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MITT BIBELORD
«Herren, han som 
drar foran deg, han 
skal være med deg 
- han skal ikke slip-
pe deg og ikke forlate 
deg. Du skal ikke frykte og 
ikke være motløs.» 5 Mosebok 31,8.

Verden er ikke lenger et trygt 
sted, heller ikke lille Norge. Vi kan 
kjenne på både uro og bekymringer. 
De fleste mennesker ønsker seg et 
fast holdepunkt, en grunnvoll som 
ikke blir borte selv når vi møter 
vanskelige dager.

Løftet som Josva fikk fra Herren 
er ett av flere bibelvers som har 
fulgt meg helt siden vi reiste til Peru 
i 1982. Jeg har fått oppleve gang 
på gang at Guds løfter kan jeg ta til 
meg, hvile i og stole på.

«Hva enn deg møter på jorden 
her, Gud vil ta hånd om deg.

Under hans vinger så trygg du er, 
Gud vil ta hånd om deg.»

Dette gir trygghet, glede og fri-
modighet midt i en urolig og usikker 
verden.               BJØRG HARESTAD

ÆRLIGE FELLESSKAP
– Jeg ønsker at fellesskapene våre skal bli så ærlige at de evaluerer 
forkynnelsen, tenker ressursbruk, og at de spør etter hvem de når 
og hvem de ønsker å nå med evangeliet. Det er Marit Andersen 
som sier dette. 1. januar startet hun som fellesskapsutvikler i 30 % 
stilling i Region sør.

L E S  M E R  S I D E  1 3

ILLUSTRASJONSFOTO: NLM REGIØN SØR
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Om noen dager tennes OL-ilden i 
Pyeongchang i Sør-Korea, og noen 
av verdens fremste vinteridrettsut-
øvere skal kjempe om de høyest 
rangerte premiene som finnes i 
deres idrett: retten til å kalle seg 
olympisk mester! Vi som står på 
sidelinjen kan bare vagt ane de 
forsakelser det har kostet for disse 
utøverne å komme så langt som til 
startstreken. De kom seg helskinnet 
gjennom en møysommelig utvelgel-
sesprosess, hvor tidligere resultater 
og formkurver er nøye vurdert. Kun 
de som er reelle medaljekandidater 
i sin idrett blir vurdert, og selv blant 
dem er det ikke plass til alle. Og vi 
har allerede i lange tider diskutert 
om de som er valgt til å represen-
tere Norge i Pyeongchang er de 
beste vi kunne sendt, eller om vi 
burde valgt noen andre.  

Frelst av nåde. I Guds rike foregår 
utvelgelsen på en ganske annen 
måte. Der er det ikke «utøvernes» 
prestasjoner som danner grunn-
laget, men Guds kjærlighet til en 
fallen slekt. «For av nåde er dere 
frelst, ved tro. Og dette er ikke av 
dere selv, det er Guds gave. Det er 
ikke av gjerninger, for at ikke noen 
skal rose seg.» (Ef 2,8-9) Frelse er 
ikke premie hverken for lang og 
trofast tjeneste eller for et spesielt 
plettfritt liv. Den som i tro strekker 
sin hånd ut for å ta imot den nåde 
Gud vil vise, får den til odel og eie. 
Vi går fra mørke til lys. Fra død til 
liv!  

Men det livet skal ikke leves 
som om vi var heldige lottomillio-
nærer som fikk et vinnerlodd i gave 

og aldri løftet en finger for å vinne. 
Avsnittet vi nettopp leste fra Efeser-
brevet fortsetter i vers 10: «For vi er 
hans verk, skapt i Kristus Jesus til 
gode gjerninger, som Gud forut har 
lagt ferdige for at vi skulle vandre i 
dem.» Gud har forventninger til oss! 
Han har lagt klar noen gjerninger 
han ønsket at vi skulle vandre i. Han 
forventer at vi bruker friheten til å 
tjene! 

Satt i en kamp. Hva betyr det, 
i 2018, å være en etterfølger av 
Jesus? Han som valgte oss ut, har 
forventninger til oss. Han som vant 
seieren for oss, vil dele den med 
enda flere. Ja, han har lagt klar 
noen gode gjerninger, som han 
ønsket at du og jeg skulle gå inn i, 
for gjennom det å ære hans navn 
og føre andre mennesker nærmere 
ham. I Sør-Korea konkurreres det 
om heder og ære, men vi er satt i 
en kamp hvor det står mye mer på 
spill. Selv om seieren er vunnet for 
oss av Jesus, er ikke våre liv og vårt 
vitnesbyrd inn i vår samtid uviktig. 

La oss bruke tid i bønn – og 
faste? – de nærmeste ukene, for 
å finne Guds vei for oss i tiden vi 
lever i. Det er ikke bare OL som 
starter de nærmeste dagene!

Utvalgt 

EIVIND JÅTUN
regionleder og ansvarlig redaktør

INNSPILL

«Frelse er ikke pre-
mie hverken for lang 

og trofast tjeneste 
eller for et spesielt 

plettfritt liv.»

NYTT OM NAVN 
Livar Veggeland (33) er ny administrasjonsleder i 
Region sør fra 1. januar 2018. Han går inn i et vikariat 
for Sven Åge Solli som har søkt om og fått innvilget 
permisjon ut 2018. Livar kommer fra Kvinesdal og 
har de to siste årene vært daglig leder i Gimlekollen 
Radio. Før det har han jobbet i Ventelo og Natio-
nal Oilwell Varco. Han har bachelorsgradsstudier i 
økonomi og administrasjon fra Universitetet i Agder. 
Livar er aktiv i Misjonshuset i Kristiansand, hvor han 
for tiden fungerer som styreleder. Han har også 
vært aktiv i forsamlingens radioarbeid de siste åre-
ne, og han har vært benyttet som fritidsforkynner.

Henrik Hadberg, forsamlingsleder i Misjonshu-
set i Kristiansand, har besluttet å si opp sin stilling 
fra våren 2018 for å reise tilbake til Danmark. Han 
avslutter i Misjonshuset med møte søndag 11. mars. 
Etter det vil han bruke tid til å besøke bedehus og 
forsamlinger rundt om i regionen for å ta avskjed 
med misjonsvennene. Henrik og hans kone, Inge, 
har vært tilknyttet Misjonshuset siden høsten 2012.

Anne Gro Holthe, barne- og kvinnearbeider 
i Region sør, er innvilget permisjon fra sin 80 % 
stilling fra og med 1. mars 2018 og ut året. Hun skal 
i permisjonstiden jobbe som barnekoordinator for 
Kristent Interkulturelt Arbeid i Kristiansand. Gjennom 
denne stillingen får hun mulighet til å jobbe tett på 
kvinner og barn fra ulike kulturer. Det jobbes med 
ulike løsninger for å ivareta arbeidet blant barna i 
regionen i hennes permisjonstid.

Oddvar Høgevoll blir fra 1. mars pensjonist etter 
nærmere 40 år som forkynner i Norsk Luthersk 
Misjonssamband. (Se egen sak på side 14)

Sven Åge Solli arbeider fra 1. januar til 1. april 
2018 i 60 % stilling som konstituert daglig leder på 
Evjetun leirsted. 

Marit og Sondre Hugdal reiser i mars til Mongo-
lia. I starten vil de bruke tiden på språkskole. Etter 
hvert skal de gå inn i NLM sitt arbeid i landet. De 
vil bo vest i Mongolia hvor NLM nå har sitt hovedar-
beid. Det var innvielse for dem i Misjonssalen i Oslo 
20. januar. Sondre kommer fra Trøndelag og Marit, 
født Norheim, kommer fra Flekkerøy.

Livar Veggeland (33) er ny administrasjonsleder i Region sør.    
                                                               FOTO: LINDA TORKELSEN
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 – Jeg gjør det for 
Jesus og misjonen, sier 
82-årige Ewy Sørensen 
fra Vågsbygd. Hun er en 
trofast misjonskvinne, og 
hun har strikket kilovis av 
ulltepper. Hun bor nå på 
Vågsbygd omsorgssenter, 
og strikkepinnene er 
fortsatt flittig i bruk.

TEKST:  ASLAUG NORHEIM/ELLEN SØRLIEN

Strikkearbeidene, som for det 
meste dreier seg om tepper, er det 
fortidligfødte babyer ved Hayd-
om Lutheran Hospital i Tanzania 
som får nyte godt av. Det startet 
for ca. 10 år siden, og siden da har 
Ewy jevnlig levert varme tepper 
til Haydom 1-2 ganger i året. Det 
er Jorunn Ulriksen, som selv ofte 
reiser til Haydom, som tar med 
seg teppene. I fjor høst fikk hun 
overlevert over 70 tepper (på 
over 30 kg) fra Ewy. Sørlandet 
sykehus, hvor Ulriksen er barne-
lege, har i mange år hatt en sam-
arbeidsavtale med Haydom 
Hospital, og Ulriksen har flere 
ganger brukt overlegepermisjo-
nen sin til å arbeide på barneav-
delingen og med de nyfødte der. I 
forbindelse med det introduserte 
hun behovet for ulltepper, luer og 
sokker for å redde livet til de ny-
fødte. Og her er Ewy en svært så 
god medhjelper. 

OMSORG I BAGASJEN. Ewy har hele 
livet vært en aktiv dame og hjul-
pet til der det trengtes. Sykkelen 
var i mange år hennes gode venn. 
Hver dag kunne en møte henne 
på sykkelen med tre kurver. Den 
ene hadde hun på styret, og de 
to andre på hver side av bagasje-
brettet. Alltid på vei til Senteret 
for å handle, eller på vei til noen 
hun ville glede med en kake. Syke-
besøk var hun også ivrig på. Men 
turen kunne ta tid for Ewy, for det 

var mange langs veien som ville 
snakke. Det ble samtaler om krist-
ne verdier og andre ting hun had-
de meninger om, noe som kunne 
være en tankevekker for noen og 
enhver.

Ewy syklet sommer som vin-
ter, og etter hvert fikk hun seg 
piggdekk. Da følte hun seg rimelig 
trygg.  – Det går fint, jeg ber bare 
Gud styre, var hennes kommen-
tar. Etterhvert ble sykkelen par-
kert, men da var bena redningen. 
Hun reklamerte stadig for oliven-
olje med rød kork. – En slurk hver 
dag holdt «maskineriet» smidig, 
mente Ewy.

Ewy er sprek, og mange har 
nok sett henne komme gående 
den fem kilometer lange veien inn 
til byen, Kristiansand. Alltid med 
et nett i hver hånd. Det ene med 
strikketøyet og det andre med 

penger, mobil og litt mat til ende-
ne ved brygga. Var hun heldig med 
dagen, var det kanskje møte på 
Frelsesarmeen eller Blå Kors.   

GJENBRUKSBUTIKKEN. Etter at 
Ola, mannen hennes, døde ble 
det ensomt og trist. Men da ble 
Gjenbruksbutikken på Lumber i 
Vågsbygd redningen. Der har hun 
vært medarbeider og  senere har 
hun vært fast gjest i kaffekroken. 
Her har hun sittet og strikket, 
samtidig som hun snakket med 
folk som kom innom. Mange satte 
pris på Ewys nærvær, og hun had-
de alltid et kompliment til både 
kundene og medarbeiderne.

OMSORGSSENTER. I dag bor hun 
på Vågsbygd omsorgssenter. Hun 
flyttet inn der i 2017. For henne 
ble livet dramatisk forandret på 

kort tid. Hun kunne ikke lenger 
fortsette det frie livet hun var 
vant til, og ble plutselig avhengig 
av venner for å komme ut på tur 
eller på møter. Hennes eldste bar-
nebarn, som hun setter høyt og 
har et spesielt forhold til, er ofte 
på besøk.   

En rastløs kropp kan ikke 
bare sitte stille, og Ewy har fun-
net sin måte å løse det på. – Jeg 
går fram og tilbake i korridoren, 
så strikker jeg en omgang, deret-
ter går jeg litt igjen. Eller så rus-
ler jeg ut i hagen og går litt fram 
og tilbake, for luft må jeg ha.

Hun lyser opp når gode ven-
ner kommer for å hente henne 
med på møter, sangøvelse eller 
kvinneforening på Fjellhaug be-
dehus, og hun gjør seg klar på et 
øyeblikk. Kåpe, lue, skjerf og selv-
følgelig en eller to vesker med 
strikketøy. Ingen har noen gang 
sett Ewy i bukser. Her er det bluse 
og skjørt eller kjole som gjelder.  

 Vi ønsker Ewy Sørensen fort-
satt Guds fred over hverdagen og 
takker henne for alt hun har gjort 
og gjør for Guds rikes arbeid. Og 
vi tror at det fortsatt vil komme 
mange flere strikketepper til for-
tidligfødte barn på Haydom syke-
hus.

HUN STRIKKER OG STRIKKER

Flittige hender som sjelden er i ro.  FOTO: ASLAUG NORHEIM                                                                                          

Strikkearbeidene til Ewy Sørensen er 
det fortidligfødte babyer ved Haydom 
Lutheran Hospital i Tanzania som får 
nyte godt av.   FOTO: ASLAUG NORHEIM                                                                                          
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FELLESREISER TIL NLMS 
GENERALFORSAMLING
Plussreiser har satt opp to fel-
lesreiser til Misjonssambandets 
generalforsamling på Oslofjord 
Convention Center, Melsomvik i 
Vestfold 3.–8. juli 2018. Den ene 
fellesreisen er fra Rogaland og 
Sørlandet. Den andre er fra Trøn-
delag og Nord-Vestlandet. 

Her er oversikten over 
fellesreisen fra Rogaland og 
Sørlandet 3. juli:
07:00 Haugesund rutebilstasjon
11:30–12:15 Lyngdal Inn
13:15 Kristiansand
14:00 Arendal
17:00 Oslofjord Convention 
Center

Til Rogaland og Sørlandet 
8. juli
13:30 Avreise fra OCC
17:00 Kristiansand
18:00–18:45 Lyngdal
23:15 Haugesund

Priser t/r: Fra Nord-Rogaland: kr 
1 250,- inkl. middag på Lyngdal 
Inn 3/7 
Fra Sør-Rogaland: kr 1 100,- inkl. 
middag på Lyngdal Inn 3/7
Fra Agder (etter Lyngdal) og 
Telemark: 750,-

Det er Plussreiser som er teknisk 
arrangør for fellesreiser.
For påmelding og mer informa-
sjon kontakt:
Plussreiser AS, tlf. 70 17 90 00 / 
e-post: post@plussreiser.no  

Påmeldingen åpnet i begynnelsen av 
desember, så nå er det bare å melde 
seg på til årets generalforsamling.

TEKST  ELLEN SØRLIEN 

–  Vi får veldig gode tilbakemeldinger på at 
det er god informasjon på påmeldingsside-
ne, sier nestleder i Arbeidsutvalget (AU) for 
GF 2018, Vidar Nilsen. Han har selv sittet og 
ringt tilbake til mer enn 80 av de påmeldte 
for å sjekke om informasjonen er tilstrekke-
lig. – Det er viktig at folk melder seg på Gene-
ralforsamlingen 2018, og at Region sør, som 
vertskapsregion, blir godt representert under 
GF 3.–8. juli 2018, både med frivillige medar-
beidere og med vanlige deltakere, sier Nilsen.

PÅMELDING. Trenger du hjelp i forbindelse 
med påmeldingen, send mail til gfhjelp@nlm.
no eller ring 22 00 72 12 (klokken 09:00–
15:00, mandag til fredag). Påmeldingsfrist er 
11. juni 2018. Skynd deg og meld deg på. Etter 
1. mai går prisene opp.

Oslo Convention Center (OCC) i Stokke i 

Vestfold er arena for NLMs generalforsamling 
2018. Stedet har flotte fasiliteter. Se mer om 
det på http://nlmgf.no

Det ligger også link til påmelding på Regi-
on sør sin nettside.

– Det meste av det som skal skje under GF 
2018 vil skje inne på området til OCC, men 
noen aktiviteter og utflukter for barn og unge 
er lagt til andre steder. Dette blir en god og 
kompakt generalforsamling og sommerfest, 
sier leder for AU, Viggo Lùtcherath.

MELD DEG PÅ GF 2018
Oslo Convention Center i Stokke i Vestfold er arena for GF 2018. Stedet har flotte fasiliteter.     FOTO: SVEN ÅGE SOLLI  

BIBELSAMLINGER FOR BARN UNDER GF
Ung-avdeling i Region sør har blitt 
utfordret til å ta ansvar for bibel-
samlingene for barna på GF. Det 
har vi sagt ja til med stor glede, 
for ingenting er vel viktigere enn 
å gi evangeliet videre til stadig 
nye generasjoner. På samlingene 
blir viktige sannheter fra Bibelen 

formidlet på ulike måter ut ifra 
temaet «Nærmere». Kanskje det til 
og med blir produsert en egen sang 
til møtene? Det jobbes med mange 
spennende tanker, og vi ønsker at 
etter GF skal barna oppleve at de 
også har kommet nærmere Jesus.

BRIT KARI URDAL

FØLG MED PÅ INTERNETT OG FACEBOOK
Hvis du vil holde deg oppdatert om hva 
som skjer i NLM region sør oppfordrer vi 
deg til å følge med på vår hjemmeside på 
internett og på Facebook. 
Internettadressen er: nlm.no/sor
Facebook-adressen er: NLM Region Sør
Send oss gjerne tips og ideer. E-postadres-
sen er: sor@nlm.no

Fra GF i 2009.                  FOTO: FRIDA BLAKERHoppeslott på GF i 2015.  



U T S Y N  0 2  2 0 1 8 13

REGION SØR

– Jeg har en forventning og 
et håp om at de jeg skal møte, 
ønsker å se fremover. At de 
kan drømme litt og gripe fatt i 
mulighetene som allerede ligger 
der for felleskapene de er en 
del av. Det sier Marit Andersen, 
som 1. januar tok til som 
fellesskapsutvikler i Region sør.

TEKST OG FOTO  ELLEN SØRLIEN 

Regionen har mange lag og foreninger, og det 
er en kjensgjerning at gjennomsnittsalderen 
i mange av misjonsfelleskapene våre etter 
hvert er ganske høy. – Hvis ikke aktiviteten 
skal bli halvert om 15 til 20 år, må vi gjøre 
noe med det nå. Det har jeg lyst til å være med 
på, sier Marit Andersen. Arbeidet som fel-
lesskapsutvikler er en 30 % prosjektstilling, 
foreløpig for to år.

IGANGSETTER. Det er viktig for Marit å under-
streke at det ikke er hun som skal gjøre job-
ben alene. – Jeg verken kan eller skal endre 
noe som helst. Min oppgave er å bevisstgjø-
re styrer og medlemmer om at de er aktører 
i eget liv og i sitt fellesskap. Hvis de ønsker 
endringer, så er det dem selv som må gjøre 
det. Men jeg vil gjerne være med og tenke 
sammen med dem. Jeg ønsker at fellesskape-
ne våre skal bli så ærlige at de evaluerer for-
kynnelsen, tenker ressursbruk og at de spør 
etter hvem de når og hvem de ønsker å nå 
med evangeliet. Hvis vi makter å få til det, så 
tror jeg at vi på sikt vil skape en god utvikling.  
 – Det er viktig for meg å si at det er mye 
flott som skjer rundt om i fellesskapene våre 
i dag også. Det er det viktig å bygge videre på 
i fortsettelsen, kommer det kjapt fra den nye 
fellesskapsutvikleren. – Misjonsfolket vil nok 
merke at jeg er med og setter igang tankepro-
sesser. De får ikke først og fremst besøk av 
meg som taler, men som en samtalepartner, 
sier hun. Og legger til at hun gleder seg til å 
treffe masse folk og høre om drømmene deres 
i det misjonsarbeidet de er en del av.
 
SAMARBEID OG FOKUS. – Jeg tror at mange men-
nesker har tanker, drømmer og ønsker for 
sine misjonsfellesskap, og det er viktig å våge 

å sette ord på både det som er positivt og ne-
gativt. 
– Hvorfor blir vi trøtte av det vi holder på 
med? spør Marit. – Jeg tror det er et tegn på 
at vi har mistet fokus, og da må det være en 
gruppe eller en kjerne i misjonsfellesskapet 
som er villige til å ta den prosessen det er for 
å komme videre. Kanskje aktivitetsnivået i 
forhold til antall medlemmer må justeres. 
– Og det er viktig for meg å si at vi ikke tren-
ger å ha dårlig samvittighet selv om vi må kut-
te ut noen av aktivitetene vi holder på med, 
understreker Marit Andersen.
– Hvilke muligheter ser du?
Det er en del mennesker som lengter etter et 
fellesskap der både barn, ungdom, unge fami-
lier og eldre mennesker er representert. Fel-
lesskap der flere generasjoner er sammen og 
der forkynnelsen skaper tro og etterfølgelse. 
Et fellesskap som hjelper den enkelte til å leve 
som kristen. Slike bærekraftige vennesam-
funn tror jeg det er mulig å få til. Her er det en 
nerve som jeg håper vi kan treffe, sier Marit. 
Hun understreker også viktigheten av disip-
pelgjøring i felleskapene våre. – Det krever 
både involvering, tillitsbygging og opplæring. 

FORVENTNINGER. –  Jeg kjenner at dette skal det 
bli kjekt å være med på. Jeg tror det kan skje 
mye spennende, og det er viktig at vi har rea-
listiske forventninger til hverandre. En del av 

arbeidsoppgavene er definerte, men ikke alt. 
Mulighetene er mange, og det er viktig å byg-
ge langsomt. 
– Jeg har ikke helt kontrollen, og det er jo litt 
skummelt da, ler Marit Andersen. – En fel-
lesskapsutvikler skal ikke ta styringen i noe 
fellesskap, det er alltid medlemmene som 
må ta avgjørelser og gjennomføre det de be-
stemmer. Men jeg kan være med og stille noen 
spørsmål og samtale og tilrettelegge for veien 
videre. Hvis noen går med tanker om å starte 
opp et nytt konsept eller en misjonsgruppe, 
så bare ta kontakt. Å være med i NLM handler 
om å være med og spre gode nyheter til stedet 
der du bor, og til mange som ellers ikke har 
sjansen til å høre og erfare evangeliet, avslut-
ter Marit Andersen.

FELLESSKAPSUTVIKLEREN

Marit Andersen                                  FOTO: ELLEN SØRLIEN

Nå er det vår tur i Region sør. 
Som vertskap for GF 2018 er 
det viktig at vi tar det ansva-
ret som GF2015 på Randa-
berg ga oss.

GF har behov for mange 
frivillige medarbeidere. – Det 
er utvilsomt til barne- og 
ungdomsaktivitetene vi 
trenger flest frivillige, sier Arve 
Myra, som er lokal koordina-
tor for GF. – Men vi trenger 
også frivillige medarbeidere 
til informasjonsdesk, vakter 
i konferansesalen og på 
stevneområdet, helseteam, 
bønnevakt, forbønnstjeneste 

og kollektører. Ansvar for 
renhold, matservering og det 
meste av vaktholdet slipper 
vi denne gangen. Det er det 
OCC som har ansvar for. 
Men vi oppfordrer likevel så 
mange som mulig til å melde 
seg til frivillig tjeneste under 
generalforsamlingen.

Det er viktig at de som 
ønsker å være med som frivil-
lige medarbeidere under GF 
melder sin interesse for det 
ved å klikke på linken som fri-
villig i Checkin (tjenesten som 
brukes for påmelding til GF) 
når du melder deg på. Der 

finner du god informasjon om 
hvilke oppgaver det trengs 
frivillige medarbeidere til. 

Dersom du ønsker å være 
med som frivillig medarbei-
der, så registrerer du det 
samtidig som du melder 
deg på GF. Skulle du komme 
på at du vil melde deg som 
medarbeider etter at du har 
sendt påmeldingen, kan du 
ta kontakt med Mathias Lade 
Ulriksen på tlf. 22 00 72 12 
(09:00–15:00, mandag–fre-
dag), så vil han hjelpe deg 
med registreringen.

ELLEN SØRLIEN

VI TRENGER DEG SOM FRIVILLIG MEDARBEIDER UNDER GF
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Høsten 1978 begynte Oddvar 
Høgevoll som forkynner i det 
som da het Agder krets av Norsk 
Luthersk Misjonssamband. 1. 
mars går han over i pensjonis-
tenes rekker etter 40 år i tjeneste.

TEKST:  ELLEN SØRLIEN

–  Det var veldig spennende, men også veldig 
nifst å begynne som forkynner som 27-åring. 
Det var en helt spesiell opplevelse å begynne å 
reise på fulltid med Guds ord, og bakgrunnen 
til at det ble denne tjenesten var nok kallet jeg 
hadde. Og jeg fikk også en god og viktig samta-
le med Asbjørn Aavik om dette. Det var til stor 
hjelp for meg, forteller Oddvar.

Oddvar flyttet fra hjembygda Longerak i 
Setesdal allerede som 15-åring for å jobbe på 
veveriet ved Høie fabrikker på Mosby. Etter 
det utdannet han seg som industriarbeider 
innen jern og metall ved yrkesskolen på Blak-
stad i Froland.

–  Hva var det som gjorde at du som 20-åring 
valgte å ta imot Jesus?

– Jeg var nok søkende uten at jeg egentlig 
var klar over det. Jeg husker at jeg en gang var 
på besøk på hybelen til Astri, hun som etter 
hvert ble min kjære kone. Hun var kristen og 
ville gjerne at jeg også skulle bli det. Så bestem-
te jeg meg bare for at nå vil jeg ta imot Jesus. 
Men lyset i evangeliet gikk ikke opp for meg før 
senere. Det var på et møte i Årdal kirke i Grendi i 
Setesdal. Der var det en indremisjonspredikant 
som sa: «I dag vil jeg gi dere det beste jeg har: 
Da Jesus hadde fått eddiken sa han ‘Det er full-
brakt’.» Da var det akkurat som om jeg og Jesus 
var helt alene i kirka. Det var en sterk opplevel-
se, forteller Oddvar.

– Hvordan har hverdagene som forkynner 
vært?

– Det har vært fra dype dal til høye tinder, 
kommer det raskt fra Oddvar. Jeg har kjent på 
medgangsbølger som bar meg fremover, og jeg 
har hatt tunge stunder der jeg ofte har tenkt at jeg 
ikke når frem og at jeg ikke får utrettet det Gud vil. 

BORTE FRA HJEMMET. Når jeg spør Oddvar om 
hvordan det var, uke etter uke å skulle reise bort 
fra kone og to døtre hjemme i Vennesla, kom-
mer tårene frem hos predikanten. – Der rører 
du ved noe som alltid har vært vanskelig for 
meg, og jeg slet med at jeg ikke klarte å være 

helt til stede når jeg var hjemme heller. For da 
tenkte jeg på møtene som lå foran meg og hva 
jeg skulle tale om der. Mandag var fridagen for 
forkynneren og det var nesten den verste dagen 
for meg, for da visste jeg at jeg måtte reise fra 
kone og barn igjen på tirsdag morgen. De beste 
dagene var søndagskveldene, smiler Oddvar. 

– De første årene jeg reiste som forkynner 
var det svært få fridager, for det var stor fore-
spørsel etter oss predikanter til møteuker. I dag 
er det jo mest enkeltmøter. I tillegg var sang og 
musikk også en viktig del av min tjeneste, og 
jeg har mange gode minner fra alle disse årene, 
sier Oddvar. Og så forteller han, med et smil om 
munnen, om en guttunge som en dag kom og sa 
til sin mor at han ville bli predikant når han ble 
stor. «Hvorfor det?» spurte moren. «Jo, for de 
kan ligge så lenge om morgenen», svarte gutten. 

SANG OG MUSIKK. I de siste årene har sang og 
musikk fått større og større fokus for Oddvar 
Høgevoll. – Sang og musikk er en døråpner for 
evangeliet, så derfor har jeg vært ute på litt 
utradisjonelle steder og sunget, på puber og sli-
ke steder.  

Mange har nok hørt Oddvar og hans team 
på puben i 8th Avenue i Vanse på Lista. Det er 
Country & Western som er Oddvars sjanger, og 
han har gitt ut flere CD-er. – «Hele himmelen er 
åpen nå for meg». Det er nok den sangen jeg har 

sunget aller mest, sier Oddvar når jeg spør om 
han har noen favoritt.

PENSJONISTTILVÆRELSEN. – Jeg ser frem til å bli 
pensjonist, men med vemod, sier industriar-
beideren som valgte talerstolen. – Det er et 
nytt kapittel som jeg ikke vet hvordan vil bli. 
Både sang- og musikkhelga på Ose og 
Høgevollstemna, som hvert år arrangeres siste 
søndag før Sankthansaften, er arrangementer 
Oddvar vil fortsette med, og han er også åpen 
for å bli spurt om å komme og tale på møter. 

Oddvar Høgevoll avslutter sin 40-årige 
forkynnertjeneste i NLM med en konsert i 
Misjonshuset i Kristiansand onsdag 28. febru-
ar. – Da håper jeg det kommer riktig mange. 
Det hadde «vore gildt», avslutter han. 

INDUSTRIARBEIDEREN SOM VALGTE TALERSTOLEN

Nå gleder jeg meg til å få mer tid hjemme med kona mi, 
Astri, sier Oddvar Høgevoll.             FOTO: ELLEN SØRLIEN   

Hele livet har sang og mu-
sikk betydd mye for Oddvar. 
En del CD-utgivelser i coun-
try-stil har det også blitt.
                 FOTO: SETESDØLEN
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FEBRUAR   
2.–3. februar Strikkeweekend    Norsjø
9.–11. februar Konfirmantleir    Undeland
10.–11. februar Mannsmøte    Norsjø
16.–18. februar Familiehelg    Gautestad
28. februar Avskjedskonsert med og ved Oddvar Høgevoll Misjonshuset i Kristiansand

MARS   
10.–11. mars Med besteforeldre på leir   Undeland
16.–18. mars Barneleir med påskeverksted, 2.–4. klasse Evjetun
16.–18. mars Tweensleir med vinteraktiviteter, 5.–7. klasse Norsjø
28.mars–1. april Påskemøte    Undeland

APRIL   
7. april  Misjonsstevne med årsmøte for   Undeland    
   Lista og Mandal Fellesforening 
8. april  Trygve Bjerkreims Venner, konsert  Misjonshuset i Kristiansand
21.–22. april Med besteforeldre på leir   Evjetun
 
MAI   
1. mai  1. mai-møte, Alleen bedehus. Tale: Ola Tulluan     Lyngdal
4.–6. mai  Konfirmanthelg i Misjonshuset   Kristiansand/Danmark
4.–6. mai  Tenleir med motor, 13 år og oppover   Undeland
4.-6.mai    Tweensleir med All Sport, 5.–7. klasse  Evjetun
26. mai  Regionmøte 2018    Misjonssalen i Grimstad

Misjonssalen i Grimstad 
FOTO: ELLEN SØRLIEN

VELKOMMEN TIL REGION-
MØTE I GRIMSTAD!
For første gang siden 2011 arran-
geres Regionmøtet i NLM Region 
sør et annet sted enn Evjetun 
leirsted. I år er det Misjonssalen/
Drottningborg Ungdomsskole i 
Grimstad som blir tilholdssted. 
Velkommen til Regionmøte lørdag 
26. mai! Sett av dagen og støtt 
opp om regionens årsmøte!

Nytt i år er også at Regionmø-
tet kun varer én dag. På Evjetun 
har vi hatt fullpakket program for 
store og små fra fredag til søndag, 
men fordi Region sør står som 
vertskapsregion for General-
forsamlingen 2018, 3.–8. juli, har 
regionstyret vedtatt at vi i år toner 
ned omfanget av Regionmøtet. Vi 
satser på å være tilbake med fullt 
helgeprogram allerede neste år!

Programmet for årets Re-
gionmøte ble meislet i januar, 
men kom for sent til å bli med 
i denne utgaven av Utsyn. Vi vil 
informere alle våre misjonsfelles-
skap om programmet så snart 
det foreligger, og det vil også bli 
tilgjengelig på regionens nettsi-
der. Vi legger opp til et variert og 
interessant program som vil passe 
for alle generasjoner. 

Dersom du eller ditt misjons-
fellesskap har saker dere ønsker 
skal tas opp i årsmøtet, må disse 
ifølge våre lover forelegges regi-
onstyret senest tre måneder før 
årsmøtet finner sted. Det betyr at 
frist for innsending av saken(e) til 
regionleder er 26. februar. Regi-
onstyret vil da inkludere saken i 
saksdokumentene, som kommer 
til foreningene senest fire uker før 
årsmøtet skal finne sted.

I februar/mars legger valgnem-
da siste hånd på sine kandidatlis-
ter. Dersom du har forslag til gode 
kandidater til regionstyret, barne- 
og ungdomsrådet, valgnemnda 
eller til Rådsmøtedelegater, kan 
du ta kontakt med valgnemdas 
leder, Odd Rannestad, så vil for-
slagene bli vurdert og behandlet.           

EIVIND JÅTUN

2 670 148,- KOM INN PÅ ÅRETS JULEMESSER
Årets julemesser og 
basarer i Region sør 
viser en bruttoinntekt 
på 2 670 148 kroner. 
Vi takker den enkelte 
av dere for en flott 
innsats!

Det ligger mange 
dugnadstimer og 
mye arbeid bak alle 
disse julemessene 
og basarene. – Det 
er så moro å være 
med på dette, vi 
har det så koselig i 
sammen, var det en 
som sa. Jeg håper 
flere av dere kan si 
det samme.

Hjertelig takk for 
all innsatsen som 
er lagt ned i dette 
arbeidet også i år. 
Julemessene betyr 
svært mye for Region 
sør.

ELLEN SØRLIEN
*Deles mellom NLM, Normisjon og Indre sjø. ** Deles mellom NLM og NMS.

   
                                                                           Brutto:    Netto:
Birkeland, Birkenes 115 500   106 000
Grovane bedehus   41 869    39 050
Fjelhaug bedehus, Vågsbygd 141 751     141 151
Strømsbu bedehus, Arendal  96 441     95 400
Lognavatn grendehus 139 852   138 900
Vennesla misjonsforening 314 000 
Soknehuset, Rysstad 368 000  341 000
Stallemo bedehus  88 000     29 300  *
Flekkerøy bedehus 160 828  145 000
Misjonssalen i Grimstad 224 394   211 000
Misjonshuset i Kristiansand 372 657  339 485
Birkeland bedehus, Hægebostad   85 550       41 000  **
Norsjø Ungdomssenter   66 912     62 210
Eiken bedehus 153 000 
Alleen bedehus, Lyngdal 166 369   151 000
Misjonssalen i Mandal 220 000  190 000
Espeland skolehus, Spind   16 500 
Totalt:                                                             2 670 148 

R E S U LTAT  F R A  Å R E T S  B A S A R E R ,  J U L E M E S S E R  O G  J U L E M A R K E D


