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Region sør
Besøksadresse: Kristian IVs 
gate 35, Kristiansand
Postadresse: Postboks 650, 
4666 Kristiansand
Telefon: 38 02 44 32

Åpningstid: 
Mandag-fredag 08.30 – 15.00 
Telefonen er betjent i kontor-
tiden mandag-torsdag, ikke 
fredag.
Giverkonto: 8220 02 90131 
E-post: sor@nlm.no
Internett: nlm.no/sor

Regionleder og ansvarlig 
redaktør: Eivind Jåtun
Administrasjonsleder: 
Livar Veggeland 
Ungleder: Brit Kari Urdal

MITT BIBELORD
Guds nærvær 
midt i hverdagen 
er noe som griper 
meg. Å få høre 
vitnesbyrd om at Han 
er der, midt i gleden og 
midt i sorgen er i alle fall for meg 
veldig trostyrkende. Og Guds ord er 
fullt av omsorg. Omsorg for felles-
skapet og omsorg for den enkelte.
Jeg kom tilbake på jobb igjen etter 
en sykemelding. Det første jeg 
gjorde var å bla rundt på en bord-
kalender med bibelord. Den har 
jeg på kontorpulten min, og ordet 
som møtte meg der var følgende; 
«Og kast all deres bekymring på 
ham, for han har omsorg for dere.» 
1 Peter 5,7.

Snakk om oppmuntring og 
håndtrykk fra Guds eget ord. Han 
er med deg og meg alle dager, alle 
slags dager. Ser vi det?

ELLEN SØRLIEN

KOMMER DU?
Under regionmøtet blir det Linkus-løype, lapskaus, fokus på 
fellesskapsutvikling, valg, misjonsmøte om Datooga-folket, hilsen 
fra hovedstyret og mye mer. Alle er hjertelig velkomne!

L E S  M E R  S I D E  4 7
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Har du meldt deg på til NLMs 
generalforsamling, GF 2018?  I år er 
det vi her i sør som er vertskap og 
har invitert hele Misjonssamban-
det. Det er både utfordrende og 
gledelig. Med nytt møtested utenfor 
regionen, og med delvis ny orga-
nisering av det praktiske, blir dette 
veldig spennende. Nytt av året blir 
blant annet at vi alle kan bo samlet 
på hotell og i leiligheter på stedet. 
Mange personer og komiteer har 
nå arbeidet på spreng i månedsvis 
for å legge alt til rette på en så 
god måte som mulig. Og det er 
stort behov for flere frivillige 
medarbeidere. Meld deg som 
frivillig via påmeldingsskjema-
et på nett. 

Med mottoet NÆRMERE kan 
vi komme nærmere Jesus og han 
nærmere oss. Vi vil bokstavelig talt 
komme nærmere hverandre, og 
med mange forskjellige møter og 
seminarer vil vi komme nærmere 
misjonsarbeidet. Følg med på 
nettsida nlmgf.no eller på facebook.
com/nlmgf. Der får du all infor-
masjon du trenger. Velkommen til 
generalforsamling og sommerfest 
på Oslofjord Convention Center i 
Vestfold 3.–8. juli 2018. 

Og rett fra Vestfold kan du 
fortsette ferieturen til en av våre 
fine bibelcampinger i eller utenfor 
regionen. Våre egne finner du 
på Evjetun, Norsjø, Undeland og 
Kvitsund. Spesielt glad er jeg for 
at Bibelcampingen på Kvitsund, 
etter noen års fravær, nå er tilbake. 
Den er det mange som har savnet. 
Den blir i år kun i uke 28. Talere blir 
Ola Tulluan og Marit Andersen, og 
det blir egne samlinger for både 
barn og ungdom. Let på nett etter 

arrangementet, eller skriv rett til 
bibelcamp.kvitsund@gmail.com.

Men før alt dette samles vi til 
årsmøte for NLM region sør. Det er 
allerede lørdag 26. mai i Misjons-
salen i Grimstad. På grunn av 
generalforsamlingen har region-
styret valgt å gjøre arrangementet 
litt enklere og kortere enn vanlig. 
Det blir likevel tid til både bibelti-
me, årsmøte, drøfting av arbeidet 
og fellesskap. På misjonsmøtet 
blir det fokus på arbeidet blant 
Datooga-folket i Tanzania ved Asle 
Jøssang. «Tjen hverandre» er motto 
for regionmøtet. Velkommen på 
dagstur til Grimstad!

I vinter har jeg hatt stor glede av 
å følge med på en spesiell grein av 
misjonsarbeidet vårt. Jeg har fått 
følge med på de mange blogger 
og vlogger fra Teft ungdom i Indo-
nesia. Det har vært veldig interes-
sant og inspirerende. Teft (Tent for 
å tjene) har utviklet seg til å bli et 
rikt og variert tilbud fra misjonens 
side. De jeg har fulgt med på har 
en hel skolevinter på Bibelskolen 
Fjellhaug, og har fem måneders 
opphold i Indonesia. 

Det finnes også er flere korttids 
Teft-team der fortrinnsvis ungdom 
kan være med og arrangere påske-
leir i Kina eller møte unge kristne i 
Etiopia. Dette syns jeg lover godt 
for framtida i misjonens store sak. 
Be for Teft.

GF, bibelcamp, 
regionårsmøte og TeFT

KRISTEN SALMELID
leder for regionstyret i Region sør

INNSPILL

«Det er stort behov 
for flere frivillige 
medarbeidere.»

NYTT OM NAVN
SONJA LEIRVIK er tilsatt som vikar for Anne Gro 
Holthe. Hun skal være barnearbeider i 60% stilling. 
Hun begynte 1. april. Sonja og familien har vært 
misjonærer for NLM i Japan. De bor nå på Hæge-
land der mannen, Johan, er pastor i Frikirken.

KARI BRANDSDAL slutter i mai etter oppnådd 
pensjonsalder. Hun var i nærmere 25 år ansatt ved 
Evjetun leirsted som husøkonom, kokke og i flere 
omganger som konstituert daglig leder. De siste 
årene har ansettelsesforholdet vært knyttet til regi-
onen. Vi ønsker å takke Kari for mange års innsats 
ved Evjetun, og ønsker henne Guds velsignelse når 
hun nå går inn i pensjonistenes rekker!

ANDREAS ÅRIKSTAD, barne- og ungdomsar-
beider i Region sør er innvilget permisjon i 50 % i 
ett år fra og med 15. august 2018.

I skrivende stund er det ikke endelig avklart hvem 
som blir ny forsamlingsleder i Misjonshuset i Kris-
tiansand. Det er heller ikke avklart hvem som blir 
tilbudt stillingen i Misjonshuset i Skien. Følg med på 
regionens hjemmesider på internett (www.nlm.no/
sor) for oppdatert informasjon.

EIVIND JÅTUN OG ELLEN SØRLIEN  

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: NLMRegionSor
Send oss gjerne tips og ideer.  
E-post: sor@nlm.no

Sonja Leirvik er allerede i sving som barnearbeider i regio-
nen.                                                         FOTO: BRIT KARI URDAL
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Turid og Kjartan Krogedal                              FOTO: PRIVAT

Familien Krogedal har 
siden januar hatt et kortere 
opphold på Haydom sykehus i 
Tanzania, hvor de tidligere har 
tjenestegjort. Her kommer en 
hilsen fra legevisitten.
TEKST  TURID OG KJARTAN KROGEDAL

Haydom. For mange misjonsvenner og særlig 
på Sørlandet er det et sted knyttet til sterkt 
engasjement. Det gjelder også oss i famili-
en Krogedal. Vi fikk tre flotte år på Haydom 
i perioden 2008-2011. Pappa Kjartan jobbet 
som lege og mamma Turid som jordmor. Da vi 
flyttet hjem til Norge og Kristiansand, var det 
med håp om å komme tilbake i forbindelse 
med overlegepermisjon. 

TILBAKE TIL HAYDOM. Tre og et halvt år på et 
sted som Haydom setter spor, og det var med 
stor glede vi i fjor høst bestilte billetter til 
Tanzania. Nå sitter vi altså her alle seks; to 
voksne, Hedda (14), Jørgen (10), Daniel (8) 
og Live (5). Kjartan jobber som ortoped, mens 
Turid har hatt hjemmeskole/barnehage for 
juniorgjengen. I tillegg har hun vært litt inn-
om fødeavdelingen for veiledning av lokale 
jordmorstudenter. 

Erfaringene fra sist viste at ortopeder har 
mer enn nok jobb med beinbrudd, infeksjo-

ner på bein og armer samt behov for ampu-
tasjoner ved sukkersyke og røykebein. Det er 
mange som kommer sent til sykehus, slik at 
behandlingen blir vanskeligere. Økt trafikk 
i området medfører også flere kompliserte 
brudd, men til forskjell fra sist fikk Kjartan 
denne gangen lært opp lokale leger, delvis 
grunnet bedre legedekning.

BETALING FOR BEHANDLING. I Norge finansieres 
helsevesenet via skatteseddelen, mens dette 
bare utgjør en liten del av sykehusbudsjettet i 
Haydom. Her må alle, med unntak av de aller 
fattigste, betale for behandling. Dersom det 
er planlagt behandling, må betalingen utføres 
i forkant av for eksempel en operasjon. Men 
er det øyeblikkelig hjelp legges utgiftene til 
sluttregningen sammen med betaling i for-
hold til antall døgn, undersøkelser og medi-
siner. 

Dette medfører imidlertid at det må gjøres 
prioriteringer for at foreldre skal kunne beta-
le for både skolegang og sykehusbehandling. 
Det kjennes ikke godt når pasienter ikke mø-
ter opp til avtalt behandling fordi de ikke ser 
seg råd til å betale. 

GUDS RIKE VOKSER. Sykehuset er eid av den 
evangelisk-lutherske kirka i Tanzania, og hver 
dag er det samling med morgenandakt. Med 
språk og kultur i bagasjen fra sist har det også 
vært givende å være med på gudstjenestene i 
kirka i byen. Prester og evangelister brenner 
for menigheten sin. 

På siste gudstjenesten fikk vi blant annet 
høre fra kirka sitt misjonsarbeid i et strengt 
muslimsk område der misjonærene ikke kan 
være åpne om sin tjeneste. Og i møteuka for 
litt siden var det hverdagsnær forkynnelse 
med fokus på det kristne livet. Guds rike vok-
ser og bærer frukt også i Tanzania!

PS! Familien Krogedal deltar på Region-
møtet i Grimstad i mai for å fortelle fra opp-
holdet på Haydom.

VISITTID 
PÅ HAYDOM

Endelig er vi framme i Haydom etter fire dagers reise. F.v. Hedda, Live, Jørgen og Daniel.                          FOTO: PRIVAT

Haydom Lutheran Hospital i Tanza-
nia er kjent for mange misjonsven-
ner på Sørlandet.FOTO: PRIVAT
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DILEMMA
FØR GF
–  Voksne folk må 
ikke tenke at de ikke 
har noe i barne- og 
ungdomsarbeidet 
å gjøre. Det er jo 
kjempegøy å henge 
sammen med mormor 
og morfar.

TEKST  BRIT KARI URDAL

Det er Ole Peder 
Berge, nestleder 
i Barne- og ung-
domsrådet (BUR) i 
Region sør som sier dette. På 
sist møte i BUR gikk samta-
len blant annet om dilemmaet 
mange unge kjenner på i for-
hold til å engasjere seg som 
utsendinger til NLMs general-
forsamling. 

Leder i BUR, Knut Arild 
Espegren, har veldig lyst til å 

være utsending 
og delta i grup-
pearbeidet som 

handler om ny 
strategi for NLM. Sam-

tidig kjenner han på at han 
burde vært med som leder for 
barn og unge fordi det der er 
stort behov for frivillige.

–  Det hadde vært gull om 
flere voksne, som ikke har 
tenkt å være utsendinger, 
hadde blitt med som frivilli-
ge ledere blant barn og unge. 

De har mye å bidra med, og 
de unge liker å være sammen 
med dem, sier Espegren. 

– Det trengs mange hender 
og føtter, og det er ikke snakk 
om å ha hovedansvaret for ak-
tiviteter, men å være medhjel-
pere i de ulike gruppene. 

Så herved er utfordringen 
gitt fra ungdommen til de som 
er noe eldre: Meld dere som 
frivillige ledere dersom dere 
likevel ikke har tenkt å være 
utsendinger.

Først ut er Undeland Misjonsgård, hvor det er ak-
tivitet fra 21. juni til 1. juli. Den første uka arrange-
res den tradisjonsrike «Undelandsuka», hvor Odd 
Dubland og Andreas Årikstad blir med som talere. 
Uka etterpå er det sommerbibelskole. Der blir 
Per Tveten og Magne Birkeland med som talere. 
Hans Arne Rogn og Kathrine Tveten har hånd om 
opplegget for barna. Det er mulig å komme med 
bobiler/campingvogner eller telt, eller man kan 
leie seg inn i internatet. Kontakt Hans Arne Rogn 
for mer informasjon, hrogn@nlm.no.

Etter Generalforsamlingen 3.–8. juli kommer 
tre parallelle tilbud, som gir muligheter for bibel 
og ferie.
Bibelcampen på Kvitsund tok slutt for to år siden, 
men nå har en ivrig gruppe Kvitsund-venner 
jobbet godt med å få stablet et tilbud på beina. 
Talere på bibelcampen 8.–15. juli blir Ola Tulluan 
og Marit Andersen. I tillegg skal Kari Synnøve 
Nord-Varhaug og Gunnar Salmelid med flere sør-
ge for at det blir et flott opplegg for barn og unge 
underveis. Påmelding skjer til følgende e-post: 
bibelcamp.kvitsund@gmail.com. 

På Norsjø Ungdomssenter blir det sommerbi-

belskole 9.–12. juli. Der er Ole-André Eliassen og 
Egil Grindland med som talere. Ulike sangkrefter 
deltar i arrangementet, og det blir gode mulighe-
ter for å kombinere godt åndelig fellesskap og 
utflukter i vakker Telemarksnatur.

På Evjetun leirsted vil bibelcampen finne sted 
i tidsrommet 9.–22. juli. Der blir Asbjørn Kvalbein, 
Kolbjørn Bø og Mathias Mjølhus med som talere 
den første uken. Den andre uken er det Andreas 
Årikstad og Curt Westman som taler. Også her blir 
det gode møter for barna.

EIVIND JÅTUN

Knut Arild Espegren (t.h.) og Ole Peder Berge.               FOTO: BRIT KARI URDAL

FIRE ULIKE BIBELCAMPER I REGION SØR

Fra Bibelcamp Kvitsund.                                   FOTO: PRIVAT

STORE ENDRINGER 
I RADIOARBEIDET 
Denne våren har det 
skjedd store endringer i 
radioarbeidet i regionen. I 
Aust-Agder har Misjonsra-
dioen avsluttet sine sendin-
ger på FM 107,7 i Grimstad 
og gått over til å sende på 
FM 91,6, i tillegg til internet-
tradio og DAB i både Aust- 
og Vest-Agder.

En epoke som har 
vart i 33 år ble avsluttet 1. 
april, da siste sending på 
FM 107,7 gikk på lufta fra 
Misjonsradioens loka-
ler. Men radioen vender 
altså nå blikket mot nye 
muligheter på FM og ikke 
minst DAB i enda større 
områder. Misjonsradioen 
ved Bjørn Olav Karlsen kan 
gjerne kontaktes om en 
trenger bistand med å søke 
inn riktig frekvens etter 
endringene som har funnet 
sted. Radioen drives i stor 
grad på frivillige gaver, 
og vil du gi et bidrag her 
er du velkommen til å gi 
en gave på VIPPS 12045 
eller bankkontonummer 
7307.20.29388. 

Gimlekollen Radio i 
Vest-Agder gikk også inn 
i en ny fase da de fra 1. 
mars slo seg sammen med 
NLM-radioene Radio Sør-
vest (Stavanger) og Radio 
Gnisten (Bergen). I forbin-
delse med sammenslåin-
gen endret radioen navn 
fra Gimlekollen Radio til 
pTro Kristiansand. Mye 
av innholdet vil fremdeles 
være det samme, men en 
ønsker med sammenslå-
ingen å samle ressurser 
for å skape et enda bedre 
kristent radiotilbud i Sør-
vest-Norge. 

pTro finner du på 
samme FM-frekvens som 
tidligere (101,2), med lokale 
sendetimer kl. 10:00 og 
22:00. I tillegg er kana-
len tilgjengelig på DAB i 
Kristiansand og omegn, og 
på internett. Vil du støtte 
opp om nysatsingen pTro 
kan du gi en gave på VIPPS 
508558. 

LIVAR VEGGELAND
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PÅ FAMILIEBIBELSKOLE I KENYA 

Elsa (11) på besøk i en masai-landsby. En opplevelse for livet.                                                                                                       FOTO: PRIVAT

Teft Familie gav familien Hodne, 
Elsa (11), Henrik (16), mamma Berit 
og pappa Jens, kjærkommen tid til 
hverandre og til å komme nærmere 
Gud.                                FOTO: PRIVAT                       

– Vi har over noen 
år hatt et ønske om å 
komme nærmere Gud i 
hverdagen. Sommeren 
for to år siden fikk vi 
høre om Teft Familie, 
sier familien Hodne.

TEKST  BRIT KARI URDAL

Etter en uvanlig rask beslutning 
bestemte familien Hodne ifra Kris-
tiansand seg for å søke plass på 
Teft Familie, NLMs tremåneders 
bibelskoleopplegg for familier. De 
tre eldste barna ble igjen i Norge, 
mens Elsa (11) og Henrik (16) ble 
med til Nairobi høsten 2017.

PERMISJON. Mamma Berit og pap-
pa Jens søkte permisjon fra job-
bene sine, og barna måtte meldes 
ut av skolen. For Elsa sin del var 
ikke dette noe problem siden hun 
skulle gå på NCS, the Norwegian 
Community School. Ungdomssko-
leelever har et opplegg der forel-
drene har ansvaret for at kompe-
tansemålene oppfylles. Jens laget 
ukeplaner til Henrik basert på 
det hjemmeskolen arbeidet med. 
Teft Familie hadde en volontør 
som hjalp ungdomsskoleelevene 
med å jobbe.

LÆRERIKE MÅNEDER. –  Det var 
noen fantastiske måneder med 
mye godt påfyll, og vi lærte mye. 
Vi fikk undervisning om bibel og 
bønn hele veien. I tillegg var det 
temauker med mye god undervis-
ning både for voksne og barn. Vi 
kom nærmere Gud og hverandre, 
både som par og som familie. Fel-
lesskapet med de andre Teft-fa-
miliene og misjonærfamiliene ble 
helt spesielt siden vi delte liv og 
opplevelser over så lang tid. Vi 
har fått nye venner for livet, for-
teller Berit og Jens Hodne.

En dag i uken besøkte vi fat-
tige mennesker i Kawangwa-

re-slummen. Vi fikk også besøke 
kirker langt ute på steppelandet 
hos masaiene og i Maradalen. 
Møtene med disse menneskene 
har satt varige spor. I fritiden fikk 
vi flotte turistopplevelser. Det ble 
både sykkelsafari, topptur på vul-
kanen Longonot og tur til Zanzi-
bar, forteller de.

– Har oppholdet forandret 
dere? Og i så fall på hvilken måte?

– En del av opplegget var 
lønnkammertid på morgenen for 
de voksne. Vi hadde godt utbyt-
te av å lese sammen denne tiden 
og det er noe vi har tatt med oss 
hjem. Vi ønsker sterkt å beholde 
disse vanene, men det er ikke all-

tid like lett å få god nok tid rundt 
frokosten.

– Teft Familie er en av de bes-
te investeringene vi noen gang 
har gjort. Vi anbefaler Teft familie 
på det varmeste.

«Teft Familie er en 
av de beste invester-
ingene vi noen gang 

har gjort.»
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Driftsinntektene for regionen falt i fjor med 
6,2% til 16.033.806 kr. Hovedsakelig skyldtes 
dette et fall i gaveinntektene på 818.481 kr. 
Totalt endte gaveinntektene i 2017 på 15.187.516. 
Både en negativ utvikling i enkeltgaver 
(-211.225), gaver fra misjonsfelleskap (-158.663) 
og i skoleprosjektene (-345.684) sammenlignet 
med året før, bidro til dette. På den positive 
siden var det en fin vekst i den faste giver-
tjenesten (+118.356) som nå står for over en 
tredjedel av gavene som blir gitt i regionen. 

På kostnadssiden var det en økning på 1,5% 
som gjorde at de totale kostnadene i regionen 
endte på 10.592.069 kr. 

Gjenbruksbutikkene i regionen gav nok 
en gang solid innvirkning på bidraget fra 
regionen til hovedkassen, med totale over-
føringer på 3.819.138 kr. Det gjorde at NLM 
region sør totalt bidro med 9.260.875 kr. til 
hovedkassen i NLM. 

En stor takk til alle som har vært med 
og gitt både tid og penger som ligger 
bak det tallet – det står det stor respekt 
av! Samtidig har vi i felleskap en oppgave 
foran oss når det kommer til å snu den noe 
bekymringsfulle utviklingen på gavesiden, 
slik at vi fortsatt skal kunne satse friskt i ar-
beidet i regionen. Dette som vi på samme tid 

fortsetter med å gi et solid bidrag til aktiviteten 
på misjonsfeltene – men det kan vi sammen få 
til i 2018!                            LIVAR VEGGELAND

Misjonsmannen 
Knut B. Bjåen bor på 
Bjåen i Setesdal. Han 
er født og oppvokst 
der og arbeidet som 
landpostbud i over 
40 år. Her forteller 
han om en hendelse 
han hadde for en tid 
tilbake:
Da jeg for noen år siden var 
ute og kjørte mot Hovden, og 
nærmet meg Lisjefjell, kom det 
en bil med campingvogn som 
hindret sikten for meg. Derfor 
så jeg ikke min nabo Olav som 
kom kjørende på mopeden sin. 
Jeg traff ham med støtfangeren 
på bilen min i det jeg kjørte på 
ham. Det var jo uforskyldt og 
jeg var fortvilet da jeg så Olav 
ligge der i veien.

IKKE PÅ TALEFOT. På grunn av dette var ikke 
Olav og jeg på bølgelengde ei god stund. Jeg 
var postmann på den tiden, og en dag ble jeg 
minnet om å gi Utsyn til Olav. Jeg syntes at det 
var litt merkelig at jeg ble minnet om dette 
akkurat da, i en tid da vi ikke var på talefot 
med hverandre.

Etter en tid ble Olav syk. Han lå i stua, og 

jeg var på besøk og fikk snakke med ham. 
Da sa Olav: «Jeg undrer så på hvem det var 

som gav meg Utsyn.» 

MOTTOK NATTVERDEN. Da jeg sa at det var meg, 
sa han: «Takk skal du ha. Jeg fant fram til Gud 
da jeg leste det.» 

Olav sa så at han hadde så lyst på nattver-

den. Jeg tilkalte presten. Han kom, og Olav, 
kona hans og jeg delte nattverden. Noen få 
dager senere døde Olav.

Vi skal være lydige når Herren kaller oss 
til noe, selv om det er i en merkelig tid. Dette 
er noe av det største som har hendt meg.

TILRETTELAGT AV ANNE GRO HOLTHE

UTSYN FØRTE TIL AT OLAV FANT GUD

Knut B. Bjåen og kona Gunnhild                                  
FOTO: ANNE GRO HOLTHE

NEDGANG I GAVEINNTEKTENE – NLM REGION SØR
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Velkommen til flotte turdager i vakker natur 
i og rundt Kvås samt Lista 2.–5. august. 
Bosted og base for leiren blir Kvåstunet, 
tidligere Kvås folkehøgskole. Talere er re-
gionleder i Region sørvest, Kolbjørn Bø, og 
områdearbeider og forkynner i Region sør, 
Hans Arne Rogn.

Påmeldingsfrist er 15. juni.
Påmelding og mer informasjon finner du 

på vår nettside www.nlm.no/sor.

NLM REGION SØR  

 MAI  
4.–6. mai  Tweensleir med All Sport for 5.–7. klasse Evjetun
4.–6. mai  Tenleir med motor for 13 år og oppover  Undeland
11.–13. mai Internasjonal leir     Undeland 
26. mai  Regionmøte i Misjonssalen    Grimstad
   Eget opplegg for barn og unge

JUNI   
8.–10. juni Tweensleir med hest, kano og fotball, 5.–7. kl. Undeland
15.-17.juni  Konfirmanthelg i Misjonshuset  Kristiansand
21.–24. juni Undelandsuka     Undeland Misjonsgård
22.–24. juni Barn/Voksen-leir    Norsjø
25.–29. juni SommerTreff, 8. kl.–1. vgs. på Drottningborg Grimstad
25. juni–1. juli Sommerbibelskole i sør for familier  Undeland Misjonsgård
30. juni–1. juli Basar/stevne     Hoslemo/Hovden

JULI 
3.–8. juli  NLM`s GF på Oslofjord Convention Center Stokke i Vestfold
8.–15. juli  Bibelcamping    Kvitsund
9.–22. juli Bibelcamping    Evjetun
9.–12. juli  Sommercamp    Norsjø 

AUGUST   
31. aug.–2. sept. ULTRA, ledertrenings- og konfirmanthelg, 15–19 år Drottningborg
22. september Norsjødagen    Norsjø Ungdomssenter
19.-21.oktober   Med far på leir    Evjetun

UT I GUDS FRIE NATUR

FRA HAV TIL HEI
2.-5.AUGUST
KVÅSTUNET

FOR DEG 
SOM LIKER
Å GÅ TUR 
I FJELLET

        www.nlm.no/leirsor    
NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND
REGION SØR OG SØRVEST

TJEN HVERANDRE
Lørdag 26. mai blir det Regionmøte i Misjonssalen/
Drottningborg ungdomsskole i Grimstad.
TEKST  E IVIND JÅTUN

Det er Kåre Johan Lid, leder for NLM 
Norge, som taler på bibeltimen på for-
middagen. Parallelt med dette vil det 
være samlinger for barn og ungdom, 
hvor blant andre vår nye barnearbeider, 
Sonja Leirvik, deltar. Her får vi også be-
søk av familien Krogedal, som i vinter 
har vært på Haydom sykehus i Tanzania.

LOVENDRINGER. Regionstyret fremmer i 
år forslag om små endringer i lovene. 
Det dreier seg i hovedsak om presise-
ringer av de allerede eksisterende lo-
vene, men også ett punkt om ansattes 
valgbarhet til regionstyret. Så blir det, 
som vanlig, valg til regionstyre, barne- 
og ungdomsråd, valgnemnd og delega-
ter til NLMs rådsmøte. Det vil komme 

en orientering om regionens regnskap 
for 2017 samt budsjett for 2018. Felles-
skapsutvikler Marit Andersen vil innle-
de til samtale om arbeidet. Vi får også 
en hilsen fra NLMs hovedstyre ved Thor 
Fremmegård.

MISJONSMØTE. Asle Jøssang deltar på 
misjonsmøtet klokken 17.30. Han har 
oppvekst i Tanzania, misjonærtjeneste 
i Peru og Bolivia, og underviser nå ved 
NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Han 
skal ta oss med inn i møte med Datoo-
ga-folket i Tanzania, som han lærte å 
kjenne som barn, for senere å møte igjen 
i voksen alder. Her vil vi også få unge 
sangkrefter fra Drottningborg med oss.

SEND UTSENDINGER. Det blir mulighet for 
å kjøpe middag – Drottningborg stiller 
med utsøkt lapskaus. Husk forhåndspå-
melding til matservering.

Alle foreninger og lag i regionen 
oppfordres til å stille med utsendinger. 
Påmelding skjer til regionkontoret. Be-
nytt gjerne påmeldingsslippen som er 
lagt ved programmet. Det er sendt til alle 
foreningene, men kan også fås ved hen-
vendelse til regionkontoret på telefon: 
38 02 44 32.

A R R A N G E M E N T S K A L E N D E R  2 0 1 8
KLIPP UT 

OG HENG PÅ 
OPPSLAGSTAVLEN


