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BIBELORDET
Salme 121
Jeg vil dele noen 
bibelord som jeg får 
etter hver telefon-
samtale med min mor 
som bor i Eritrea: 

Herren er din vokter. Herren sover 
ikke. Herren skal bevare deg, Salme 
121. Husk alltid å løfte blikket. 

Når mor bor så langt unna mister 
hun den nære kontakten med barn 
og barnebarn, og hverdagen fylles 
med lengsel og savn. Men Herren gir 
styrke tross avstand. Oppmuntring og 
håp kan deles elektronisk. 

Guds ord gir meg styrke i vanskelige 
situasjoner. Da løfter jeg øynene opp 
og jeg vet at han vil bære byrden for 
meg, eller gi meg styrke til å bære 
den. Jeg vet jeg har en vokter som 
ikke lar min fot vakle.

SENAIT HAGOS TESFAZION

MER LIVSNÆR FORKYNNELSE
Stikkord som bevisstgjøring i innvandrerarbeidet, livsnær forkynnelse, 
mer ærlige liv med mindre fasade og bygge identitet og fellesskap er 
stikkord når fire av våre arbeidere svarer på spørsmål om hva de ønsker 
seg for regionens arbeid i 2021. . 

LES MER PÅ SIDE 12 OG 13

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 kontorti-
den mandag–fredag.
Giverkonto: 
8220 02 90131
Epost: sor@nlm.no
Internett: nlm.no/sor

Ansvarlig redaktør:
Livar Veggeland
Regionleder:
Livar Veggeland
Administrasjonsleder:
Sven Åge Solli
Ungleder: 
Stillingen er vakant.
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2020 har blitt 2021, og mange 
nyttårsforsett har allerede blitt 
historie. Årlig setter anslagsvis 1,6 
millioner nordmenn seg ett eller 
flere nyttårsforsett. Hvorfor gjør vi 
egentlig det? På overflaten ganske 
klart, fordi vi vil forandre noe. Men 
om en går litt dypere, hvorfor vil vi 
egentlig forandre noe? 

Døden. Er det fordi vi fornemmer 
at noe er galt, eller at noe ikke 
er som det burde være? Fordi vi 
vil unngå døden? Døden er den 
offentlige fiende nummer en. På 
en måte gjemt mest mulig bort, 
men samtidig siver det ut et klart 
budskap. Stram deg opp. Sov mer. 
Løp regelmessig. Spis mindre fett. 
Mer vitaminer. Mer grønnsaker. 
Det er i seg selv gode ting, men 
mange lever som en følge av dette 
et liv i sterk bevisst eller ubevisst 
bekymring. Fordi døden vil ingen 
av oss til slutt unnslippe. 

Nåde. I møte med døden er det en 
ting som gjelder. Jesus sin nåde. 
Som en hjertekirurg åpner brystet 
ditt, fjerner hjertet ditt – som er 
forgiftet med stolthet og smerte 
– og erstatter det med sitt eget. 
I stedet for å fortelle deg at du 
må forandre deg, er det han som 
skaper denne forandringen i deg. 
Han vil ta deg fremover, mot et liv 
som er formet av nåden. Den som 
har fått en slik stor gave gir gjerne 
gaver videre til andre. Tilgitte men-
nesker tilgir ofte andre. De snubler 
fortsatt masse, men gir sjelden 
opp. For å si det med Max Lu-
cados sterke ord: Å være frelst av 
nåde er å være frelst av ham, ikke 

av en idé, en tankegang, forbe-
dringer eller medlemskap, men av 
Jesus selv. Nåden klemte stanken 
ut av den bortkomne sønnen, den 
jaget hatet ut av Paulus, og den 
lover å gjøre det samme med oss. 

Vet lite. I fjor fikk vi et år ingen av 
oss ville forutsett i starten av året. 
Vi kan planlegge eller bekymre 
oss, men egentlig er det lite vi vet 
om tiden som ligger foran oss. 

Hva dette året vil bringe oss, og 
gjøre med vårt arbeid. Inn i det er 
det vi skal få vandre i Guds nåde, 
med den frimodighet, glede og 
fremtidshåp det gir oss. Da ser vi 
også muligheter for hvordan vi kan 
få være med og utbre Guds rike, 
og dele budskapet om nåden med 
enda flere. 

Forandrer. Måtte dette året få 
bli et år dypere i Guds forunderlig 
store nåde. Da blir det også et år 
som virkelig forandrer – både oss 
selv og mennesker rundt oss. 

«For det er Gud som er virksom 
i dere, så dere både vil og gjør det 
som er etter Guds gode vilje.»

Fil 2, 13. 

Virkelig forandring

LIVAR VEGGELAND
regionleder

INNSPILL

«I stedet for å
fortelle deg at du 

må forandre deg, er 
det han som skaper 
denne forandringen  

i deg.»

Trude og Hans Arne Gulbrandsen har sluttet 
i sine stillinger på Norsjø ungdomssenter. Dette på 
grunn av salg av leirstedet. Trude og Hans Arne har 
vært ansatt på Norsjø siden august 2016. Vi ønsker 
dere alt godt videre og gir dere en stor takk for innsat-
sen dere har lagt ned på Norsjø.

Ungleder. Det er i skrivende stund ikke noe nytt om ny 
ungleder i regionen etter Sonja Leirvik.

ELLEN SØRLIEN

NYTT OM NAVN

KVITSUND-DAGEN
Kvitsund-dagen arrangeres lørdag 10. april. Med det 
så gjenopptas tradisjonen med å invitere venner av 
skolen til en dag med godt innhold. Det blir bibelti-
me ved Dag Erik Asdahl og misjonsmøte ved Marit 
Andersen. Det blir også opplegg for barna, så her kan 
hele familien være med. 

Kvitsund er veldig takknemlig for alle som støtter 
skolen på ulikt vis. Arbeidet ved skolen har en enorm 
betydning for mange ungdommer, og vi ønsker stadig 
å bety noe for regionen vi er en del av. Med Kvitsund-
dagen vil vi invitere gamle og nye Kvitsund-venner 
til åndelig fellesskap, god mat og til å styrke båndene 
mellom oss. Mer informasjon og påmelding kommer 
senere. Du er varmt velkommen!
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– Dette er midt i blinken for 
det jeg ønsker å jobbe med. 
Jeg opplever at Gud har gitt 
meg et kall, og når jeg da ble 
sittende på bakerste benk, ja da 
lengtet jeg etter å bli brukt. Jeg 
vil dele Jesus, sier Signe Olava 
Lindefjell Birkeland.
TEKST ELLEN SØRLIEN

Høsten 2020 begynte hun som barne- og fa-
miliearbeider i Region sør. – Her får jeg dele 
Jesus, og jeg blir utfordret til å være kreativ, 
pedagogisk og verdt å lytte til. Dette er spen-
nende utfordringer, sier Signe Olava som er 
oppvokst på Ålgård. Hun er utdannet verne-
pleier og har også en tid jobbet som det. Nå 
bor hun i Konsmo sammen med ektemannen 
Asbjørn og datteren Malina.

MYE REISING. Som barne- og familiearbeider 
i vestre delen av Region sør er hun en god del 
på farten. – Sist høst ble det besøk både i Eiken, 

Hægebostad, Konsmo og Lyngdal forteller hun.
– Kan du si litt mer om hva jobben din går 

ut på?
– Jeg får reise rundt og forteller barn om 

Jesus. Jeg har andakt på barnelag og familie-
møter i ulike bedehusforsamlinger. I tillegg 
besøker jeg Kvås barnehage og Imekollen bar-
nehage i Mandal og har kristen samling med 
barna der. Før jul fikk jeg også være med og 
ha andakt på digital julemesse. Det var spen-
nende, forteller Signe Olava. – Jeg brenner 
spesielt for familiearbeidet. Og da spesielt for 
familiemøtene som jeg ønsker skal være «al-
le-møter». Jeg ønsker at alle generasjoner kan 
være sammen på ett og samme møte.

PÅ BARNAS PREMISSER. – Jeg tror det går an 
å ha andakt og møter på barnas premisser. 
Samlinger som gir barna noe, men som også 
gir de voksne noe, for alle har jo vært barn en 
gang, sier Signe Olava og legger til: For så stor 
Gud tror jeg vi har!

Mitt største ønske er at disse møtene skal 
være med og utruste de viktigste trosformid-
lerne, nemlig foreldrene. Men også faddere, 
besteforeldre, tanter, onkler, venner osv. Tenk 

om disse møtene kunne være med på å bygge 
broer mellom de forskjellige generasjonene. 
Det hadde vært flott, sier en begeistret barne- 
og familiearbeider.

DELE JESUS. – Jeg er så heldig at jeg har fått 
reise flere ganger til Afrika, og sett mye av 
misjonsarbeidet der. Det arbeidet vil jeg også 
være med på, selv om jeg bor i indre Agder. 
Jeg vil være med og utfordre barna til å være 
med og dele Jesus. Til dem rundt seg, men 
også til dem som aldri har hørt om han. 

– Hva drømmer du om?
– Jeg drømmer om at alle skal få kjenne 

seg hjemme i forsamlingen. Enten du er et 
barn som ikke synes det er så lett å sitte len-
ge i ro, om du er singel, ung voksen som kan 
føle deg utenfor, eller om du nærmest er fast 
inventar på bedehuset. Jeg drømmer også 
om at både unge og eldre lærer nye sanger 
på bedehuset, og at de får mat for sjelen. Og 
jeg drømmer om at vi alltid må ha fokus på å 
gi Jesus videre til hele verden. Vi må gi vide-
re han som er veien, sannheten og livet, av-
slutter barne- og familiearbeider Signe Olava 
Lindefjell Birkeland.

– Å FORTELLE OM JESUS GJØR MEG GLAD

– Å få fortelle barn om Jesus, det gjør meg glad, sier Signe Olava Lindefjell Birkeland. Her sammen med mannen Asbjørn og datteren Malina.                  FOTO. PRIVAT
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Fire av Region sørs medarbeidere har blitt utfordret til å svare på 
noen spørsmål om deres ønsker for arbeidet i regionen i 2021:

1. Hvilke ønsker har du for arbeidet i regionen for 2021?
2. Hva er de største utfordringene i vår region slik du ser det?

3. Hva brenner du for i tjenesten din?
4. Har du noe du ønsker å dele med misjonsfolket?

TEKST  ELLEN SØRLIEN

– BEVISSTHET PÅ ARBEID 
BLANT INNVANDRERE
ANNE GRO HOLTHE er medarbeider i det flerkul-
turelle arbeidet i regionen (30 prosent) og 
hun jobber med å knytte kontakter med inn-
vandrere. Dette skjer gjennom språkkafé der 
hun koordinerer arbeid utfra forsamlinger. 
Det skjer også gjennom personlig kontakt 
ved blant annet å være i kaffekroken i NLM 
Gjenbruk og gjennom KIAs arbeid. Noen av 
kontaktene følger hun opp med samtaler og 
opplæring om kristen tro. Hun er også en 
ressurs for å styrke det flerkulturelle fagfel-
tet i NLM-barnehagene og i våre fellesskap. 

1. –  At våre fellesskap må ha større bevisst-
het på arbeidet blant innvandrere og øke 
kunnskapen om dette.

 2. – Det kan lett bli et fokus på å kun betjene 
de etablerte forsamlinger og foreninger, på 
bekostning av å nå ut til nye grupper men-
nesker.

3. –  At innvandrere skal få møte Jesus, og at 
de skal bli innlemmet i våre fellesskap.

4. – Jeg ønsker at vi som misjonsfolk er be-
visst på at misjonsmarken nå er kommet hit 
til oss, og at dette er både en mulighet og en 
berikelse for oss. 

– LØFT JESU NAVN
DAG ERIK ASDAHL er ungdomsarbeider på 
Kvitsund (40 prosent) og områdearbeider 
Vest-Telemark (20 prosent). På Kvitsund har 
han ansvar for det kristne ungdomsarbeidet 
med blant annet møtevirksomhet, bibelgrup-
per, fellesandakter og samtaler med elevene. 

1. – Jeg ønsker å se både etablerte og nydan-
nede fellesskap med livsnær forkynnelse og 
livsnære relasjoner, der Bibelen løftes høyt 
og får skape vekkelse, frimodighet og glede. 
Vi må møte behovene for mer bibelopplæ-
ring både blant barn og voksne.  

2. – I Telemarks-området er det utfordrende, 
og viktig, å videreføre det som i årevis har 
blitt drevet på mange lokale steder. Samtidig 
som vi ser etter nye muligheter for kristent 
arbeid – både for og med alle generasjoner. 

3. – At ungdom blir glad i Jesus, glad i Guds 
ord, får se sin sanne verdi og det håp som 
evangeliet gir for tid og evighet. 

4. – I kreven-
de tider, både 
menneskelig og 
åndelig, er det 
lett å bli motløse. 
Den ånd har vi 
ikke fått, sier 2 
Tim 1, 7, men 
Ånden som gir 
kraft, kjærlighet 
og visdom – også 
i 2021. Løft ho-
det, løft blikket, 
løft Jesu navn!

– VI MÅ NÅ UT TIL NYE
RUNE ESPEVIK er ungvoksen-leder i Misjons-
salen Grimstad. Han har ansvaret for møtene 
for studenter og unge voksne, og ansvaret for 
bibelundervisningsopplegget «Nærmere».

1. – Jeg håper vi kan få åndelig fornyelse og 
nyfrelste i fellesskapene våre, og at fellesska-
pene og vi kristne kan få være til velsignelse 
der vi er. Jeg håper også at vi kan få medar-
beidere til de ledige stillingene vi har.

2. – Korona! Utenom det, er det kanskje at vi 
ikke når ut til nye? Vi forventer ofte at men-
nesker skal komme til fellesskapet vårt, mens 
det utenfra oppleves som en høy terskel eller 
at fellesskapene kun er for oss? Jeg har en 
opplevelse av at mange har større menneske-
frykt enn frimodighet i Jesus. Det gjør at vi 
ikke tør å snakke om ham som ønsker at alle 
skal bli frelst.

3. – At mennesker skal få bli tilgitte synde-
re, som tror på nåden, lever i nåden og som 
kan ha en frelsesglede og dermed kan leve 
frimodige, misjonale liv. Så brenner jeg for at 
vi lever et mer ærlig liv med mindre fasade. 
Ikke at vi skal dele alt med alle, men at vi i 
større grad bærer hverandres byrder.

4. – Husk at vi tror på han som har all nåde 

ØNSKER FOR ARBEIDET I REGION SØR I 2021
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ØNSKER FOR ARBEIDET I REGION SØR I 2021
og tilgivelse. Gud brukte mange «uegnede» 
og mennesker som ikke kunne alt. Han kan 
bruke hver enkelt av dere som tror på Jesus!

– BYGGE IDENTITET 
OG FELLESSKAP
JON LIA er pastor i Misjonssalen Mandal og 
områdearbeider i Lister. 

1. – At foreninger og fellesskap blir styrket og 
at den enkelte får leve som disippel av Jesus i 
Guds kraft. Da kan nemlig alt skje!

2. – Vi trenger å finne mulighetene i en ny 
kirkevirkelighet, bygge identitet og fel-
lesskap, slik at også de unge kan finne sin 
plass og være med og bygge Guds rike både 
hjemme og ute.

3. – At den enkelte må bli ført inn til Jesus, 
for å gå frigjort videre og få leve disippellivet 
i hans veldige kraft som kan gjøre uendelig 
mye mer enn det vi ber om og forstår.

4. – Vi er med i et stort arbeid. Det er ikke 
alltid vi ser hele bildet, og noen ganger blir 
vi opphengt og ser bare utfordringer og 
problemer. Jesus så muligheter der andre 
bare så tollere, syndere eller masse sultne 
mennesker og ei lita nistepakke med bare 
to fisker og fem brød. Bibelen viser deg hva 
Jesus kunne gjøre med både mennesker og 
med små ressurser. Så be han om å ta styrin-
ga, forvent under og la deg utfordre til å «gå 
på vannet».

NY EIER OG NYTT NAVN
Norsjø Ungdomssenter 
er historie og nytt navn 
er Norsjøtunet AS. Jarl 
Olav Rugtveit er ny eier 
og han ønsker velkommen 
til å arrangere blant 
annet leirer, bryllup og 
weekender.
  
TEKST OG FOTO  SVEN ÅGE SOLLI

I registreringen i Brønnøysundregis-
trene står det at Norsjøtunet har til 
«hensikt å drifte et overnattingssted 
med selskapslokaler. Aktiviteten vil 
bestå i å leie ut rom til turister og an-
dre, med eller uten servering, samt 
utleie av lokaler til diverse sosiale til-
stelninger, med eller uten servering.»

STORE PLANER. – Kan du fortelle mer om 
hva du har tenkt med Norsjøtunet?

– Vi har store og dyre planer ved at 
bygningene skal oppgraderes. Hoved-
bygningen skal opp på hotellstandard, 
møtesalen skal pusses opp og det skal 
inn dører på sørveggen ut til en ve-
randa med utsikt over vannet Norsjø. 
Kjøkkenet oppgraderes og inngangs-
partiet utvides slik at det blir like 
langt som møtesalen. Det skal videre 
bygges egen inngang til 2. etasje, for-
teller Jarl Olav Rugtveit. 

– Det vil også bli en utvidet drift i 
forhold til hva som har vært, ved at vi 
søker om skjenkebevilling. Dette gjør 
vi for å lettere kunne arrangere blant 
annet bursdager og bryllup. Det settes 
også opp en brakkerigg som i hoved-
sak skal huse sesongarbeidere. Stan-
darden på den skal være på linje med 
de andre internatene. Dermed utvider 
vi til cirka 45 rom, noe som er nesten 
en dobling i forhold til i dag. Generelt 
skal alle internatbygingene opp i stan-
dard tilsvarende gjestgiveri.

– Hvilken tidshorisont har dette?
– Det kommer an på banken, men 

planen er å bruke én million på dette 
nå. Det har vært mange avbestillinger 
fra gjester til weekender og da passer 
det å gjøre bygningsarbeidene nå slik 
at vi er klare til koronaen har gitt seg, 
sier Rugtveit.

FORDELING. 30. november var det mu-
lighet for misjonssfelleskap å komme 
til Norsjø for å hente utsyr som ikke 
følger salget. Ting som er tenkt til 
bruk for videre NLM-arrangement på 
Norsjøtunet blir lagret på stedet.

Det har kommet inn forslag og øn-
sker for fordeling av salgsgevinsten 
etter salget av Norsjø. Vi tar gjerne 
imot flere forslag. Gevinsten skal uan-
sett brukes i nedslagsfeltet til Norsjø, 
det vil si Telemark.

Jarl Olav Rugtveit har mange og store planer for Norsjøtunet.
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LEIRSKOLEDRIFTEN PÅ EVJETUN ØKER
– For året 2021 håper Evjetun 
leirsted å få til 25 uker med 
leirskole. Dette er en stor 
økning i forhold til tidligere. 
Og alle ukene er allerede 
fullbooket, forteller Sverre 
Høgsås som er daglig leder 
ved Evjetun leirsted.
TEKST OG FOTO  ELLEN SØRLIEN

– Det betyr at vi får nærmere 1900 elever 
og 200 lærere på leirskole dette året. Det er 
ny rekord, sier Høgsås. Elevene kommer fra 
kommunene i Agder, Rogaland og fra noen 
kommuner på Østlandet og er i aldersgrup-
pen fra 6.–9. klassetrinn.

ØKER BELEGGET. – Det har vært få bestillinger 
på Evjetun i vintermånedene. For å klare å 
holde hjulene i gang på leirstedet hele året 
måtte vi finne på noe. Da kom vinterleirsko-
le opp som en mulighet. Vi har jobbet en del 
med denne ideen og har nå fått til et greit 
opplegg, forteller Sverre Høgsås. 

– Opplegget er jobbet frem i nært sam-
arbeid med Camilla Tveitå som er rektor for 
leirskolen på Evjetun. – Du må få med at hun 
står på på en helt fantastisk måte for å få til 
dette, sier Sverre. Vi satser på å få til fire uker 
med vinterleirskole nå i år. Planen er å starte 
opp første uka i februar.

OPPLEGG. – Siden dette er vinterleirskole kom-
mer vi til å ha en god del undervisning med 
tanke på ski og skigåing. Vi skal bruke Høgås 
skiarena som utgangspunkt. Der er det cirka 
10 mil med oppkjørte skiløyper, så der ligger 

det godt til rette for både lek, skigåing, ski-
kjøring, skiskyting og mange forskjellige ak-
tiviteter. Det blir også en alpindag på Bortelid 
Skisenter i Åseral, forteller Høgsås.

SETESDALS-KULTUR. – Setesdal står nå på 
UNESCOs verdensarvliste og vi ser det som 
naturlig at elevene derfor får en gjennomgang 
av kulturen i Setesdal. Den dagen leirskolen 
starter vil det bli innslag av både folkemusikk, 
folkedans og tradisjonsbaking.  

KOMMER TILBAKE. – For Evjetun betyr leirskole- 
driften svært mye. Stedet blir kjent og får en 
god markedsføring gjennom dette arbeidet, 
og vi opplever også at mange av elevene som 
har vært her tar med seg foreldrene sine på 
ferie til Evjetun for å vise frem stedet. Det be-
tyr også veldig mye rent økonomisk at vi kan 
holde en jevn drift på leirstedet, både for de 
ansattes del på Evjetun og for driften totalt. 
For de ansatte i leirskolen vil arbeidstiden bli 
utvidet og dermed kan de bli tilbudt større 
stillinger, forteller Sverre Høgsås videre.

NYE IDEER OG PLANER. – Det er en glede for meg 
å være med og se at Evjetun kan blomstre, og 
at vi kan utvikle leirstedet. Vi har noen nye 
ting som vi holder på å jobbe med nå. Vi har 
kjøpt en liten holme litt lenger oppi elva, og 
der tenker vi å tilby en litt annen type over-
natting. Det blir en liten leirplass med gapa-
huk og litt forskjellig, forteller Sverre Høgsås.

Daglig leder på Evjetun, Sverre Høgsås, gleder seg 
over å få være med på utviklingen av leirstedet.

Sted/arrangør        Netto inntekt 2019        Netto inntekt 2020
Birkeland bedehus, Hægebostad 44 000  25 000 
Eiken bedehus 160 000  123 000 
Espeland skolehus, Spind 21 800 12 225 
Flekkerøy bedehus 140 314 67 830 
Kjosen bedehus 37 500 41 000 
Lyngdal bedehus 90 000 60 000 
Misjonshuset, Kristiansand 367 440 203 278 
Misjonssalen, Grimstad 221 000 78 390 
Misjonssalen, Mandal 183 922 110 000 
Norsjø Ungdomssenter 55 000  Avlyst
Rysstad, Setesdal 395 000  155 350 
Stallemo bedehus 26 666  Avlyst
Strømsbu, Arendal 95 300  55 967 
Grovane bedehus 42 830  20 000 
Vennesla 204 272  Avlyst
Fjellhaug bedehus, Vågsbygd 139 761 78 451 
Lognavatn grendehus 122 550  78 000 
Konsmo bedehus 67 320  Avlyst

FÅ JULEMESSER OG 
BASARER BLE AVLYST
2020 ble et annerledes år også når det gjaldt julemes-
ser og basarer. Til tross for det vil vi i regionen rette 
en stor takk til den enkelte for det arbeidet som ble 
gjort for å gjennomføre lotterier og messer med de 
restriksjoner som forelå på grunn av koronasituasjo-
nen. Se oversikt til høyre.

Det ble også fra regjeringens side gitt en tiltaks-
pakke der det er søkt om støtte og kompensasjon for 
både delvis gjennomførte julemesser og for avlyste 
julemesser. I desember 2020 ble det sendt en samlet 
søknad på dette fra Region sør.

ELLEN SØRLIEN
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REGION SØR

ARRANGEMENTSKALENDER
KLIPP UT 

OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

Tips meg!
Send tips, ideer og 

bilder til 
Ellen Sørlien: 

elsorlien@nlm.no

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
Facebookadresse: 
NLM Region Sør

Send oss gjerne tips 
og ideer. E-post 

adressen er: 
sor@nlm.no

FEB. HVA HVOR  TALER
7. Smått og stort Misjonssalen, Mandal  Jon Lia
10. Basar/Utlodning Fjelhaug bedehus  Hans Arne Rogn
10. Møte Misjonssalen, Grimstad  Odd Rannestad
12. Lunsjtreff Misjonssenteret, Skien  Ole-André Eliassen
18. Formiddagstreff Misjonshuset, Kristiansand  Livar Veggeland
16.–20. Møteuke Lister  Egil Grindland
23. Møte Åseral bedehus  Johan Olsen
26.-28. Møter Byremo bedehus  Magne Birkedal
28. Møte Lyngdal bedehus  Jon Lia

MAR. HVA HVOR  TALER
2.–7. Fellesmøter Spangereid bedehus  Per Tveten
3. Møte Eiken bedehus  Leif Holthe
7. Møte Dølemo bedehus  Livar Veggeland
11.–14. Bibel- og misjonsuke Tinnesmoen bedehus  Arnfinn Røyland
12.–14. Bibel- og sanghelg Misjonssenteret i Skien  Kjell Dahlene
13. Påskesangkveld Fjellhaug bedehus  Åge Solsvik
17.–18. Møte Eiken bedehus  Johan Olsen
17.–21. Møteuke Farsund bedehus  Leif Holthe
18. Møte Froland menighetssenter  Åge Solsvik
19.–21 Møtehelg Treungen bedehus  E. Grindland og O-A. Eliassen
20. Basar Flekkerøy bedehus  Mangor Harestad
24.–28. Møteuke Mosby bedehus  Åge Solsvik

APR. HVA HVOR  TALER
1.  Skjærtorsdag, nattverd Fjellhaug bedehus  Åge Solsvik
1.  Skjærtorsdag, nattverd Misjonssalen, Grimstad  Egil Grindland
3.–4. Påskemøter Eiken bedehus  Leif Holthe
4. Påskemøte Konsmo bedehus  Jon Lia
4. 1. påskedag Misjonssalen, Mandal  Jon Lia
4. Påskemøte Sveindal bedehus  Johan Olsen
4. Påskedag Misjonssalen, Grimstad  Egil Grindland
8.–11. Møteuke Misjonssalen, Mandal  Tormod Helland
11. Møte Byremo bedehus  Egil Grindland
14. Møte Reme bedehus  Hans Arne Rogn
21. Formiddagstreff Drangedal menighetshus  Ole-André Eliassen
24. Regionkonferanse Misjonssalen, Grimstad
28. Områdemøte Misjonssalen, Grimstad  Egil Grindland
28.–2.mai  Møteuke Lister-området  Inger L. Valbø

MAI HVA HVOR  TALER
1.  Møte og middag Fjellhaug bedehus  Åge Solsvik
2 Møte Lyngdal bedehus  Hans Arne Rogn
5. Utlodning Fjellhaug bedehus  Egil Grindland
6.–9. Møteuke Kvitsund Gymnas  Anette Fredly

Endringer i oppsatte møter kan skje. En fyldigere oversikt over møter og arrangementer finner du under fanen 
«Arrangement» på www.nlm.no/sor

LEIRER
19.–21. mars Aktivitetsleir (fotball, lego, hobby), 5.–7. klasse Evjetun leirsted
17.–18. april Med besteforeldre på leir, 1.–4. klasse  Evjetun leirsted
4.–6. juni Barneleir, 1.–4. klasse    Undeland misjonsgård
11.–13. juni Hest- og kanoleir, 5–7. klasse   Undeland misjonsgård
11.–13. juni Fotball/friluftleir, 5.–7. klasse   Evjetun leirsted
All påmelding skjer på nlm.no/leir (Velg Region sør i venstre marg). Her finner du også mer 
informasjon om de enkelte leirene.

REGIONKONFERANSE 
I GRIMSTAD I APRIL
Regionkonferansen blir 
lørdag 24.april i Misjons-
salen i Grimstad. Espen 
Ottosen skal ha bibeltime, 
og Jarle Haugland fra Tro 
& Medier blir med som 
seminarholder.

Ellers blir det avholdt 
årsmøte med valg og 
samtale om arbeidet. En-
delig program og opplegg 
for dagen er enda ikke 
fastlagt, det kommer vi til-
bake til senere. Størrelsen 
på konferansen avhenger 
også av eventuelle restrik-
sjoner og smittevernregler 
som følge av koronapan-
demien. 

Sett av datoen allerede 
nå!

ELLEN SØRLIEN
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