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LA RIKET DITT KOMME. LA VILJEN 
DIN SKJE PÅ JORDEN SLIK SOM I 
HIMMELEN. MATTEUS 6,10 

Region
sør
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ØKER I 
NORD-AFRIKA
– Det er fantastisk å se hvordan Gud sender mennesker 

til oss, sier stedlig representant i landet.
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42 INNSPILL    /     42 EN VISJON PÅ BAKKEPLAN   /    43 FØRSTE INNVANDRERKONSULENT    /    46 FANTASTISK FELLESSKAP    /

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–fredag.
Giverkonto: 8220 02 90131 
E-post: sor@nlm.no
Internett: nlm.no/sor

Regionleder og ansvarlig 
redaktør: Livar Veggeland
Administrasjonsleder: 
Sven Åge Solli
Ungleder: Andreas Årikstad 
(konstituert)

MITT BIBELORD
I 2019 bygget jeg 
nytt ammefjøs, 
men jeg kunne 
aldri tenke meg å 
be kongefamilien på 
besøk der. Det hadde 
nesten vært litt kleint. Men 
Jesus ble født i et fjøs, det må vel 
ha vært litt kleint det også da? Han 
som er kongenes konge og kan alt. 
Tenk, han valgte dette selv! Hvor-
for? For å vise at han passer for 
ALLE, ja kanskje nesten bedre for 
de som ikke er «best» og har det 
perfekte livet. Og Jesus gjorde det-
te for at vi skulle bli klar over at det 
kun er en måte å bli frelst på og å 
komme til himmelen, det er kun av 
nåde, ikke gjerninger. Takk og lov. 
Hvis det ikke hadde vært av nåde, 
hadde jeg slitt. Har du sjekket om 
du har billetten? Den er gratis! 

For av nåde er dere frelst, ved 
tro. Det er ikke deres eget verk, 
men Guds gave. Ef 2,8

THORVALD HANDELAND

STOLT AV GJENBRUKSBUTIKKEN
–  Vi har et morsomt og godt medarbeiderfellesskap i NLM Gjenbruk. 
Her er det sosialt og vi får mange gode prater over kaffekoppen og 
nistepakka, sier butikkleder Solfrid Sodeland i Mandal. Hun er en av 
over 200 frivillige i NLM Gjenbruk i Region sør. 

LES MER PÅ SIDE 12
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Tenk om du ble kjent for én 
setning. En setning av titusener 
du formulerer i løpet av livet. «No 
man is an island» skrev den engel-
ske poeten og presten John Donne 
i 1624. En setning som beskrev 
mer og traff dypere enn han var 
klar over. Var det noe han i ettertid 
ble kjent for, var det akkurat denne 
setningen med budskapet om at 
ingen av oss står helt for seg selv, 
som en liten ubebodd øy i det 
store havet. Vi utgjør alle en del av 
en større sammenheng. 

Når regionkonferansen for 
2020 ruller i gang 9. mai er det 
med nettopp denne overskriften; 
«En del av noe større». Du er en 
del av noe større, og vi er sammen 
også en del av noe større. Et opp-
drag. Et oppdrag som ble gitt oss 
av Mesteren selv, om å elske våre 
medmennesker og bringe de gode 
nyhetene til alle verdens kanter. 

I julen leste jeg en histo-
rie om en tidligere krigsfange 
fra Vietnamkrigen. Han hadde 
oppholdt seg i en leir hvor selv 
fangene oppførte seg barbarisk 
mot hverandre. De stjal mat og 
eiendeler fra hverandre i en tilvæ-
relse hvor håpløsheten og døden 
herjet. Helt til en dag, da det kom 
to nye krigsfanger. Disse var det 
åpenbart noe annerledes med. De 
både hjalp sine medfanger, stelte 
og vasket sår og ga fra seg maten 
sin. Krigshandlingene, elendighe-
ten og fangenskapet hadde enda 
ikke fått knekket håpet deres, slik 
den hadde med de andre fangene. 
Nå ble det ikke slik at sykdommen 
og døden forsvant fra fangeleiren 
etter deres ankomst, men som den 
tidligere krigsfangen sa det; «de 
to forandret likevel alt». Fordi de 

hadde med seg et håp om at dette 
ikke var slutten. 

Jeg håper vi kan få være slike 
kvinner og menn. Vi kan heller 
ikke ta bort all verdens sykdom og 
død, det vil fortsatt prege denne 
verden. Men vi kan likevel få være 
med å forandre alt – fordi vi har 
med oss et håp. Et håp som ble 
kjøpt og gitt oss av Frelseren, 
Kongen – Jesus Kristus. 

Sammen skal vi få være med å 
bære det fram. Gud har skapt hver 
og en av oss med evner og talen-
ter som vi skal få bruke til nettopp 
det, men han har ikke skapt noen 
av oss med alle evner og talenter. 
Vi trenger hverandre for at vi skal 
lykkes både med forsamlings- og 

bedehusvirksomhet, og med å 
bringe evangeliet ut til alle verdens 
kanter. Jeg håper du kjenner deg 
som en del av noe større i den 
sammenhengen, og jeg håper du 
fortsatt vil være en del av nettopp 
det – noe større enn deg selv. 

Jeg håper du i ditt felleskap 
også kan få kjenne på at du er en 
viktig del av det større. I Guds rike 
er nemlig ingen oppgaver uviktige. 
Og til sist, jeg håper virkelig vi ses 
på det jeg tror blir en fantastisk 
dag, 9. mai, i Q42 i Kristiansand, 
med dette som tema – «En del av 
noe større». 

En del av noe større

LIVAR VEGGELAND
Regionleder NLM region sør

INNSPILL

«Vi kan likevel
få være med å 
forandre alt –

fordi vi har med 
oss et håp.»

«SENKVELD» PÅ 
REGIONKONFERANSEN

Fasilitetene i Q42 er det ingenting å si på, og komiteen for 
konferansen jobber nå med å sy ferdig et spennende og 
variert program for både liten og stor til den store dagen. 

– Det blir ulike barneopplegg med aktiviteter 
gjennom hele dagen og bibeltime, årsmøte, seminarer 
og «Senkveld» for de voksne, sier regionleder Livar 
Veggeland, som er med i komiteen som jobber med 
konferansen. 

Det er også satt sammen et eget lovsangsteam som 
blir med og bidrar på den musikalske siden gjennom 
hele dagen.  

– «Senkveld» blir en ny vri på kvelden som jeg håper 
du vil få med deg. Her får vi besøk av gjester, vi vil brin-
ge misjonen litt nærmere deg gjennom glimt fra våre 
utsendinger, og det blir taler som både vil utfordre og 
inspirere, sier Veggeland. 

Han kan allerede nå avsløre at Espen Ottosen blir 
med som bibeltimeholder i starten av dagen, i tillegg til 
å være en av flere seminarholdere senere på dagen. 

– Jeg håper virkelig denne dagen blir en storsam-
ling som bringer oss sammen og gir oss et fokus på 
temaet, nemlig at vi er «en del av noe større», en del av 
et fantastisk oppdrag, avslutter Veggeland. 

Midt på dagen blir det regionårsmøte med valg 
av regionstyre og barne- og ungdomsråd, i tillegg til 
samtale om arbeidet i regionen. Vi gjør oppmerksom 
på at saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være 
regionstyret i hende tre måneder i forkant av årsmøtet, 
9. februar. 

Det er snart klart for regionkonferanse 
i NLM region sør, og dette året går altså 
konferansen av stabelen i Kristiansand 
Kongressenter, Q42, i Kristiansand. 
Tiårets første regionkonferanse går 
over én dag, lørdag 9. mai. 
TEKST  ELLEN SØRLIEN
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Sommeren 2018 reiste Tone, Ole Bjarne, Alf Ivar 
(5) og Benjamin (3) Tråsdahl fra kjente og kjære 
omgivelser på Finnsnes til millionbyen Kobe 
i Japan, som utsendinger for Norsk Luthersk 
Misjonssamband. Tiden etter dette har gått med 
til å lære japansk språk og kultur.
 TEKST EIVIND JÅTUN

MANGE JAPANERE HAR ALDRI HØRT OM JESUS

– Nå har dere vært her i halvannet år. Hva har 
overrasket dere mest i møtet med Japan?

Tone er først frempå, og nevner den hierar-
kiske samfunnsstrukturen, hvor barnet er på 
bunnen. Rangen følger alder. Jo høyere alder 
du har, jo viktigere er du. 

– Så er det veldig annerledes å leve i et land 
som ikke er preget av kristen tro. Jeg møter 
ofte mennesker som aldri har hørt om Jesus, 
forteller Tone. 

Ole Bjarne innrømmer at språket er van-
skelig. Men i positiv retning trekker han fram 
at japanerne er så positive, høflige og mye mer 
åpne enn han hadde forestilt seg.

– Fra Norge har dere tilhørighet til NLMs 
forsamlinger i Kristiansand, Oslo og Finnsnes. 
Nå er dere aktivt med i Aotani menighet i 
Vest-Japan Evangelisk Lutherske Kirke (VJELK). 
Hva er de største likhetene og ulikhetene i for-
samlingsarbeidet?

– Vi har de samme utfordringene i å møte 
og holde på alle generasjoner i en forsamling. 
Forsamlingsarbeidet i Japan bærer også preg 
av mange eldre. Forkynnelsen, med fokus på 
Jesus og nåden, er den samme både i VJELK 

og i NLM. Men det er mer 
liturgi og kirkepreg i VJELK 
enn vi har vært vant til.

– Hvis dere skulle trekke 
fram ett minne fra 2019 som 
har gjort inntrykk på dere, 
hva ville dere nevne da?

Ole Bjarne henter fram 
et sommerminne fra da de 
deltok på ungdomsleir. 

– Interessen ungdom-
mene viste for Bibelen og 
Jesus gjorde inntrykk. Flere 
av deltagerne på leiren var 
ikke kristne. De var venner 
av kristne ungdommer, og 
ble med på leir og fikk høre mer om hvem Jesus 
er, forteller han.

Tone forteller om første gang hun fikk for-
telle om frelseren Jesus til et menneske som 
aldri hadde hørt om det før. 

– Tidligere har jeg bare delt troen med men-
nesker som allerede har kunnskap om Jesus. 
Det som gjorde dette så sterkt, var at dette 
mennesket enda ikke hadde hatt mulighet til 

å velge å tro på Jesus. 
– Når vi her i Norge skal be for arbeidet i 

Japan, hva skal vi særlig og konkret huske på da?
– At misjonærbarna må ha det bra! Hvis 

ikke ungene våre har det bra klarer ikke vi 
voksne å gjøre den jobben vi er kalt til. 

– At det må vokse frem en ny ungdomsge-
nerasjon i VJELK. 

– At Gud må sende vekkelse over Japan.

FOTO: PRIVAT

NLM Gjenbruk har 35 butikker over hele landet. 
Til sammen har disse butikkene ca. 1800 frivillige 
medarbeidere. Mange av disse frivillige jobber i de 
fire gjenbruksbutikkene som er lokalisert i Region 
sør av NLM. 

Prosjekter. Overskuddet fra gjenbruksbutikkene 
til NLM Gjenbruk, går til NLM. Skole, helse og 
vann er viktige områder innen bistandsarbeidet 

til NLM. Pengene utgjør livsviktig forskjell for 
barn, unge og voksne i den tredje verden.

Økonomi. Omsetningen for NLM Gjenbruk til 
og med november 2019 er kr. 66 287 510,-. dette 
er en stor økning fra året før. Per november 2018 
var omsetningen på kr. 59 320 293,-.

Gå gjerne inn på nettsiden www.nlmgjenbruk.
no og les mer om prosjektene der.

NLM GJENBRUK I REGION SØR
I denne utgaven av Utsyn 
presenterer vi gjenbruksbutikkene 
i vår region. Region sør har i 
dag butikker i Skien, Lillesand, 
Kristiansand og Mandal.
TEKST  ELLEN SØRLIEN
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Fellesskapet oss imellom betyr 
nye bekjentskaper og også følel-
sen av å være med på noe stort. 
Det som binder oss sammen er 
først og fremst formålet med 
arbeidet. Det betyr også mye for 
den enkelte å ha noe positivt å 
være med på. Fra kundene våre 
får vi mange positive og gode 
kommentarer, og de kommer 
gjerne igjen.  

Det er jevnlig behov for nye 
medarbeidere, men akkurat nå er 

vi godt dekket opp. Men alle blir 
vi jo eldre etterhvert, og det blir 
behov for nye og yngre medar-
beidere. Det er gledelig når det 
kommer personer inn og spør 
om vi har behov og bruk for dem. 
I fjor høst fikk vi nærmere ti nye 
medarbeidere. 

I 2018 hadde NLM Gjenbruk i 
Kristiansand en omsetning på 5,2 
millioner kroner. For 2019 ligger 
vi godt an til å komme litt høyere.

NLM GJENBRUK KRISTIANSAND
Vi er en fin gjeng av frivillige på nærmere 100 medarbeidere i alderen 50–86 år. 
TEKST  HJØRDIS KJELLEVIK, BUTIKKLEDER NLM GJENBRUK I  KRISTIANSAND

Det selges store mengder ting og tang hos 
NLM Gjenbruk i Kristiansand.

FOTO: ELLEN SØRLIEN

Butikken åpnet 7. mai 2015 og 
har rundt 45 frivillige medarbei-
dere. Men vi ønsker oss flere 
medarbeidere. Butikkens åp-
ningsdager er torsdag, fredag og 
lørdag. Det gode medarbeiderfel-
lesskapet og den enkeltes uvur-
derlige innsats gir motivasjon og 
glede, og er helt avgjørende for 
både trivsel og resultat. 

Vi opplever stadig positive til-
bakemeldinger fra mange fornøy-

de kunder. 2019 ble økonomisk 
det beste året så langt.

NLM i Skien har lenge hatt en 
drøm om et nytt forsamlingsloka-
le, og dette gikk i oppfyllelse da 
Misjonssenteret ble tatt i bruk i 
januar 2019. Det ligger i samme 
bygg som butikken, og denne 
samlokaliseringen har vært udelt 
positiv og spennende. Butikken 
gir oss store muligheter i møte 
med nye mennesker.   

NLM GJENBRUK SKIEN
Til tross for at Grenlandsområdet har mange aktører innen antikvitet- og gjenbruks-
bransjen, har NLM Gjenbruk i Skien funnet sin plass.
TEKST  BJØRG HARESTAD

En del av dugnadsgjengen i Skien høsten 2019.
FOTO: BJØRG HARESTAD

NLM Gjenbruk startet butikk i Lillesand i 2006. Vi 
er cirka 40 frivillige medarbeidere, og kundene gir 
mye ros og tilbakemeldinger på at butikken har 
hyggelig og god betjening. Omsetningen har vokst 
kraftig på disse årene. 2019 ga ny rekord med om-
setning på over 2,2 millioner kroner. Fra mars i år 
utvides lokalene med 160 kvadratmeter. Butikken 
selger mest av ting og tang, møbler og tekstiler. 
Bøker er også en svært populær salgsvare. 

Her er en spesiell episode for noen uker si-
den: NLM Gjenbruk i Lillesand hadde fått inn tre 
sparkstøttinger for salg, og en dame kom inn og 
kjøpte alle tre. Hun fortalte at hun skulle ha de 
med til London! Vi lurte på om det var sparkføre 
der? Nei, men det er svigermor som skal ha de 
som pynt i hagen, svarte damen! Det blir nok 
lenge til et slikt salg igjen.

PYNT I HAGEN
Alle vi frivillige er glade i butikken vår, og tar gjerne imot nye medarbeidere.
TEKST  ODDVAR SKAIAA
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NYTT OM NAVN
– Vi er stolte av butikken vår, sier Solfrid Sodeland, en av de to butikklederne for NLM 
Gjenbruk i Mandal. Butikken åpnet 21. september 2019. 
TEKST  RANDI OLSEN

Sverre Høgsås (55) blir 
ny daglig leder på Evjetun 
leirsted fra 1. april 2020. 
Sverre kommer fra Mandal og 
har de siste årene jobbet som 
produksjonsleder for Kons-
mohus Konsmo Fabrikker AS. 
Sverre og kona Liv er aktivt 
med i arbeidet i Misjonssalen 
i Mandal.

Sven Åge Solli har siden 
sommeren 2019 vært daglig 
leder på Evjetun leirsted 
i tillegg til stillingen som 
administrasjonsleder Region 
sør. Fra og med 1. januar 2020 
er han tilbake i 100 % stilling 
som administrasjonsleder i 
regionen. 

Marit Andersen fortsetter 
i prosjektstillingen som fel-
lesskapsutvikler i Region sør 
i 30% stilling. Engasjementet 
gjelder ut 2021.

TEKST  ELLEN SØRLIEN

JULEMESSERESULTAT 
2019, NLM
REGION SØR
Fjorårets julemesser 
og basarer i Region sør 
viser en bruttoinntekt 
på kroner 2 809 097.-
TEKST  ELLEN SØRLIEN

Sted    Brutto 2019 Brutto 2018
Birkeland bedehus, Birkenes  65 900.-  60 550.-
Grovane bedehus   46 647.-  47 940.-
Fjellhaug bedehus, Vågsbygd 139 911.-  141 609.-
Strømsbu bedehus, Arendal  96 250.-  97 728.-
Lognavatn   122 698.-  156 959.-
Venneslahallen   278 638.-  280 000.-
Stallemo bedehus   80 000.-  80 000.-
Norsjø ungdomssenter  69.147.-  65 366.-
Flekkerøy bedehus   150 679.-  133 327.-
Soknehuset, Rysstad  448 000.-  380 000.-
Misjonssalen, Grimstad  242 054.-  201 000.-
Birkeland bedehus, Hægebostad 88 000.-  89 456.-
Misjonshuset, Kristiansand  437 000.-  358 994.-
Espeland skolehus, Spind  20 000.-  20 000.-
Kjosen bedehus   39 000.-  25 935.-
Eiken bedehus   187 173.-  175 000.-
Alleen bedehus, Lyngdal  87 000.-  146 585.-
Misjonssalen, Mandal  211 000.-  223 000.-
Totalt:    2 809 097.- 2 683 449.-

Julemesse i Misjonshuset i Kristansand 23. november.
FOTO: ROY CATO MYRVANG

Dette er et flott resultat og vi sen-
der en stor takk til den enkelte av 
dere som har vært med å bidra 
til dette.

– Nå er vi allerede i gang 
med å tenke på neste julemesse 
var det en som sa etter endt 
innsats på en av fjorårets mes-
ser. Iherdig innsats og utallige 
dugnadstimer ligger bak alle 
messene i vår region. Julemes-
sene betyr svært mye for regio-
nens arbeid og økonomi. Igjen, 
en hjertelig takk til den enkelte 
av dere for alt arbeidet dere har 
lagt ned i dette, sier regionleder 
Livar Veggeland.

Dato for regionstyremøter
Regionstyret skal ha møte 
9.mars og 23.april.

Har du en sak du vil at regi-
onstyret skal ta opp så er det 
bare å ta kontakt i god ti før 
møtene skal avholdes.

BOLTRER SEG I TING OG TANG

 – Butikken har nærmere 30 frivillige medarbeidere, 
de fleste pensjonister, men også noen uføre, elever og 
studenter som er utplassert fra skolene sine. Vi møter 
i en turnus både de tre dagene i uka når butikken er 
åpen, og de andre dagene når jobben består i å forbe-
rede, få ut varer i hyllene, henting og bringing, forteller 
Sodeland.

Godt miljø.  – Vi har et morsomt og sosialt miljø med 
gode prater over kaffekoppen og matpakka, og det blir 
hver dag lest «et ord» som en start på arbeidsdagen. 
Kundene våre er både de som er ute etter de spesielle 
verdiene, og de som leter etter klær til barna og utstyr til 
kjøkkenet.

Frivillig medarbeider. En av de frivillige i butikken, 
Ingunn Aasland, 72, forteller at hun aldri har hatt noe 
forhold til bruktbutikker. 

– Da jeg begynte her hadde jeg aldri trodd at jeg 
skulle være her så mye. Jeg gleder meg til hver dag. Her 

har jeg så flotte medarbeidere. Og nå får jeg boltre meg i 
ting og tang for å lage de flotteste utstillinger. 

Hun har en bakgrunn som interiørkonsulent.
Butikkleder Terje Fossdal forteller at butikken siden 

åpning i september, og frem til nyttår har hatt en omset-
ning på rundt 500 000 kroner. 

– Dette er midler som går til gode bistandsprosjekter 
innen vann, skole og helse i flere land, sier Fossdal.

Gi din gave via Vipps
1) Last ned Vipps-appen 
i din app-butikk
2) Registrer deg 
som bruker
3) Søk opp «NLM region 
Sør» i mottakerlista
4) Gi det beløpet 
du ønsker

Tusen takk for gaven!
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STRIKKE- OG HÅNDARBEIDSLØRDAG PÅ NORSJØ

ILLUSTRASJONSFOTO: IMANI TULDED  / 
UNSPLASH.COM

TEKST  ELLEN SØRLIEN

Lørdag 22. februar er du 
hjertelig velkommen til en dag 
i håndarbeidets tegn på Norsjø 
ungdomssenter.

– Dette er et arrangement for alle som liker å 
holde på med strikking eller annet håndarbeid. 
Vi ønsker alle velkommen, uansett hva du tror 
på eller hvem du er. Det er tenkt som en liten 
pust i bakken, med noe du liker å gjøre. Så 
kan vi jo bli inspirert og oppløftet i den mørke 
tiden på året, sier Trude Gulbrandsen som er 
kjøkkenleder på Norsjø og primus motor for 
strikkelørdagen. 

Variert innhold. Solveig Ellingsen fra bu-
tikken «Ullveigs lodne gleder» kommer og blir 
med. Hun har med både angoragarn, hånds-
punnet garn og strikkeoppskrifter for salg. I 
tillegg skal hun ha et seminar om spinning av 
ull. Tonje Dahlgren, kunst- og håndverkslærer, 
kommer og skal ha to seminarer. «Bling i strik-
ketøyet» er tema for det første seminaret og 
«Hvordan få solgt mine design på internett» er 
tema for det andre seminaret hun skal holde. 
I tillegg blir Ellen Mari Goa Nørstrud med og 
holder andakt.

– Vi på Norsjø har et mål om å kose oss 
denne dagen og samtidig vise litt av Norsjø 
ungdomssenter til de som kommer. Det er 
ingen påmelding så her er det bare å komme, 
sier Trude Gulbrandsen.

Norsjø håper mange vil være med på strikke og 
håndarbeidsdag på Norsjø 22.februar

KORHELG MED GUTTA OG BARBRO SULEBAKK

TEKST  ELLEN SØRLIEN

Helga 14.–15. mars blir det kor-
weekend på Norsjø ungdoms-
senter. Aldersgruppen er fra 1.–10. 
klasse. Sett av helga og bli med på 
en super korsamling.

Gruppen «GUTTA» kommer fra Frekhaug 
utenfor Bergen, og består av 5 talentfulle gutter 
mellom 11 og 12 år. Gruppen startet som et 
prøveprosjekt i 2016, men fra høsten 2018 
ble det satset for fullt, og de reiser nå rundt i 

hele landet, og blir svært godt mottatt. Det er 
Barbro Sulebakk som leder gruppen. Hun har 
sin musikkutdannelse fra Musikkonservatoriet i 
Kristiansand og har jobbet med musikkformid-
ling for barn og unge i mange år.

Vellykket samling. I fjor var det også en 
tilsvarende korweekend på Norsjø. Den ble veldig 
vellykket. Mer enn 60 barn var med da, og totalt var 
mer enn 90 personer involvert i hele arrangemen-
tet. Korene kom fra Notodden, Bø, Gvarv og Skien. 

Program. Kor fra hele regionen er hjertelig 
velkommen til å melde seg på til denne helga. 

Det blir mye korsang, aktiviteter og drama i 
løpet av disse dagene. Korweekenden avsluttes 
med en stor konsert søndag 15. mars klokken 
16.00. Barnearbeider i Region sør, Sonja Leirvik, 
blir med som andaktsholder.

Påmelding. Korene må melde seg på samlet 
og alle kor må ha med minst én voksenleder 
per 15 barn. Påmelding sendes til norsjo@nlm.
no. Påmeldingsfrist er 1. mars.

For mer informasjon og spørsmål vedrørende 
korweekend ta kontakt med Trude på telefon 
48 22 14 05.

I denne artikkelen velger jeg å ha fokus på økonomien i regionen og på 
leirstedene. Alle tall er hentet fra rapportene for november 2019 (denne 
artikkelen er skrevet i midten av desember) og vi må som vanlig ta forbe-
hold med tanke på revisjon.

Region
År  Inntekter  Kostnader Resultat
2019 11.755.000 8.921.000 2.834.000
2018 10.978.000 9.008.000 1.970.000

De inntektene med høyest variasjon er nedgang fra misjonsfelleskap og 
stor økning i skoleprosjekter. En interessant utvikling er at gaver gitt til 
prosjekter har økt med høyest prosentandel og utgjør pr. nov. 2019 kr. 
203.000. Det er ikke usannsynlig at dette skyldes at våre givere ønsker å 

styre gavene i større grad enn tidligere.

Leirsteder har eget regnskap. Regionen bidrar ikke med andre ansatte 
ressurser enn det som brukes til styrearbeid og personaloppfølging.

     Inntekter Kostnader Resultat
Evjetun 6.025.000 4.642.000 1.383.000
Norsjø 1.521.000 1.534.000 -13.000
Undeland 1.049.000 1.213.000 -164.000

Som dere ser av leirstedøkonomien er det behov for å se nærmere på driften 
på Norsjø og Undeland, mens Evjetun har etter flere år med underskudd hatt 
overskudd de tre siste årene.

Økonomien for alt arbeid som NLM har i Region sør er omfattende. Vi har skoler, barnehager, 
gjenbruksbutikker, leirsteder og selve regionen med forkynnere og administrasjon. 
TEKST  SVEN ÅGE SOLLI

OMFATTENDE ARBEID MED STOR ØKONOMI
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REGION SØR

FEB. Hva/hvor Taler:
8.–9. Mannsmøte, Norsjø ungdomssenter
14.  Lunsjtreff, Misjonssenteret i Skien
21.  Pizza på låven, Undeland Misjonsgård
22.  Strikkelørdag, Norsjø ungdomssenter
22.–16. Møteuke, Betlehem, Brekne Dagfinn Brandsæther
25.2–1.3 Møteuke, Misjonssalen, Grimstad Egil Grindland og Per Tveten

MARS
4.–6. Bibeltime, Konsmo bedehus Kjell Dahlene
4.–8. Møteuke, Eiken bedehus Sonja Leirvik
5.–8. Bibel og misjonsdager, Tinnesmoen bedehus Asbjørn Vegge
10.–15. Møteuke, Vemestad bedehus Mangor Harestad
11.–15. Møteuke, Eiken bedehus Åge Solsvik
13.–15. Møtehelg, Byremo bedehus Magne Birkedal
14.–15. Korweekend, Norsjø ungdomssenter Barbro Sulebakk og GUTTA
21.  Basar, Fjellhaug bedehus Ivar Eiken
24.–29 Møteuke, Mosby bedehus Marit Andersen

APRIL
4.–6. Palmehelg, Norsjø ungdomssenter
8.–12. Påskemøter, Undeland misjonsgård  Guri og Ola Tulluan
22.  Områdemøte, Misjonssalen i Grimstad L. Veggeland og E. Grindland

MAI
9.  Regionkonferanse, Q42, Kristiansand Espen Ottosen

ARRANGEMENTSKALENDER
KLIPP UT 

OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

FEB. Leir Hvor
14.2–16.2 Familieleir (vinter)  Gautestad
28.3–1. 3: Bibelhelg for ungdom/unge v. (fra 16 år)  Evjetun

MARS
13.–15 Tweensleir 5.–7. klasse Evjetun
14.–15  Korweekend m/Barbro Sulebakk og GUTTA!  Norsjø
21.  Menighetscup (fotball) Evjetun

APRIL
18.–19.   Med bestefar/bestemor på leir. Passer fra 4 år. Evjetun

MAI
9. mai:  Regionkonferanse Q42  Kristiansand

JUNI
12.–14 Tweensleir 5.–7. klasse  Undeland
12.–14.   Tweensleir 5.–7. klasse Evjetun
19.–21.  Barneleir 2.–4. klasse Evjetun
22.–26.   Sommertreff  Drottningborg

JULI
22.–26. SAMMEN på Evjetun, familieleir  Evjetun

LEIR

FOTO: PRIVAT

FØLG MED PÅ INTERNETT OG FACEBOOK 
Hold deg oppdatert om hva som skjer i NLM 
region sør ved å følge med på vår hjemmeside 
og på Facebook: nlm.no/sor
Facebook: NLMRegionSor

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

BIBELHELG FOR 
UNGDOM PÅ 
EVJETUN
28. februar til 1. mars samles 
ungdom fra hele regionen 
til bibelhelg på Evjetun leirsted. 
TEKST  ANDREAS ÅRIKSTAD

Temaet for helgen blir Hebr 11,7. Verset 
hører til i «troskapittelet» i hebreerbrevet. Det 
handler om å se på alle de som gikk før oss 
og som satte sin lit til Gud i de vanskelige 
utfordringene som møtte dem. Hvordan 
møter vi verden i dag med en fast forankret 
tro på at Guds Ord er sant, frelsende og verdt 
å bygge livet på? Og hvordan kan vi være 
troshelter i vår tid – mennesker som tror 
Guds Ord og lar det få konsekvenser 
for livene våre?

Fellesskap. Vi håper denne samlingen 
skal knytte kontakt mellom ungdom og 
unge voksne på tvers av regionen og ikke 
minst oppmuntre til fortsatt tro og tjeneste 
i vår tid.

Bibelhelgen arrangeres av to ulike 
bibelundervisningskonsept i Kristiansand; 
«Nærmere – bibelundervisning for unge» 
(NLM) og «Påfyll» på Frikstad Bedehus 
(IMF). Leiren er for ungdom fra 16 år 
og oppover. Påmelding kan du sende til 
UNG-leder Andreas Årikstad; 
Aarikstad@nlm.no
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