt 

11.01.2022 som barne- og familiekonsulent der 30% var regionalt og 20% var i misjonshuset, 

og gikk ut av stillingen i februar 2023.  
  
Barnehager og skoler 

Barnehagene og skolene som eies av regionen er også en svært viktig del av arbeidet som 

gjøres innenfor barne- og ungdomsarbeidet. I dag har vi tre barnehager; Tinnesmoen 

(Notodden), Imekollen (Mandal) og Kvås barnehage. I tillegg eier regionen tre skoler; 

Kvitsund Gymnas (Kviteseid), Drottningborg ungdomsskole (Grimstad) og Drottningborg 

videregående skole (Grimstad). 
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I barnehagene og skolene våre får flere hundre barn og unge høre om Jesus daglig. Det er stort 

å tenke på dette viktige arbeidet som gjøres hver dag! 
  
Frivillige ledere 

Misjonssambandet sør sitt arbeid hviler på frivillige ledere, og du som står i dette arbeidet skal 

ha en stor takk. Frivillige ledere på barneleirer, barnelag, klubber, ungdomsmøter og andre 

aktiviteter for barn og unge skaper en viktig arena for den oppvoksende generasjonen. Tusen 

takk for bønner som bes, boller som bakes og relasjoner som bygges. Vi er med på et livsviktig 

oppdrag, og hjulene i barne- og ungdomsarbeidet til Misjonssambandet sør hadde ikke gått 

rundt uten deg som frivillig leder. 
  
Samtidig kan det nevnes at det er alltid er plass til flere frivillige hender! Også høsten 2022 

avdekket et behov for flere leirledere og friville forkynnere til barn og unge, og du som kjenner 

på lyst og anledning er hjertelig velkommen til å ta kontakt. 
  
Ta kontakt 

Vi vil gjerne oppmuntre til å ta kontakt med regionkontoret dersom det er ønskelig med 

andaktshjelp eller samtale knyttet barne- og ungdomsarbeidet du står i. I tillegg til å komme på 

besøk er du og dere hjertelig velkommen til å spørre om det er mulig for den som kommer av 

våre ansatte til å bidra «med noe mer». Det være seg ledersamlinger og gruppesamlinger som 

kan legges i tilknytning til besøket. Kanskje kan det være behov for en sparringspartner i 

forhold til hvordan arbeidet lokalt kan opprettholdes og videreutvikles? Ikke vær redd for å ta 

kontakt! Sammen bygger vi Guds rike. 

 

Barne- og ungdomsrådet (BUR) har i 2022 bestått av:  

- Knut Arild Espegren (Leder) 

- Thomas Galteland (Nestleder)  

- Ellen Straume (1.vara) 

- Marit Ladstein Kristensen 

- Bjørg Aslaug Inntjore 

- Anette Espevik 

 

 

 

 

 

Sak 3c   Regnskapsrapport for Misjonssambandet sør, 

2022 
 

Regnskapet for Misjonssambandet sør for 2022 presenteres i årsmøtet av 

administrasjonsleder Sven Åge Solli. 

 

Da regnskapet for Misjonssambandet sør inngår i konsernregnskapet i Misjonssambandet, 

har ikke årsmøtet i regionen mandat til å godkjenne regnskapet. Regnskapet presenteres 

derfor kun til orientering. 
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Årsbudsjett for regionene vedtas av Misjonssambandets 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 for 3a, 3b og 3c: 
Årsmøtet godkjenner regionstyrets årsrapport for 2022 og barne- og ungdomsrådets 

årsrapport for 2022. Årsmøtet tar avdelingsresultatet for Misjonssambandet sør 2022 til 

orientering. Årsmøtet tar Budsjett 2023 til orientering. 

 

 

 

 

 

Sak 4 Valg 

 

Sak 4a - Valg til regionstyret  
   

Regionstyret 2022/23 har bestått av: 

Navn Sted Valgperiode Rolle 

Handeland, Thorvald  Eiken 2020-2024 Styreleder 

Andersen, Svein Lyngdal 2021-2023 Nestleder 

Axelsen, Snefrid Flekkerøy 2021-2023  

Ekroll, Marit Kristiansand 2021-2023  

Hauan, Kristin Mandal 2020-2024  

*Espevik, Rune Grimstad 2021-2023 *Ansattes repr. 

**Grindland, Egil Kristiansand 2021-2023 **Vara for ansattes repr.  

Kristensen, Njål. S Konsmo 2022-2023 Første varamedlem 

Elvrum, Torstein Arendal 2022-2023 Andre varamedlem 

 

 

Det skal velges:  

Tre medlemmer for to år (2023-2025) 

Inntil to varamedlemmer for et år (2023-2024) 

 

Kandidater til regionstyret (Alfabetisk rekkefølge): 

 

Axelsen, Snefrid 

Flekkerøy, 60 år. 

Sykepleier, medisinsk overvåkning Sørlandet sykehus.  

Aktiv i Flekkerøy Bedehusforsamling. Har drevet barnelag og sittet flere 

perioder i styret. Aktiv i kvinneforening, cellegruppe og som leder for 

forsamlingens møtegrupper. Nåværende medlem av regionstyret.  
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Ekroll, Marit Åsland 

Kristiansand, 37 år. 

Sykepleier, lindrende enhet Sørlandet sykehus. 

Tidligere ettåring i Oppland krets. Aktiv i Misjonshuset i Kristiansand, blant 

annet i Awana og Tweens-arbeidet. Nåværende medlem av regionstyret.  

 

 

Gamst, Liv Aase Søreng 

Kviteseid, 50 år 

Lærer. 

Aktiv i Misjonshuset i Kviteseid.  

 

 

 

Kristensen, Njål Skrettingland  

Konsmo, 48 år  

Brannkonstabel i KBR, Kristiansand brannstasjon.   

Medlem av styret for Konsmo bedehusforsamling. Leder for Konsmo 

gutteklubb (Misjonssambandet). 1. vara til regionstyret.  

 

 

Lütcherath, Viggo 

Kristiansand, 61 år 

Kommuneoverlege Lindesnes kommune.  

Aktiv i Misjonshuset i Kristiansand. Har tidligere vært styreleder her og 

rådgivende lege for Misjonssambandet. Er i dag også folkevalgt for KrF i 

Kristiansand.  

 

 

 

 

4b Valg til Barne– og ungdomsrådet (BUR)  
  

BUR 2022/23 har bestått av: 

Navn Sted Valgperiode Rolle 

Espegren, Knut Arild  Birkeland 2022-2024 Leder 

Inntjore, Bjørg Grimstad 2022-2024  

Galteland, Thomas Kristiansand 2021-2023 Nestleder 

Kristensen, Marit L.  Konsmo 2021-2023  

Anette Espevik Kristiansand 2022-2024  

Ellen Straume Kristiansand 2022-2023 1. Vara 

 

 

Det skal velges:  

To medlemmer for to år (2023-2025) 

Inntil to medlemmer for et år (2023-2024) 
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Kandidater til BUR (Alfabetisk rekkefølge): 

 
 

Fonn, William Matteus, 

Kviteseid/Molde, 18 år.  

Går på Kvitsund, jobber som journalist i Telemark blad og spaltist i 

Aftenposten. Aktiv i møtevirksomhet på Kvitsund, og har vært leder på leir, 

søndagsskole, barneklubb og i ungdomsarbeid. Engasjert i skolelaget og 

ungdomsleder for Camp Kvitsund. 

 

 

Gamborg, Erik 

Kristiansand, 26 år.  

Bachelor i markedsføring og ledelse 

Skiftleder på IKEA Sørlandet, og kommunikasjonsarbeider for 

Misjonssambandet øst.  

Aktiv i Misjonshuset i Kristiansand, i lovsangs tjenesten og i musikkrådet.  

 

Røykenes, Tobias 

Hornnes, 17 år.  

Går på KVS Bygland.  

Aktiv på Hornnes og Evje bedehus.  

 

 

 

 

Straume, Ellen 

Kristiansand/Tau, 23 år. 

Lærerstudent. Tidligere leder i søndagsskolen i Misjonshuset i Kristiansand. 

Satt i russestyret på Lundeneset VGS 17/18. Vært med i BUR siden 22/23.  

 

 

 

 

 

 

4c Valg til valgnemnda  
  

Valgnemnda 2022/23 har bestått av: 

Navn Sted Valgperiode Rolle 

Andersen, Marit Kristiansand 2022-2024  

Røykenes, Steffen Hornnes 2021-2023  

Brødsjømoen, Anne Birgit F. Drangedal 2021-2023  

Urdal, Brit Kari Kristiansand 2022-2024 Leder 

Hoslemo, Tallak Bykle 2022-2024  

Rogn, Hans Arne Farsund 2022-2023 1. Vara 
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Det skal velges:  

To medlemmer for to år (2023-2025)  

Inntil to varamedlemmer for et år (2023-2024)  

  

 

Kandidater til Valgnemnda (Alfabetisk rekkefølge): 

 

 

Brødsjømoen, Anne-Birgit 

Neslandsvatn. 63 År.  

Driver eget gartnerfirma. Aktiv i lokalt arbeid, i Gjenbruksbutikken i Skien 

og som styremedlem på Drottningborg vgs. Har tidligere jobbet i 

Misjonssambandet i Aust-Agder og Telemark. 

  

Harestad, Mangor 

Skien, 66 år 

Tidligere misjonær i Peru. Aktiv i Misjonssenteret i Skien, og er styreleder her. 

Jobber som landsarbeider/forkynner i Misjonssambandet Norge og i Lunde 

forlag med ansvar for Norsk Bibel.  

 

  

Helliesen, Gunnar 

Mandal, 61 år 

Aktiv i Misjonssalen i Mandal.  

 

 

 

 

Inntjore, Kjellaug  

Grimstad, 59 år 

Yrke: Lærer på Drottningborg vgs. 

Deltar som møteleder i Misjonssalen Grimstad og som styremedlem på 

Drottningborg ungdomsskole. 

 

 

 

 



19 
 

Sak 5 Samtale om arbeidet 
  

Det åpnes for samtale om arbeidet i Misjonssambandet sør. 

  

 

 

 

 

Sak 6 Tid og sted for neste årsmøte 
 

Regionstyrets forslag til vedtak vedrørende regionens årsmøte 2024: 

 

“Regionstyret gis fullmakt til å fastsette tid og sted for regionårsmøtet i 2024”. 


