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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 

Dato: 22.06.2021 

Tid: 18.00 – 21.15 

Sted: Kvås barnehage 

Til stede: Thorvald Handeland (styreleder), Kristin Hauan, Snefrid Axelsen, Svein 
Andersen, Rune Espevik (Ansattes repr.) og Njål S. Kristensen (1.vara).  
Forfall: Kristen Salmelid 

Annen informasjon:  
 
Fra administrasjonen: Sven Åge Solli (Administrasjonsleder) og Livar Veggeland 
(Regionleder).  

 

Møtet ble startet med ord for kvelden fra Njål S. Kristensen. «Ett er nødvendig» (Luk.10:38) og om å 
være rede når Herren kommer (Matt. 24,37).   
 
 

Sak 
37/21 Godkjenning av innkalling 

 

  

Vedtak: 
Regionstyrets godkjenner innkallingen til regionstyremøtet 22.06.21. 
 

 

 
 

Sak 
38/21 Kvås barnehage 

 

  

Det er viktig at vi som eierorganisasjon har og får en oppdatert kjennskap til 
arbeidet i institusjonene vi eier. Derfor har regionen prioritert å legge flere 
av regionstyremøtene på de ulike institusjonene i regionen.  
 
Første del av regionstyremøtet ble gjennomført sammen med bestyrer 
Ragnhild Sørdal, og styret for Kvås barnehage.  
 
De beretter om at det er mye som er givende med å drive barnehage. Det å 
få med Jesus fra tidlig i livet har en stor verdi – og er det viktigste en gjør. I 
barnehagen er det slik at 95% av barna kommer fra Kvås.  
 
Bestyrer har hatt et fokus på å utvikle barnehagen og bygget. Det er svært 
viktig at det fremstår attraktivt og oppdatert om en vil sikre 
barnehagedriften på lengre sikt. Innholdet og de ansatte er en pr. i dag veldig 
godt fornøy med, men bygget har hatt, og har noen behov for endringer. Den 
siste tiden har man imidlertid fått på plass både personalrom, 
ventilasjonsanlegg og rullestolrampe.  
 
En utfordring for barnehagen er å få nok barn. Barnekullene lokalt er ganske 
små, og det har medført nedbemanning nå fra høsten av. Fremtiden 
innebærer også en viss usikkerhet knyttet til statlige støtteordninger.  
 
Det er et godt samarbeid med Misjonssambandet lokalt. Barnehagen fikk 
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blant annet låne bedehuset under oppussingen av eget lokale.  
 
Barnehagen hadde også tidligere i år innsamling til Barnas misjonsprosjekt, 
hvor det ble samlet inn 18.000.- De ønsker å være med å be for utsendinger 
og barna som er med til misjonsfeltene våre. Barnehagen takker også for at 
regionen har fått på plass en barne- og familiearbeider (Signe Olava Lindefjell 
Birkeland) som har fått en veldig god inngang i barnehagen etter at hun 
tiltrådte i stillingen.   
 
 

Vedtak: 
Regionstyrets takker for fyldig orientering om det flotte arbeidet som gjøres 
av barnehagen. Det er et arbeid som kan få være med å sette spor både i og 
utover dette livet.   
 

 
 
 

Sak 
39/21 

 

Konfirmasjonsarbeid i regionen 
  

  
Litt historikk 
Regionen har ikke hatt noe tilbud om verken fullstendig (Jevnlig 
undervisning gjennom hele året) eller supplerende konfirmantundervisning 
(Weekender 2-4 ganger i løpet av et år) siden 2019.  
 
Visjonen fra tidligere UNG-leder var at det bygges opp et fullstendig 
undervisningstilbud i lokale forsamlinger/menigheter, og at regionen bidrar 
med helgesamlinger på tvers av forsamlinger/menigheter 2-4 ganger i løpet 
av konfirmasjonsåret.  
 
Supplerende konfirmasjonsundervisning har da også tidligere vært 
populært, men avtok for noen år siden. Sist gang regionen gikk ut med 
tilbudet (2019) var det kun 1-2 personer som meldte interesse. I fjor ble det 
ikke gitt noe tilbud. I år har to personer på eget initiativ meldt interesse for 
konfirmasjonstilbud fra Misjonssambandet, fortrinnsvis fullstendig 
konfirmasjonsundervisning.  
 
Lokalt er det i dag kun Misjonssalen Mandal (Tverrkirkelig) og Flekkerøy 
bedehusforsamling (ImF og NLM) som har eget konfirmasjonsopplegg. 
Misjonshuset i Kristiansand vil starte opp et tilbud høsten 2021 om det er 
interesse for dette. 
 
Forslag fra Normisjon Agder 
Parallelt med dette har Normisjon tatt initiativ til å etablere et «fullstendig 
konfirmantopplegg» i Agder og hatt sonderingssamtaler om det er behov for 
dette i Byremo, Konsmo, Lyngdal, Evje, Åseral. Det er imidlertid bare positivt 
om det er enda flere steder som evt. blir med.   
 
Planen er at man har felles konfirmantundervisning 2-3 steder (F. eks. 
Konsmo, Evje, Lyngdal) og at alle fra området rundt som ønsker dette, kan 
delta. ImF, Normisjon og NLM sender så jevnlig undervisere der det er 
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behov for dette lokalt. Noen helger i året samler man også alle sammen til 
konfirmasjonshelger.  
 
Normisjon Agder har nå invitert med Misjonssambandet sør og IMF sør til å 
bli med i en prosjektgruppe som skal ha som mål å presentere et «konsept» 
for dette til region- og kretsstyrene våren 2022.  
 
 
Regionstyret er positive til at regionen blir med i en prosjektgruppe som 
jobber med et konsept for konfirmasjonsundervisning sammen med 
Normisjon og ImF. Dette vil bli presentert for regionstyret våren 2022, og en 
vil da ta endelig stilling til dette.  
 

Regionstyret ønsker også at det etableres et tilbud for de som er 
konfirmanter det kommende skoleåret. Dette vil innebære 3-4 
konfirmasjonshelger, som både kan komme i tillegg til lokale 
konfirmasjonsopplegg, og være et helhetlig opplegg for de som ønsker det.  
 
Det sendes ut informasjon om dette til alle lag og foreninger i løpet av kort 
tid, og interesse må meldes inn i løpet av juli.  
 
 

Vedtak: 
Regionstyret ser positivt på et fremtidig konfirmasjonsopplegg sammen med 
ImF og Normisjon. Regionstyret vil ta endelig stilling til dette våren 2022 når 
konkrete planer for dette foreligger. Regionadministrasjonen bes samtidig 
om å utarbeide et konfirmasjonstilbud for 2021/22.  
 

 
 
 

Sak  
40/21 

 

Brev fra Misjonshuset NLM Kristiansand 
      

 
 

 

Saksdokumenter:  
*40-21 – Brev fra Misjonshuset i Kristiansand 
 
Brit Kari Urdal slutter i sin stilling som Awana-koordinator (20%) i 
Misjonshuset i august. Stillingen har denne våren derfor vært utlyst, men har 
ikke blitt besatt.  
 
Misjonshuset i Kristiansand har derfor sendt et brev til regionen (Se 
saksdokument) der man utfordrer regionen til å tenke en kombinert stilling 
som familiearbeider i Misjonshuset og regionen.  
 
Dette vil kunne muliggjøre en økt stillingsstørrelse, som kanskje vil kunne 
bidra til flere aktuelle søkere til stillingen. Det vil i praksis også innebære en 
økt satsning på familiearbeid i regionen.  
 
På motsatt side har vi noe ekstra kapasitet på nåværende familiearbeider i 
regionen. Det er også relativt krevende for en person å kombinere arbeid i f. 
eks. Mandal og Kristiansand, selv om begge steder har vært på jakt etter 
familiearbeider den siste tiden. 
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Det trengs en nærmere avklaring av hvilke oppgaver som kan inngå i en slik 
stilling. Regionadministrasjonen bes om å se på dette sammen med ny UNG-
leder.  
 
Vedtak: 
Regionstyret ønsker å styrke barne- og familiearbeidet i regionen, men 
er usikre på om modellen det her legges opp til er den beste løsningen 
for dette. Regionadministrasjonen bes om å foreta en nærmere 
samtale med Misjonshuset NLM Kristiansand før saken tas opp igjen 
på neste regionstyremøte.  

 
 
 
 
 

Sak  
41/21 

 

Økonomirapporter 
      

 
 

 
Saksdokumenter:  
41-21 – Økonomirapport pr. mai 
 
Foreløpige regnskapstall til og med mai viser en betydelig nedgang i 
gaveinntektene (3.669.899) sammenlignet med både budsjett 
(4.801.513) og samme periode i fjor (4.351.919). Dette henger 
sannsynligvis sammen med færre arrangement som følge av 
pandemien. Salgsinntektene er også betydelig end som følge av færre 
leirer. Det er 
 
På samme tid i fjor var det en stor mobilisering i starten av 
pandemien. Tilsvarende har det ikke vært i år, og effekten av et veldig 
godt økonomisk år i fjor, gjør seg sannsynligvis også gjeldende.  
 
Kostnadene (3.872.699) er imidlertid også betydelig lavere enn 
budsjettert (5.678.238), dog noe høyere enn samme periode i fjor 
(3.345.738). Det skyldes i stor grad reduserte lønnskostnader så langt i 
2021. Dette henger sammen med både ubesatte stillinger og refusjon 
av sykepenger. Vi har også mindre reisekostnader og 
annonsekostnader som følge av pandemien.  
 
Resultatet så langt i år er på 199.486. Det er 535.211 bedre enn 
budsjettert, men 1.158.965 bak fjoråret.  
 
Vedtak: 
Nedgangen i gaveinntektene er et punkt i økonomien som er noe 
bekymringsfullt, selv om det har vært et spesielt år. Det bør i første omgang 
oppfordres til økt bevissthet rundt givertjeneste i sommerbrevet til regionens 
felleskap. 
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Sak 
42/21   «Reis deg Guds menighet» 

 

  
Saksdokumenter:  
42-21 Reis deg Guds menighet 
 
Filadelfia Vennesla har invitert Misjonssambandet sør med på ett tverrkirkelig 
arrangement 29. august, hvor det er fokus på det ufødte liv, samliv og ekteskap 
og flere andre verdispørsmål. Flere foredragsholdere, inkludert vår egen Espen 
Ottosen, står på talerlisten.  
 
Ønsket fra deres side er at Misjonssambandet sør (Og flere andre 
organisasjoner/trossamfunn) bidrar som arrangører i tillegg til å delta og 
promotere arrangementet. De ønsker også at det etableres et felles 
møtepunkt rundt disse temaene med ledere fra de ulike sammenhengene.  
 
Regionen stiller oss bak innholdet på arrangementet. Vi ønsker å invitere folk 
fra våre rekker til dette arrangementet, og reklamere for det i våre kanaler. 
Dette året ønsker vi imidlertid ikke å stå som medarrangør, men det kan bli 
aktuelt til neste år. Da mener vi det er viktig at vi får være med på 
planleggingen av selve arrangementet.   

 
Vedtak:  
Regionstyret stiller seg bak deltakelse og bred reklamering i våre 
kanaler for dette arrangementet. Regionen ønsker ikke å stå som 
arrangør dette året, men er positive til dette om vi inviteres inn i 
planleggingen av evt. arrangement i 2023. 

 

 
 
 

Sak 
43/21 Lover for Misjonssalen Mandal 

  

Saksdokumenter:  
43-21 Lover for Misjonssalen Mandal 
 
Det ble 17. mars innført nye lover for Misjonssalen i Mandal. Disse er i 
henhold til Misjonssambandets normallover for menigheter/forsamlinger 
med eldsteråd, med ett lite unntak. Det går på at styreleder kun velges for ett 
år av gangen, i stedet for to år.  
 
Nye lover skal uansett formelt godkjennes av regionstyret i 
Misjonssambandet sør, og saken legges derfor frem for regionstyret. 
 
Vedtak:  
Regionstyret godkjenner de oversendte lovene for Misjonssalen i Mandal.  

 
 
 
Referent: Livar Veggeland 
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Thorvald Handeland  Kristen Salmelid   Kristin Hauan 
(Styreleder)   (Nestleder) 
 
 
 
 
            
Snefrid Axelsen   Svein Andersen   Rune Espevik 
        Ansattes representant 
 
 
 
    
Njål S. Kristensen 
(1.vara) 


