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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 

Dato: 28.10.2021 

Tid: 18.00 – 21.00 

Sted: Regionkontoret, Kristiansand.  

Til stede: Thorvald Handeland (styreleder), Kristin Hauan, Snefrid Axelsen, Svein 
Andersen og Marit Ekroll, Rune Espevik (Ansattes repr.) og Liv Aase Søreng 
Gamst (1. vara) 
Forfall:  

Annen informasjon:  
 
Fra administrasjonen: Sven Åge Solli (Administrasjonsleder), Kristine Gangstø 
Byrkjedal (UNG-leder) og Livar Veggeland (Regionleder).  

 

Møtet ble startet med ord for kvelden fra Snefrid Axelsen; Joh. 1,9, «Jeg er verdens lys». Oppfordring 
fra mann som var fengslet for sin tro, «Vi må ikke dempe lyset».  
 
 

Sak 
56/21 Godkjenning av innkalling 

 

  

Vedtak: 
Regionstyrets godkjenner innkallingen til regionstyremøtet 28.10.21. 
 

 

 
 

Sak 
57/21 Orienteringer 

 

  
1. Utlyst stilling: Barne- og familiekonsulent. 
2. Leirpåmelding for høstens leirer.  
3. Rådsmøte i Misjonssambandet.  

 
1) Ung-leder informerte om at ulike personer har tatt kontakt for 
spørsmål vedrørende stillingen, men at det pr. dags dato ikke er noen 
som sendt inn søknad. Søknadsfristen for stillingen er 10. nov.  
 
2) Det er svært gode nyheter når det kommer til oppslutning om 
høstsemesterets leirer. Det var over femti deltakere på «Med far på 
leir» på Evjetun, og begge de forestående leirene på Undeland har 
ventelister. De gjenstående adventsleirene på Evjetun har også gode 
påmeldinger, selv om det enda er noe ledig kapasitet på disse.  
Leiren på Norsjøtunet er imidlertid en leir som en foreløpig ikke har 
særlig oppslutning rundt.  
 
Det som også gir stor grunn til glede, er at det har vært svært mange 
som har vært interessert i å være med som ledere på leirene, ikke 
minst på Evjetun.  
 
3) Regionleder orienterte kort fra Rådsmøtet i Misjonssambandet. 
Misjonssambandet sør var representert med 6 representanter, da vi 
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fikk et forfall kort tid før møtet, og ingen av vararepresentantene 
kunne stille på kort varsel.  
 
Den store saken under rådsmøtet var «Menighetstenkning og 
organisasjonsstruktur». Hovedstyrets forslag er å innføre en åndelig 
tilsynslinje, med både lokalt, regionalt og nasjonalt åndelig tilsyn. 
Sistnevnte vil erstatte dagens ordning med rådsmøte.  
 
Rådsmøtet kom med innspill og råd til hovedstyret, som vil jobbe 
videre med dokumentet, frem mot sommerens generalforsamling.  
 
Vedtak: 
Regionstyret tar informasjonen fra regionadministrasjonen til orientering. 
 

 
 
 

Sak 
58/21 

 

Økonomirapport 
  

  
Saksdokumenter:  
58-21 – Resultat pr. august – Avstemt 
58-21 – Resultat pr. september – Foreløpig 
 
August: 
Gaveinntektene er 2,2 mill. bak budsjett og 1 mill. bak 2020. 
Kostander er 1,6 mill. lavere enn budsjett og 1,2 lavere enn 2020. 
 
September: 
Gaveinntektene er 1,3 mill. bak budsjett og 22.000 over 2020. 
Kostander er 1,7 mill. lavere enn budsjett og 1,3 høyere enn 2020. 
 
Utviklingen fra august til september skyldes en større innbetaling fra 
skoleprosjektene (1,044 mill.) på et tidligere tidspunkt enn i fjor. Gavetallene 
ser derfor bedre ut enn de i realiteten er. Vi har reelt sett en betydelig 
nedgang i gavetallene så lange i 2021. Dette gjelder også skoleprosjektene 
som har blitt redusert som følge av begrensninger rundt pandemien.  
 
Samtidig har regionen økte kostnader sammenlignet med fjoråret. Dette 
henger imidlertid sammen med store permitteringer som fikk konsekvenser 
for fjorårets tall.  
 
Forhåpentligvis vil en nå se konsekvensene av at møtevirksomheten er i 
gang igjen. Regionen vil også ha en kontakt med regionens foreninger og 
felleskap for å skape en bevissthet rundt viktigheten av givertjenesten.  
 
Vi har gjort betydelige satsninger når det gjelder ansatte den siste tiden, 
både i regionen og med tanke på utsendinger, og da er det viktig at 
misjonsfolket er med og opprettholder grunnlaget for det vi gjør også 
økonomisk sett.  
 
Vedtak: 
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Regionstyret tar informasjonen fra regionadministrasjonen til orientering. 
Givertjeneste må settes på agendaen i forbindelse med regionens ringerunde 
til foreninger og felleskap i november.  
 

 
 
 

Sak  
59/21 

 

Budsjett for 2022 
 

      

 
 

 
Saksdokumenter:  
59-21 – 2022 Budsjettrapport Avdelingsrapport pr. prosjekt FORSLAG 
59-21 – 20211120 Følgebrev budsjett 2022 

 
Budsjettet for 2022 er satt opp med ett regionbidrag til hovedkassen på kr. 
4.920.878. Budsjettert resultat/regionbidrag er dermed snaut 200.000 høyere 
enn budsjett for 2021.  
 
Regionbidraget er imidlertid en del lavere enn det til slutt ble i 2020, da vi 
endte på 7,4 mill. i regionbidrag. Dette tallet er på sin side unormalt høyt 
blant annet på grunn av koranoapermitteringer. Sammenligner vi med 
budsjett for 2019 er vi imidlertid også ca. 1,7 mill. lavere på 
regionbidrag/resultat.  
 
Budsjettet innebærer en forventning om at vi vil få en normalisering i 
gaveinntektene, da en forutsetter en mer ordinær møtevirksomhet gjennom 
hele året. Konkret er det budsjettert med en økning på 1,6% i gaveinntektene.  
 
Regionen har i 2021 fått en del reduserte lønnskostnader som følge av 
ubesatte stillinger frem til høsten. Neste år vil disse få «full effekt» på 
resultatet. Det er i budsjettet lagt inn en lønnsøkning på 2,7% i henhold til 
instruksjoner fra Misjonssambandet sentralt.  
 
Når det gjelder «nye lønnsmidler» er det i budsjettforslaget lagt inn at 
Misjonssambandet sør overtar lønnskostnaden og øker stillingen til 
felleskapsutvikler. I tillegg er det lagt inn lønnsmidler for en stilling i Telemark 
og for en barne- og familiearbeider i 50% stilling. Dette kommer i tillegg til de 
ubesatte stillingene i Misjonssalen Mandal (30%) og Misjonshuset 
Kristiansand & regionen (50%). Det er ikke lagt inn midler til ny 
«områdearbeider» i Lista og Mandal (50%), da denne skal dekkes inn gjennom 
eksisterende kapasitet.  
 
Regionstyret finner det bekymringsfullt at givertjenesten i så stor grad 
varierer med møtevirksomheten. Dette innebærer at en del ikke gir, 
om man ikke går på møter. Vi må arbeide målrettet med å promotere 
fast givertjeneste. Fordelt givertjeneste (En andel går tilbake til det 
lokale felleskapet) er noe som med fordel kan løftes frem som et 
alternativ for flere.  
 
Vedtak: 
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Regionstyret finner det bekymringsfullt at regionens gaveinntekter har en 
så sterk sammenheng med møte- og arrangementsvirksomhet. Det må 
jobbes med å få en større andel av inntektene fra fast givertjeneste. 
Regionstyret godkjenner imidlertid administrasjonens forslag til budsjett, 
og følgebrev til budsjettet, og ber om at dette oversendes hovedstyret for 
godkjenning.  

 
 
 

Sak 
60/21  Kontakt med regionens foreninger 

 

  
Saksdokumenter:  
60-21 - Ringerunde misjonssambandet sør 
60-21 - Fordeling årsmeldinger ringerunde 
 
Regionadministrasjonen har tidligere lagt frem et forslag om at vi tar en felles 
ringerunde til alle regionens lag og foreninger (Ca. 230 stk.). Vi har gjort 
offensive satsninger både regionalt og nasjonalt (Utsendinger) som gir et godt 
grunnlag for å få opp både engasjement og givergleden.  
 
Hvert år sendes det inn årsmeldinger fra en stor andel av foreningene, men det 
har ikke vært noen direkte kontakt tilbake fra regionen. Av flere grunner ville 
det derfor vært positivt om de ble kontaktet av regionen for en samtale om 
arbeidet.  
 
Kommentarer og spørsmål knyttet til årsmeldingen, antall medlemmer i 
foreningen, profilering av givertjeneste og trossamfunn og innspill om 
utfordringer og behov, er i alle fall noe av det en ønsker å få til med dette 
initiativet.  
 
Felles svarskjema for ringerunden er lagt inn her: 
https://forms.office.com/r/dfhZGYd0iv 
 
I tillegg vil en slik kontakt skape en større nærhet til arbeidet mellom regionens 
ansatte, regionstyret, BUR og misjonsfolket. Vi kommer tett på utfordringer og 
behov som finnes på lokalt plan og får en mulighet til å nå ut med informasjon 
om givertjeneste, trossamfunn og hva regionen kan bidra med for det lokale 
felleskapet.  
 
Det vil sendes ut en SMS til kontaktperson i alle felleskap i regionen, i starten 
av november, slik at disse kan være forberedt på at en slik henvendelse 
kommer.  
 
Regionledelsen og ansatte vil stå for kontakten med flest felleskap. For ansatte 
legges det opp til at de med tilhørighet til en menighet/forsamling tar kontakt 
med omkringliggende foreninger. Hele regionstyret ønsker å være med på 
ringerunden. BUR vil bli forespurt om det samme, når det kommer til barne- og 
ungdomslagene i regionen.  

 
Vedtak:  
Det gjennomføres en ringerunde hvor man kontakter alle regionens 

 

https://forms.office.com/r/dfhZGYd0iv
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foreninger i løpet av november og første halvdel av desember 2021. 
Både ansatte, regionstyret og BUR vil delta i dette, og hensikten er å få 
en god dialog og sterkere relasjon med misjonsforeningene i regionen 
om flere ulike tema.    

 

 
 

Sak 
61/21  Søknad - Norsjømidler 

 

  
Saksdokumenter:  
61-21 – Søknad Valle bedehus 
61-21 - Valle bedehus kontoutskrift 2020 
 
Det har kommet en ny søknad knyttet til Norsjø-midlene;  
 
*Valle bedehus 
 - Tiltak: Betydelige oppussingsbehov, særdeles knyttet til tak.  
 - Estimert kostnad: 750.000.  
 - Søknadssum: Ikke spesifisert.  
 - Lite aktivitet på bedehuset.  
 - De få som er aktive har en høy snittalder.  
 - Samtidig har flere av disse vært aktivt med på blant annet Norsjødagen. 
 
Regionstyret ønsker at regionadministrasjonene tar en dialog med 
kontaktperson på bedehuset før det gjøres noen tildeling av midler.  
 
Regionstyret kan se for seg at det gis en tildeling, men det bør da være mulig å 
se for seg at det vil være et arbeid på bedehuset også noe frem i tid. Er det 
realistisk å se for seg at det er slik om fem år? Hva tenker de selv om dette på 
Valle?  
 
*Misjonssenteret i Skien 
 -Søknaden er ikke ferdigbehandlet.  
 -Det skal nå avklares om solenergi kan være en aktuell løsning. 
 -Estimerte kostnader har enda ikke kommet.  

 
Vedtak:  
Regionstyret ber regionadministrasjonen gå i dialog med Valle bedehus 
før det gjøres noen tildeling av midler. Her bør det avklares om det er 
realistisk å se for seg noen aktivitet på bedehuset fremover. Dersom det 
ikke tilfellet, er det krevende å se for seg at det er en klok forvaltning av 
misjonens ressurser, å bruke av misjonens ressurser i denne 
sammenhengen.  

 

 
 

Sak 
62/21  Felleskapsutvikler – Økt stilling 

 

  
Saksdokumenter:  
62-21 - Tilbud Norsk Luthersk Misjonssamband NLM - Q42 v1 
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Det må avgjøres tid og sted for regionårsmøtet kommende år. Kristiansand 
Kongressenter har blitt forespurt om ledige datoer etter påsken, og vi har i 
utgangspunktet fått to alternativer;  
 
*21. mai 
*11. juni 
 
Det har vært planlagt en storsamling i Q42 både i 2020 og 2021, men disse ble 
avlyst på grunn av pandemien.  
 
En slik storsamling, med mål om å samle 500 mennesker, krever en stor 
mobilisering og et program som virkelig tiltrekker seg betydelig flere 
mennesker, enn et vanlig regionårsmøte.  
 
Regionstyret anser at en bør ha lengre tid på planlegging enn det vi i dag har, 
om vi skal gå for et slikt alternativ. Det kan derfor være et mer aktuelt 
alternativ i 2023.  
 
Kvitsund har blitt lansert som et alternativt sted for regionårsmøtet, og 
regionstyret er positive til en slik løsning. Det vil være positivt for både 
Kvitsund og Telemark at regionårsmøtet avholdes der, da det er lenge siden vi 
har hatt et regionårsmøte i Telemark.  
 
Regionadministrasjonen gis fullmakt til å avklare tidspunkt med Kvitsund. Det 
skal være en lørdag, primært i april, sekundært i mai.  

 
Vedtak:  
Regionstyret vedtar at neste års regionårsmøte legges til Kvitsund 
gymnas. Regionadministrasjonen gis fullmakt til å avklare tidspunkt 
med Kvitsund i april/mai 2022. 

 
 

Sak 
63/21  Fremtidige regionstyremøter 

 

  
Vi har siden starten av 2020 hatt mange av regionstyremøtene i forsamlinger, 
skoler og barnehager – og noen av møtene fremover er også allerede lagt dit. 
 
Hvordan skal vi legge dette opp fremover? 
Innspill fra regionstyret på steder som bør legges inn?  
 
Av steder som nevnes som aktuelle fra regionstyret fremover er Farsund/Lista, 
Valle/Hornnes/Bykle og Kviteseid.  

 
Vedtak:  
Regionstyret er positive til at en betydelig andel av regionstyremøtene 
også fremover legges til lokale forsamlinger og felleskap, skoler, 
barnehager og leirsteder. Regionadministrasjonen bes om å ta med seg 
innspill fra samtalen i videre planlegging av dette.  
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Sak 
64/21  Lover for Fokus Birkeland 

 

  
Saksdokumenter: 
64-21 - Normallover Fokus Birkeland NLM 
64-21 - Normallover NLM menighet vedtatt 04092020 
 
Fokus Birkeland holder på med en formaliseringsprosess av arbeidet i 
forsamlingen. Styret har lagt NLMs normallover til grunn for forslag til lover for 
forsamlingen, og ber om godkjenning fra regionstyret.  
 
Det er gjort noen mindre justeringer for å tilpasse lovene til Fokus Birkeland. 
Dette handler om at man ikke har betalende medlemskap, 
pastor/forsamlingsleder og valgkomite.  
 
Det blir i regionstyret stilt spørsmål ved hvordan det åndelige hyrde- og 
læreansvaret blir ivaretatt i en forsamling uten forsamlingsleder/pastor og 
eldsteråd. Hvilken tenkning har man knyttet til tjenestedeling på dette 
området? En burde gjerne heller benyttet begrepet misjonslag? 
 
Dette er en tematikk som springer ut av at Misjonssambandet på mange måter 
har «rygget» inn i menighetstenkningen og at det ikke er trukket tydelige linjer 
rundt struktur i menighet/forsamling.  
 
Problemstilling er absolutt relevant i en sak som dette, samtidig vil det være 
spesielt om regionstyret ikke godkjenner normallover for en forsamling, som i 
all hovedsak er i henhold til Misjonssambandets lover for forsamlinger.  
 
Samtidig som innvendingen er aktuell, bør det tillegges vekt at det er bevisste 
personer som har etablert forsamlingen på Birkeland, og at det åndelige hyrde- 
og læreansvaret blir ivaretatt, om enn ikke på en konkret måte som i 
forsamlinger med eldsteråd og/eller pastor.  
 
Dette er sannsynligvis også noe som vil bli tydeliggjort i nye retningslinjer fra 
Misjonssambandet sentralt, ref. arbeidet med «Menighetstenkning og 
struktur» som ble lagt frem for Rådsmøtet, og som skal opp på GF sommeren 
2022.  

 
Vedtak:  
På grunn av manglende tid under møtet, ble det i etterkant av 
regionstyremøtet bedt om saken gjennomgås på nytt på kommende 
regionstyremøte.   

 

 

Sak 
65/21  Eventuelt - Tilbakemeldinger fra ansatte 

 

  
Ansattes representant, Rune Espevik, sendte i forkant ut en forespørsel til de 
ansatte for å få tilbakemeldinger på «Hvordan har du det?».  
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Veldig mange takket for å så spørsmålet, og det var flere tilbakemeldinger som 
ble lagt frem for regionstyret;  
 
-Undring over avisskrivingen som har omhandlet Misjonssambandet. Det har 
vært mye taushet rundt dette. Det er ønskelig at det settes av tid til samtale 
rundt dette med de ansatte.  
-Flott med god vekt på sosiale sammenkomster og tur med besøk til 
misjonsfelleskapene i regionen i høst.  
-Takknemlighet for måten regionleder leder arbeidet. Det gis frihet, 
tilbakemelding og oppmuntring i tjenesten. Gode samtaler. 
-Regionkontoret er mer på tilbuddssiden og bidrar med god administrativ hjelp 
i arbeidet. Det settes pris på! 
-En takknemlighet for å få jobbe i barne- og familiearbeid, med glimt fra et 
møte som nylig fant sted. Det var «vekkelse over møtet i dag» var en av 
tilbakemeldingene i etterkant.  
 
Vedtak:  
Regionstyret takker ansattrepresentant for initiativet til denne kontakten med 
de ansatte. Vi må være opptatt av å ivareta de ansatte, og regionstyret håper 
vi kan få flere slike oppdateringer ved senere anledninger. Regionledelsen vil 
sette av tid til å snakke om tematikken rundt «varslingssakene» på et 
kommende stabsmøte.  
  

 

             
Thorvald Handeland  Svein Andersen    Kristin Hauan 
(Styreleder)   (Nestleder) 
 
 
 
 
            
Snefrid Axelsen   Marit Ekroll   Rune Espevik 
        Ansattes representant 
 
 
 
    
Liv Aase Søreng Gamst 
(1.vara) 


