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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 

Dato: 16.01.2020 

Tid: 17.30 – 21.00 

Sted: Regionkontoret, Kristiansand 

Til stede: Thorvald Handeland (styreleder), Kjellaug Inntjore, Snefrid Axelsen, 
Svein Andersen, Egil Grindland (Ansattes repr.) og Njål S. Kristensen (1.vara).  
 
Forfall: Kristen Salmelid 
 

Annen informasjon:  
Fra administrasjonen: Sven Åge Solli (Administrasjonsleder), Andreas Årikstad 
(Konst. UNG-leder) og Livar Veggeland (Regionleder) 
 

 

Snefrid Axelsen åpnet møtet med andakt med vers fra Matt. 7.7; «Be så skal dere få» - om det å få 
legge alt av hos Gud, selv om det er mye vi ikke forstår om bønn.  

 

Sak 
01/20 Godkjenning av innkalling 

 

  

Vedtak: 
Regionstyrets godkjenner innkallingen til regionstyremøtet 16.01.20. 
 

 

 
 

Sak 
02/20 

 

Orienteringer 
  

 1. Pågående ansettelsesprosesser i regionen. 
a) Daglig leder Evjetun (Sluttført) 

2. Regionkonferansen 2020 
 
1a) Ansettelsesprosessen av daglig leder ved Evjetun leirsted er nå sluttført. 
Sverre Høgsås tiltrer i stillingen fra 1. april. Det er en stor glede å endelig å 
ha fått en fast daglig leder på plass på Evjetun. Sven Åge Solli har fungert 
som konst. daglig leder på Evjetun frem til nyttårsskiftet. Han vil fortsatt ta 
seg av en del oppgaver frem til Sverre tilrer, i samarbeid med styret på 
Evjetun.  
 
2) Komiteen for regionkonferansen har kommet et godt stykke på vei i 
planleggingen av dagen. Foreløpig utkast til program for dagen ble forelagt 
regionstyret. Det blir også et i (stor grad) parallelt barneopplegg gjennom 
dagen, men vi vil knytte dette noe mer sammen med resten av 
regionkonferansen. Promotering og utsendelse av program vil blir gjort i 
løpet av den nærmeste tiden.  
 

Vedtak: 
Regionstyret tar informasjonen fra regionadministrasjonen til orientering.  
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Sak  
03/20 

 

Ansettelse UNG-leder 
      

 
 

 

Stillingen som UNG-leder i regionen ble utlyst 24. oktober, med 
søknadsfrist 15. desember. Tiltredelse ble i stillingsutlysningen satt til 
1. januar eller 1. juni. Andreas Årikstad er konstituert UNG-leder frem 
til fast UNG-leder er på plass, eller til 1. juni.  
 
Ansettelsesutvalget har bestått av Knut Arild Espegren (BUR), Marit L. 
Kristensen (BUR), Hans Kristian Skaar (NLM UNG Norge) og Livar 
Veggeland (Region sør).  
 
Det er to kandidater til stillingen;  
Linda Helen Bredesen Slyngstad 
Kjetil Homdal 
 
Det ble avholdt intervju med Linda 6. januar, og det vil avholdes 
intervju med Kjetil kommende 14. januar. Innstillingen fra 
ansettelsesutvalget ble forlagt regionstyret på regionstyremøtet.  
 
Regionstyret gav uttrykk for at det er gjort en god og tillitsvekkende 
jobb i ansettelsesutvalget, ikke minst når det kommer til kriterier som 
vektlegges når det gjelder en slik ansettelse. Det er særdeles viktig når 
det kommer til ansettelse i en slik stilling som er av avgjørende 
betydning for regionens arbeid.  
 
Regionstyret påpeker også viktigheten av at det legges til rette for en 
mentorordning for UNG-leder. Stillingen er mangesidig og krevende, 
og det vil da være viktig at UNG-leder kan ha en ekstern mentor å 
kunne samtale med. Dette gjelder spesielt om det er en ung person 
som ansettes i stillingen.  
 
Vedtak: 
Regionstyret innstiller Kjetil Homdal til stillingen som UNG-leder i NLM 
Region sør. Saken sendes videre til generalsekretær i NLM 
v/ledermøtet for endelig behandling.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sak  
04/20 

 

Ansettelse Skien 
      

 
 

 
Regionen har de siste årene forsøkt å få på plass en 
forsamlingsleder/områdearbeider i Skien. Det har imidlertid ikke 
lyktes å få en egnet kandidat til denne stillingen, til tross for to 
tidligere utlysningsrunder.  
 
Høsten 2019 har det kommet flere nye til forsamlingen i Skien. En av 
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disse er Mathias Eftevand som tidligere har jobbet noe i NLM Region 
Midt-Norge. Han har også vært med i regionstyret i denne regionen.  
 
UNG-leder og regionleder hadde en uformell samtale med Mathias før 
jul, og han er selv åpen for en mindre stilling i Skien, i første omgang 
som forsamlingsarbeider, og på sikt som forsamlingsleder.  
 
Forslaget om en slik mindre stilling (20-40%) har også vært drøftet 
med styret i Misjonssenteret i Skien, og de stiller seg positive til en slik 
løsning i denne fasen. I henhold til størrelse og omfang på arbeidet i 
Misjonssenteret i dag, virker også dette hensiktsmessig (Selv om det 
er aktuelt og ønskelig at den må økes på sikt).  
 
Regionstyret stiller spørsmål ved om stillingen må lyses ut, ettersom 
den tidligere har vært utlyst to ganger. Det er imidlertid gått lang tid 
siden sist utlysning. Dette bør sjekkes opp med NLM Personal, men vi 
går i denne omgang for en intern utlysning med en ukes svarfrist, 
ettersom vi har en aktuell person for stillingen – og ikke ønsker en 
altfor tidskrevende prosess rundt dette.  
 
Vedtak: 
Regionstyret vedtar utlysning av en stilling som forsamlingsarbeider i 
20-40% i Misjonssenteret i Skien.   
 

 
 
 

Sak 
05/20   Økonomi – Region sør 

 

  
Saksdokument til denne saken: 

• 0520 – Foreløpig regnskap 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
Foreløpig regnskap for 2019 viser gaveinntekter i regionen på ca. 16,2 mill. 
Dette er ca. 300` mindre enn i 2018. Nedgangen i gaveinntekter skriver seg fra 
noe mindre overføringer fra misjonsfelleskapene og skoleprosjektene i 
skoleåret 2018/19. Julemessene og fastegivertjeneste trekker i motsatt 
retning.  
 
Lønnskostnadene er 79` høyere enn i fjor, men 310` lavere enn budsjettert. 
Dette skyldes ubesatte stillinger i løpet av året. Foreløpig 

 2019 2018 
Differanse 
budsjett 

   Inntekter 16 184 544  16 478 580 -29 056 

   Herav gaveinntekter 15 087 247  15 481 168 -140 053 

       

   Kostnader 9 877 615  9 892 552 -563 771 

Herav lønnskostnader 7 690 159  7 611 049 -310 626 

       

Resultat/regionbidrag 6 306 928  6 586 028 534 714 
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resultat/regionbidrag for 2019 er dermed på 6,3 mill. Dette er 279` mindre 
enn i 2018, men 535` mer enn budsjettert.  
 
Det kommer daglige oppdateringer av foreløpig årsregnskap, så det må igjen 
påpekes at dette er høyst midlertidige tall. Tallene gir imidlertid noen 
indikasjoner om et resultat/regionbidrag på høyde med 2018.  
 
Vedtak:  
Regionstyret tar informasjonen knyttet til foreløpig regnskap til etterretning.  
 

 
 
 

Sak 
06/20 Hvordan når vi ikke-kristne? 

 

  

Vi er en organisasjon som ønsker å nå ikke-kristne, også i Norge. I stor 
grad når vi i dag mennesker som kjenner og har tatt imot Jesus. Det 
skal vi fortsette å gjøre, men det må ligge oss på hjertet hvordan vi 
kan nå ut til flere som er utenfor de kristne rekkene i dag.  
 
Mye av vår forkynnelse og våre møter/arrangementer kan stå i fare 
for å «bomme» på ikke-kristne. Vi blir tilsynelatende ikke forstått og 
kan dermed miste folks tillit. Mange har et syn på kristne og 
kristendommen som vi ikke ville kjent oss igjen i, men det er uansett 
realiteten. Samtidig leter mange mennesker etter noe/noen de kan ha 
tillit til, etter integritet og en helhet i livet – dypest sett etter Gud.  
 
Stiller vi oss for lite i «deres» sko? Slik at vi ser verden og livet fra 
deres perspektiv? Hvilke forventninger har de til livet? Er vi i verden 
(..men ikke av verden) slik at vi kan stille oss ved siden av dem – i 
stedet for over dem, for å «hjelpe dem opp til oss»? 
 
Noen sentrale spørsmål inn i denne tematikken;  
Hva lurer folk på? 
Hva har de forstått om kristendommen? (..og hvor tar de mest feil?) 
Hva lengter de etter? 
Hvor har vi bedre svar? 
Hvor ser det ut til at vi har dårligere svar? 

 
Kan noen av svarene på disse spørsmålene få betydning for hvordan vi legger 
opp vårt arbeid, og for hvilke prioriteringer vi gjør i vårt arbeid? 
 
Momenter fra samtalen:  
Regionstyret understreker viktigheten av at vi er opptatt av slike spørsmål. 
Det trekkes frem at vi må står for et tydelig bibeltro budskap. Det gir oss 
neppe popularitet, men det gir oss likevel en respekt. Kristne som en kan 
komme til når livets og evighetens spørsmål reiser seg. Mange vil egentlig ha 
noe ekte – ikke kristne som snur kappen etter vinden.  
 
Vår forkynnelse må også være enkel, vi må ta inn over oss hvor «blanke» 
mange mennesker i dag faktisk er når det kommer til Bibelen og 
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kristendommen. Vi kan ikke forutsette at de har mye kunnskap.  
 
Vi lever i et velstandssamfunn der mange ikke ser noe behov for Gud. 
Samtidig møtes vi alle av lidelsen. Der gir et sekulært verdensbilde et dystert 
bilde, død fra begynnelse til slutt. Vi har imidlertid et budskap om at Gud 
skapte alt godt, før døden kom inn i verden. Vårt budskap er også av en helt 
annen karakter når det kommer til fortsettelsen – en dag skal nemlig Gud 
gjøre slutt på all lidelse og død! En himmel venter.  
 
Leirarbeid er et viktig område for å nå ikke-kristne i dag. Flere reagerer 
imidlertid på prisene for å delta på leir. Her har vi en utfordring når det 
kommer til å kommunisere at det faktisk koster å drive et leirsted og at det 
er derfor prisene er som de er. Vi må også få frem at det er mulig å søke om 
støtte til å delta på leir i NLM.  
 
På Flekkerøy har arrangerer man nå Alpha-kurs med flere ikke-kristne 
deltakere. Er dette noe vi kunne fått til flere steder? 
 
Vedtak:  
Tematikken må få prege vår forkynnelse og våre liv. Vi må utruste og hjelpe 
misjonsfolket til å bli tent av gløden for å nå våre medmennesker med å nå 
ikke-kristne. Temaet vil bli satt på agendaen i møte med forkynnerne i 
regionen dette semesteret.  
 

 
 
Kommende regionstyremøter 
9. mars (Imekollen barnehage) 
23. april (Gjenbruk, Kristiansand) 
9. mai (Regionårsmøte Q42) 
 
 
Referent: Livar Veggeland 
 
 
 

             
Thorvald Handeland  Kristen Salmelid   Kjellaug Inntjore 
(Styreleder)   (Nestleder) 
 
 
 
 
            
Snefrid Axelsen   Svein Andersen   Egil Grindland 
        Ansattes representant 
 
 
 
    
Njål S. Kristensen 
(1.vara) 


