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Årsmøte for 2020 
Misjonssambandet sør 25/9 2021 
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Sak 1  Godkjennelse av innkalling til årsmøtet 
 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallingen. 
 
 

Sak 2  Konstituering av årsmøtet 
 

Det skal velges: (1) 1 ordstyrer 
 (2) 2 referenter 
 (3) 2 signaturholdere til årsmøteprotokollen 
 

Forslag til kandidater presenteres i årsmøtet. 
 
 

Sak 3  Årsmeldinger 
 

Sak 3.a Årsmelding for regionstyret, 2020 
 

Regionstyret 
Regionstyret var samlet åtte ganger i 2020. 53 saker er protokollført. Referat fra 
regionstyremøtene er offentlig tilgjengelig, og legges ut på hjemmesidene til regionen i 
etterkant av møtene. 
 

Regionstyret har i 2020 besøkt og hatt besøk fra ulike deler av regionens lokale arbeid. 
Dette for å bidra til en større kjennskap og nærhet til det store arbeidet som drives i både 
skoler, barnehager, leirsteder, gjenbruksbutikker, forsamlinger og felleskap. 
Regionstyremøtene har derfor vært flyttet til både Misjonssenteret i Skien, Imekollen 
barnehage (Mandal) og Drottningborg Ungdomsskole (Grimstad). Dette er noe som vil 
videreføres i tiden som ligger foran, og bidra til jevnlig kontakt med det lokale arbeidet.  
 

De siste årene har det vært en betydelig endring personalet i regionen. Sentralt i dette står 
strategien om å styrke det lokale og det forsamlingsbyggende arbeidet. Det er krevende å 
styrke det lokale, forsamlingsbyggende arbeidet, men en ser også at dette er en 
prioritering som er med og bidrar til vekst. Regionen må legge til rette for, og bidra med 
ressurser inn mot arbeid som bygger noe nytt og bærekraftig, og ikke bare opprettholde 
det som har vært, om vi skal bygge Misjonssambandets arbeid for årene som ligger foran. 
 

I løpet av 2020 ble Signe Olava Lindefjell Birkeland ansatt som barne- og familiearbeider 
(60% stilling) med arbeidsområde i vestre deler av Agder. En styrkning av barne- og 
familiearbeidet i et område hvor det har vært et stort behov for en ansattressurs, så det er 
en stor glede! I Misjonsenteret i Skien ble Mathias Eftevand ansatt som 
forsamlingsarbeider (20%) med oppstart fra august, og vi gleder oss over en positiv 
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utvikling i det lokale arbeidet her.  
 

Etter en lengre prosess med å få på plass en ny daglig leder ved Evjetun var det også en 
stor glede at Sverre Høgsås gikk inn i denne stillingen fra april 2020.  
 

Vi fikk også en ny ansatt i stillingen som Sommertreff-koordinator (20% stilling) i Mathias 
Bråthen, etter at Madelen Nordhagen sluttet. Stillingen er utvidet til 30% med tanke på å 
etablere et tilsvarende arrangement på Kvitsund i årene fremover.  
 

En sak som det også har vært jobbet mye med i regionstyret var salg av Norsjø 
Ungdomssenter. Ulike alternativer har blitt drøftet: ny driftsmodell, salg og delvis salg. 
Saken ble også sendt ut på høring til drøyt 200 personer i Telemark med tilknytning til 
Misjonssambandet. 56,1% gikk her inn for salg av leirstedet, og det kom mange innspill i 
prosessen. Vedtaket som til slutt ble gjort innbefattet salg, med en avtale om gratis leie i 5 
år fremover. Ny eier ønsker at Misjonssambandets aktivitet skal kunne videreføres både i 
denne perioden og på lengre sikt, noe vi ser på som svært positivt. Samtidig har vi stor 
forståelse for at et salg av et leirsted er en vanskelig sak for mange, noe som også har 
kommet til uttrykk. Regionen har derfor vært opptatt av at vi må bygge nytt arbeid, der et 
annet kapittel avsluttes. En gruppe bestående av personer fra Telemark og regionledelsen 
ble derfor nedsatt i slutten av 2020, for å utarbeide en ny strategi for arbeidet i Telemark i 
årene fremover. Strategien ble vedtatt av regionstyret i starten av 2021, og det har 
allerede nå blitt gjort to nye ansettelser i Telemark. Telemark vil stå høyt på 
prioriteringslisten i regionen også i tiden fremover.  
 

Arbeidet i 2020 ble naturlig nok også preget av pandemien som rammet oss, og medførte 
blant annet en stor og langvarig permittering av ansatte i regionen våren 2020. I denne 
perioden var det mange avlysninger av møter og arrangement. Høsten 2020 gikk imidlertid 
store deler av arbeidet som normalt, før det ble nye og betydelige restriksjoner etter 
nyttårsskiftet. Regionen har gjennom denne tiden vært en pådriver for å opprettholde 
aktiviteten så langt det har latt seg gjøre, innenfor de restriksjonene som har vært. Vi vil 
takke alle som har stått på, og lagt til rette for både digitale løsninger, drive-in-møter og 
andre kreative tiltak! Det har utvilsomt hatt betydning for mange i tiden som har vært! 
 

Misjonssambandet sør vil i stor grad ha frivillige som en ryggrad i arbeid. Det er helt 
avgjørende for at vårt arbeid skal kunne videreføres i tiden som ligger foran. En tid som 
både kan by på motstand, men også mange muligheter. Regionstyret vil i så måte rette en 
varm takk til alle frivillige i regionen som legger til rette for små og store samlinger om 
Guds ord, og som engasjerer seg i styrer for felleskap, forsamlinger og institusjoner. 
Sammen skal vi jobbe for vår store visjon “Verden for Kristus”! 

 
Årsresultatet for regionen i 2020 ble endel bedre enn i 2019, selv om inntektene gikk ned 
til 15.650.126 (En nedgang på 895.705) og kostnader på 8.287.387 (En nedgang på 
1.618.052, først og fremst knyttet til permitteringer). Dette gjorde at regionens resultat og 
bidrag til hovedkassen i 2020 ble på 7.362.739, en oppgang på 722.347. Det betyr at 52% 
av gaveinntektene i regionen ble sendt videre til hovedkassen i 2019. Vi vil takke alle som 
har vært med å bidra til et slikt resultat i et år som ble veldig annerledes! 
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Et annerledes år ble det også for mange av våre utsendinger på misjonsfeltene, hvor flere 
ble kalt hjem som følge av situasjonen. Planlagte utsendelser ble også endret eller avlyst, 
så pandemien satte også sine negative spor på det feltet. Vi gleder oss derfor stort over at 
det nå går mot lysere tider også her, med nye utsendinger på vei ut denne høsten! Det er 
stort at vi gjennom disse får være med å bringe evangeliet ut til stadig flere mennesker!  

 
 
Personalsituasjonen pr. 31. desember 2020 

 
Årsverk                             2020                                2019                                2018                               2017 
Radioer 2,1 2,0 1,9 2,9 

Leirsteder 
4,7 

(+Timebasert) 
3,64 

(+Timebasert) 
4,85 

(+Timebasert) 5,5 
Regionen 14,8 12,2 13,6 15,8 
Totalt 21,6 17,84 20,35 24,2 
Kvinner 45% 54% 42 % 42 % 
Menn 55% 46% 58 % 58 % 
Snittalder 47,4 46,3 år 45,9 år - 

 

Det var 34 ansatte i regionen og leirsteder per 31.12.2020. Til sammen utgjør dette 21,6  
årsverk, pluss timebasert arbeid på leirstedene. 
 
 
 

Institusjonene 
 
Leirstedene 
Norsjø ungdomssenter 
 
Leirstedet ble solgt i 2020 til barnebarnet til de som en gang gav tomta som Norsjø 
ungdomssenter ble bygd på. Salgsgevinsten på kr. 4,7 millioner (minus ulike kostnader og 
betaling av restgjeld på kr.546.810) skal fortrinnsvis brukes innen det geografiske 
nedslagsfeltet til Norsjø ungdomssenter, ref. uttalelser til regionledelsen og hovedstyrets 
referat i saken. 
Det økonomiske resultatet ved Norsjø det siste driftsåret ble ett overskudd på kr. 270.017. 
En kontrakt med filmselskapet Fenomen bidro til ekstra inntekter og det ble også gitt ett 
større beløp i offentlige tilskudd som følge av bortfall av utleieinntekt (koronarelatert). 
Misjonssambandet sør hadde ingen leirer på Norsjø i 2020, og hovedsaken til det var 
koronarestriksjoner. 
 
Evjetun leirsted 
Etter snuoperasjonen høsten 2017 og våren 2018, og 3 år med overskudd (2017, 2018 og 
2019), var det i 2020 forsvarlig å bruke en del midler på etterslep av vedlikehold og 
oppgradering. Resultatet i 2020 ble på kr. 673.804, selv etter stor nedgang i aktiviteten på 
grunn av koronarestriksjoner. Ordinære driftsinntekter i 2020 var vel 1,3 millioner lavere 
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enn 2019. Avbestillingsgebyrer og offentlige koronatilskudd kompenserte i stor grad denne 
nedgangen. 
Langsiktige lån betjenes etter vanlig og oppsatt plan, og er pr. 31.des. 2020 på ca. kr. 5,5 
mill. en nedgang på nesten 400.000 fra 2019. 
Sven Åge Solli fortsatte som konst. daglig leder (25%) ut mars, i tillegg til sin jobb som 
administrasjonsleder i Misjonssambandet sør. 
Fra 1. april overtok Sverre Høgsås som daglig leder på permanent basis. 
I 2020 var det 1217 som fikk vært på leirskole på Evjetun. På grunn av pandemien ble det 
kun gjennomført en leir i 2020, i tillegg til lokal UL-camp og bibelcamp på sommeren. 
Evjetun leirsted har i 2020 endret navn til Evjetun, og regnskapet til leirstedet og leirskolen 
er koblet sammen slik at dette nå skilles som avdelinger av Evjetun. 
 
Undeland Misjonsgård AS 
Aktiviteten ved Undeland har som tidligere år i stor grad vært åndelig møter og noe utleie 
til interne og eksterne leietakere. Det er stort engasjement fra frivillige, når det kommer til 
gjennomføring av arrangementer og økonomiske bidrag til stedet. 
Årsresultatet ble ett overskudd på 1,1 mill. inntektene var på vel 2,2 mill., hvor ca. kr. 1,4 
mill. av dette var gaver. Langsiktig lån (nedbetaling over ett år) ble redusert fra 2,07 mill. i 
2019 til 385.000 ved utgangen av 2020. 
Det ble dessverre ikke gjennomført leirer på Undeland i 2020 grunnet koronarestriksjoner. 
 
 
Skolene 
Drottningborg videregående skole 
Skolen har i flere år hatt gode søkertall og det er forholdsvis høyt karaktersnitt for å 
komme inn på skolen. 2020 med tilhørende koronarestriksjoner har selvsagt også preget 
skolen, og en periode på vårparten var skolen stengt. Det ble da gjennomført digital 
undervisning. 
Ledelse, administrasjon og lærerstab er alle med og gir et fantastisk faglig og åndelig tilbud 
til de mange elevene ved skolen. 
Det årlige misjonsprosjekt bidro med en gave på kr.1.042.000, for en gjeng! 
Økonomien på skolen fikk et resultat i 2020 på kr. 1.568.074 i minus, dette ble dekket av 
opparbeidet egenkapital. 
 
Drottningborg ungdomsskole 
Skolen har gode søkertall, samt en ung og engasjert stab som legger ned en stor innsats for 
å ta seg av den store elevflokken. Ledelsen ved skolen har gjort en imponerende jobb for å 
bygge opp en svært god ungdomsskole i løpet av noen får år, slik at DRUS har blitt et flott 
tilskudd til Misjonssambandets store skoletilbud. 
Det økonomiske resultatet for DRUS ble ett overskudd på kr.1.081.893 som blir tillagt 
egenkapitalen. 
 
Kvitsund Gymnas 
Det er god plass på Kvitsund til flere elever, men i forhold til året før var det en liten økning 
i elevtallet. Våren 2020 var elevtallet 126, mens høsten 2020 var det 127. Målet for skolen 
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er ett elevtall på ca.180. 
2020 var stabilt i forhold til ansatte, og fordelingen er lik mellom kvinnelige og mannlige 
ansatte. Også i 2020 fikk skolen besøk av flere av Misjonssambandets sør sine ansatte på 
kveldsmøter og morgenandakter. Det årlige misjonsprosjektet endte på ett bidrag på kr. 
481.931 til Misjonssambandets arbeid i Stor-Kina, en imponerende innsats. 
Det økonomiske resultatet for Kvitsund i 2020 ble ett underskudd på kr.1.951.705, dette 
ble dekket av opparbeidet egenkapital. 
 

 

Barnehagene 
Regionen har tre barnehager: Tinnesmoen barnehage i Notodden, Imekollen barnehage i 
Mandal og Kvås barnehage i Lyngdal. Alle barnehagene er eid og ledet av NLM 
Barnehagene AS. Misjonssambandet sør oppnevner eierstyrene. 
 
NLM Barnehagene, avdeling Tinnesmoen barnehage 
Barnehagen, som ble etablert i 1981, ligger i Notodden kommune og er regionens største 
barnehage med fem avdelinger. Hilde N. Særsland er styrer i barnehagen, og barnehagen 
har utvidet kristen formålsparagraf og er med og formidler de kristne verdiene til barna i 
barnehagen. Det blir for tiden jobbet med å ferdigstille uteområdet til barnehagen. 
 
NLM Barnehagene, avdeling Imekollen barnehage 
Imekollen barnehage ligger i Mandal kommune og har siden 2017 hatt Synnøve Gautesen 
Helliesen som styrer. Her er det plass til ca. 60 barn på tre avdelinger. For tiden er det 40 
barn, så det er god plass til flere barn i en flott barnehage. 
Imekollen gjør bruk av den utvidede formålsparagrafen, og er den eneste kristne 
barnehagen i Mandal. Det er imidlertid flere ikke-kristne foreldre, blant annet muslimske 
foreldre som sender sine barn til barnehagen. 
 
NLM Barnehagene, avdeling Kvås Barnehage 
Kvås barnehage ligger i Lyngdal kommune. Ragnhild Sørdal er daglig leder i barnehagen, og 
det er vel 20 barn i barnehagen. Barnehagen har et veldig godt omdømme i lokalområdet. 
Barnehagen er også aktivt med og formidler de kristne verdiene til barna i barnehagen og 
samler hvert år inn penger til Barnas misjonsprosjekt. 
 

 

Radioene 
 

pTro 

Radiokanalen pTro har nå eksistert i tre år, og sender på DAB, FM og nettradio i mange 
deler av landet. Visjonen til pTro er «Med Jesus til Norge», og skal være med å nå 
mennesker der de er, i bilen eller på kjøkkenet. pTro ønsker å være en sammensatt og 
variert radio, både når det kommer til musikk og annet innhold, ut ifra verdiene; Rotfestet 
– Redelig – Reflektert – Relevant.  
 
Totalt 6,7 årsverk var ansatt i radioen ved utgangen av 2020. I tillegg er et stort antall 
frivillige engasjert i arbeidet, ikke minst i forbindelse med Respons-aksjonene. Totalt kom 
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det inn 1,6 mill. på de to Respons-aksjonene i 2020. Utover noe reklame og 
sponsorinntekter er gaveinntektene det økonomiske grunnlaget for driften av radioen. 
pTro ser gjerne at enda flere engasjerer seg i den faste givertjenesten, som er med og gir 
en trygg og forutsigbar inntekt for driften av radioen.  
 

pTro er en plattform som når langt ut, også blant mennesker som ikke kjenner Jesus. På 
målinger i 2020 viser tallene om lag 10.000 lyttere daglig. pTro vil takke alle lyttere, 
forbedere og støttespillere som er med og gjør det mulig – og håper alle blir med videre på 
veien – med Jesus til Norge! 
 

 
 

Misjonsradioen Agder 

Etter utvidelsene både til DAB og i større sendeområde, har det også vært en god utvikling 
i Misjonsradioen Agder. Det kommer jevnlig tilbakemeldinger fra lyttere som setter pris på 
radioens innhold og flotte sanger. Gjennom radioarbeidet når Misjonsradioen mange som 
vanligvis ikke oppsøker kristne møter, eller som av ulike grunner ikke har mulighet til å 
delta på disse. Vi er svært takknemlige for det store arbeidet som legges ned av både 
ansatte og frivillig for at dette skal være mulig! 

 

Misjonsradioen er også svært opptatt av å legge til rette for gode samlinger med radioens 
lyttere. Nærheten mellom lyttere og radioen viser seg også i form av at det jevnlig er 
lyttere som tar kontakt og ønsker å gi gode bidrag til driften av radioen. Bjørn Olav Karlsen 
er daglig leder i Misjonsradioen Agder i 50%, og radioen har også en 
administrasjonsassistent som gikk opp fra 30 til 40% stilling i 2020. 
 

 

Mediagruppen Grenland  
Misjonssambandet sør er også medlem av Mediagruppen Grenland, som sammen med 
andre aktører driver lokalradio i Grenlandsområdet. Ole-André Eliassen jobber her som 
daglig leder. Stillingen som daglig leder er som en prøveordning utvidet til full stilling. 
 

Vi gleder oss over det store arbeidet som også her legges ned for å nå mennesker med et 
viktig budskap hver dag – og som på en spesiell måte er med og løfter evangeliet ut til 
mennesker utenfor våre sammenhenger! 
 

 

Gjenbruksbutikkene 
Er det noen som bare ikke slutter å imponere, så er det regionens gjenbruksbutikker! I et 
krevende år, med både nedstengning og restriksjoner, ble det lagt ned en enorm innsats 
som bidrog til et rekordresultat. På grunn av restriksjonene som ble gjeldende fikk man 
også kompensert bortfall av inntekter i deler av året, som bidrog til et svært godt resultat. 
Det betyr mye for arbeidet Misjonssambandet kan gjøre for mennesker som i enda større 
grad ble rammet av pandemiens konsekvenser.  
 

Butikken i Skien hadde en omsetning på 2.643.597, og et resultat på 1.224.833. I Lillesand 
var omsetningen på 3.285.065 og resultatet på 2.179.472. I Kristiansand var det en 
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omsetning på 6.057.192 og et resultat på 3.488.227, mens det i Mandal (Første hele 
driftsår) var en omsetning på 1.792.738 og et resultat på 820.728. Totalt ble overskuddet 
fra driften i butikkene på 7.713.260. Det er en formidabel økning fra 4.551.870 året før.  
 

Det at butikkene drives av en så stor flokk av frivillige står det virkelig stor respekt av. Vi er 
også glade for å høre om det gode felleskapet i butikkene, at man er et godt arbeidslag og 
sammen får drive et meningsfullt arbeid. En får ikke bare være med å samle inn midler til 
Misjonssambandets arbeid, men møte mange mennesker som ikke har noen tilknytning til 
Misjonssambandet. Det er utvilsomt også med og gir et godt tilslag til Misjonssambandet 
at en på denne måte er med og bidrar til gjenbruk, og gjennom det også får bety noe for 
miljøet. Gjenbruk blir stadig mer populært, og vi gleder oss til hva gjenbruksbutikkene kan 
få være med å bety - på mange ulike måter - i tiden fremover! 
 
 

 

Økonomi 
Misjonssambandet sør 2020 2019 2018 

Gaveinntekter kr. 14.279.397 kr. 15.450.024 kr. 15.481.168 
Andre inntekter kr. 1.370.729 kr. 1.095.807 kr. 890.753 
Sum inntekter kr. 15.650.126 kr. 16.545.830 kr. 16.478.580 
Kostnader kr. 8.287.387 kr. 9.905.513 kr. 9.892.549 
Resultat/bidrag kr. 7.362.739 kr. 6.640.317 kr. 6.586.031 

 

 

Gaveoversikt pr. område 2020                          2019                           2018 

Region direkte 
Fadder/fast giver kr. 6.555 kr. 12.627 kr. 19.287 
Totalt kr. 2.494.007 kr. 2.334.317 kr. 2.462.173 
   
Område 1, Telemark øst 
Fadder/fast giver kr. 240.089 kr. 263.054 kr. 298.548 
Totalt kr. 872.178 kr. 730.703 kr. 780.747 
 

Område 2, Vest-Telemark 
Fadder/fast giver kr. 414.549 kr. 420.829 kr. 415.711 
Totalt kr. 637.593  640.782 kr. 633.979 
 

Område 3, Vestmar-Bamble 
Fadder/fast giver kr. 107.900 kr. 107.692 kr. 109.666 
Totalt kr. 363.878 kr. 520.133 kr. 379.223 
 

Område 4, Aust-Agder 
Fadder/fast giver kr. 672.329 kr. 602.840 kr. 595.079 
Totalt kr. 1.593.785 kr. 1.583.780 kr. 1.569.628 
 

Område 5, Midtre Agder 
Fadder/fast giver kr. 2.554.057 kr. 2.493.117 kr. 2.667.946 
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Totalt kr. 4.950.911 kr. 5.141.892 kr. 5.195.004 
 

Område 6, Setesdal 
Fadder/fast giver kr. 280.257 kr. 293.616 kr. 291.448 
Totalt kr. 761.997 kr. 1.094.613 kr. 1.075.691 
 

Område 7, Lista og Mandal 
Fadder/fast giver kr. 1.123.923 kr. 1.048.693 kr. 1.033.693 
Totalt kr. 2.605.048 kr. 3.403.787 kr. 3.384.440 
 

 
Gjenbruksbutikkene i Skien, Lillesand, Kristiansand og Mandal hadde i 2020 (2019) 
samlede driftsinntekter på kr. 13.778.592 (10.709.114) og et overskudd på kr. 7.713.260 
(4.551.870).  
 

I testamentariske gaver ble det i 2020 (2019) registrert 2.927.930 (10.057.419). I 2018 var 
ble det registrert testamentariske gaver på 1.756.255.-.  
 
Testamentariske gaver utgjør en viktig del av misjonsøkonomien i Misjonssambandet. En 
stor del av innboet fra de ulike bo blir også solgt gjennom NLM Gjenbruk. Det er derfor 
riktig å si at boene også bidrar med mer enn det som blir registrert som testamentariske 
gaver. 
 

 

Avsluttende bemerkninger 
Motstand - når vi hører det ordet skaper det gjerne en del negative tanker hos oss. Ikke 
minst når vi knytter det til kristen sammenheng. Det blir fort mye å ta fatt i når en ser på 
det som skjer rundt oss. Kanskje har vi blitt vel godt vant? Norge har vært et land som har 
vært preget av kristendommen og dens påvirkning på samfunnet gjennom mange år. Det 
er ikke bare i ferd med å forandre seg, det har forandret seg. Vi står i ei ny tid, der det er 
stor og voksende motstand mot kristen tro. 51% svarte nylig i en undersøkelse at de er 
skeptiske til mennesker med en “sterk kristen tro”.  
 

Dessverre har vi nok blitt ganske defensive i møte med en slik utvikling. Muligens fordi vi er 
for godt vant, og tenker at det som har vært, er, og skal være er normalen. I store deler av 
kristendommens historie har imidlertid motstand vært normalen - dog ingen motsetning til 
vekst. Det kan et stort antall av både tidligere og nåværende utsendinger skrive under på. 
Misjonssambandets arbeid har i stor grad brutt seg frem og vokst opp, i, og gjennom 
motstand.  
 

For om motstanden er stor – er også mulighetene mange! Det trenger vi gjerne å minne 
oss på om vi skal gå fremtiden i møte, ikke med mismot, men med forventning! 
Forventning fordi vi har med en Gud å gjøre, som vil ha med oss å gjøre - og som vil at 
mennesker i Agder og Telemark skal bli kjent med Ham.  
 

Så er vi kalt til å være med på oppdraget, om å dele evangeliet med mennesker både i 
Norge og videre utover verden. Inn i det skal vi få ha et fokus på det å bygge. Bygge gode 
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kristne felleskap og forsamlinger. Der nye generasjoner kommer til, finner sin plass og blir 
utrustet til et liv som kristne. Der generasjoner knyttes sammen og yngre kan få med seg 
noe fra de som har fått gå noen steg lengre på veien med Jesus. Det samtidig som de yngre 
skal få bidra med fornyelse og nye måter å drive arbeidet på.  
 

Vi må alltid ha et fokus på hvordan vi får med neste generasjon, på hvordan vi kan være 
med å styrke trosopplæringen både i felleskapene våre og i hjemmene. Inn i det trenger vi 
hverandre, og vi må bygge sammen. Bygge et arbeid som også vil kunne være med å 
videreføre misjonsarbeid i årene som ligger foran.  
 

Misjonssambandet har alltid vært en organisasjon som har sett utover, selv om det er mye 
ugjort på hjemmebane. Vi skal videre med evangeliet til alle verdens kanter – og vinne 
verden for Kristus. Evigheten er lagt ned i alle menneskers hjerte leser vi om, og det er 
utvilsomt en enorm søken etter mening og håp hos mange mennesker i verden rundt oss. 
Der er har vi en stor mulighet. Men det å dele evangeliet med mennesker rundt oss krever 
relasjoner – det er en regel med veldig få unntak. Derfor trenger vi å komme nær til folk, 
bruke tid på å bli kjent, og ha tid til det i livene våre. For dersom ikke vi er der, og kan få 
peke mot Jesus, når behovet for håp og mening dukker opp i menneskers liv, så finnes det 
dessverre mye annet man kan fylle inn for å prøve å finne lys i tilværelsen.  
 

Derfor må vi ikke slutte å bevege oss. Vi må tørre å tenke nytt der det vil tjene vårt arbeid 
og ikke nødvendigvis holde fast på å gjøre ting slik vi alltid har gjort det. Vi skal være 
modige, og vi skal stå fast på det vi har fått, på Bibelen som vårt fundament – og arbeide 
for å lede mennesker til Jesus! Takk for at du som en del av Misjonssambandet sør er med 
på dette, på oppdraget og visjonen vi har fått – og på veien som ligger foran oss!  

 
 
 
Thorvald Handeland   Kristen Salmelid                  Kristin Hauan  
     (Styreleder)       (Nestleder)  
 
 
Svein Andersen  Snefrid Axelsen         Rune Espevik 

(Ansattes representant) 
 
Njål. S. Kristensen  Tollef Byrkjedal   
      (1.vara)         (2. vara) 
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Sak 3.b  Årsmelding barne- og ungdomsrådet (BUR) 2020 
  

Det drives et stort arbeid blant barn og unge i Misjonssambandet sør, og 69 ulike lag og 
foreninger er en del av dette arbeidet. Det er et arbeid som spenner fra allidrett, 
snekkerklubber og ungdomsklubber, til bibelgrupper og yngreslag. Alle med et mål om å 
være med å gi Jesus videre til neste generasjon.  
 

I utredninger om konsekvensene av pandemien har det flere steder blitt trukket frem at 
barn og unge har blitt særlig rammet. Dessverre har også pandemien lagt sine 
begrensninger på hva som har vært mulig å få til i vårt barne- og ungdomsarbeid. 
Regionen har imidlertid forsøkt å legge til rette for å gjennomføre møter, leirer og 
arrangement, så langt det har latt seg gjøre, innenfor de rammene vi har måttet forholde 
oss til.  
 

Regionale arrangement 

Av regionale arrangement ble det i starten av 2020 gjennomført familieleir på Gautestad 
leirsted og weekend for ungdom/unge voksne på Evjetun. På forsommeren ble det også 
avholdt tweensleirer på Undeland og Evjetun.  
 

Fjorårets Sommertreff måtte dessverre avvikles i en digital versjon, som ble kalt 
Zoomertreff. Noen uker senere fikk vi imidlertid mulighet til å avholde lokal UL-camp på 
Evjetun med over hundre deltakere. Flere ungdommer fra regionen ble også engasjert i 
arbeidet med å planlegge og gjennomføre campen, og det ble virkelig noen flotte dager 
med sosialt felleskap, aktiviteter og møter som ble streamet fra UL Live.  
 

Leirene som skulle vært avholdt på senhøsten og i førjulstid måtte vi dessverre avlyse.  
 

Bemanningssituasjon 

Når det gjelder bemanningssituasjonen innenfor BU-arbeidet, har det vært noen 
endringer. Andreas Årikstad var fungerende UNG-leder frem til mai 2020, før Sonja 
Leirvik overtok oppgaven ut 2020. Det har vært jobbet med å få en fast person til 
stillingen, og BUR har i denne prosessen vært representert ved Knut Arild Espegren og 
Marit L. Kristensen. Det er en stor glede at Kristine Gangstø Byrkjedal nå har gått inn i 
den stillingen – som vi tillater oss å ta med her - selv om det skjedde fra august 
inneværende år.  
 

Det gjennomføres årlig felles møte mellom BUR og regionstyret, for blant annet å gi 
innspill til prioriteringer innenfor barne- og ungdomsarbeidet. En viktig prioritering i 
ansettelser av nye barne-, ungdoms- og familiearbeidere har vært å styrke det lokale og 
det forsamlingsbyggende arbeidet. Høsten 2020 gikk Signe Olava Lindefjell Birkeland inn 
i en stilling som barne- og familiearbeider i vestre deler av Agder, og skal prioritere 
arbeid i dette området, i tillegg til noe arbeid rettet inn mot barnehagene og leirarbeid.  
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Vi gleder oss stort over at hun har kommet i gang med dette, i et område hvor det har 
vært et betydelig behov for en slik stilling.  
 

I Misjonssalen i Mandal ble det også bevilget penger til en stilling som barne- ungdoms- 
eller familiearbeider. Dessverre har denne stillingen enda ikke blitt besatt.  
 

Barnehager og skoler 

Barnehagene og skolene som eies av regionen er også en svært viktig del av arbeidet 
som gjøres innenfor barne- og ungdomsarbeidet vårt. I dag har vi tre barnehager, 
Tinnesmoen (Notodden), Imekollen (Mandal) og Kvås barnehage. I tillegg eier regionen 
tre skoler; Kvitsund (Kviteseid), Drottningborg ungdomsskole (Grimstad) og 
Drottningborg videregående skole (Grimstad). Her får flere hundre barn og unge bli mer 
kjent med Jesus – og få ta med seg noe viktig for livet videre.  
 

Vi må også berømme fantastiske elever som i fjor overførte til sammen 2.229.180.- 
kroner til Misjonssambandets arbeid. Det er vi både utrolig imponert og takknemlige for!  
 

Frivillige ledere 

Vi vil også takke alle som er med som frivillige ledere på barneleirer, i barnelag, på 
søndagsklubber og i andre aktiviteter for barn og unge. Vi kan nok alle tenke tilbake til 
hva det har betydd for oss at noen var villige til å bruke tid og krefter på å se oss, dele 
Jesus og bety noe for oss i vår egen oppvekst. Tusen takk for at dere nå er med og gir 
videre!  
 
Ta kontakt 

Vi vil også gjenta oppfordringen fra de ansatte i BU-arbeidet i regionen, som kommer på 
besøk i barne- og ungdomslag. Dersom en vil ha andaktshjelp så ta kontakt med 
regionkontoret eller send inn svar på forespørselen som sendes til kontaktpersonene i 
alle registrerte barne- og ungdomslag.  
 

I tillegg til å komme på besøk må man gjerne høre om den som kommer kan bidra med 
“noe mer”. Det være seg ledersamlinger eller gruppesamlinger som kan legges i 
tilknytning til besøket. Kanskje kan det være behov for en sparringspartner i forhold til 
hvordan arbeidet lokalt kan opprettholdes og videreutvikles? Ikke vær redd for å ta 
kontakt om det. Sammen skal vi bygge og være med å vinne neste generasjon for Jesus!  
 
BUR har i 2020 bestått av: 
Knut Arild Espegren, Kristiansand (Leder) 
Thomas Galteland, Birkenes 
Marit Ladstein Kristensen, Konsmo 
Sebastian Hauan, Mandal  
Bjørg Inntjore, Grimstad/Kristiansand 

Judith Emelie Espegren, Kristiansand 
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Sak 3.c   Regnskapsrapport for NLM Region sør, 2019 
 

Regnskapet for Misjonssambandet sør for 2020 presenteres i årsmøtet av 
administrasjonsleder Sven Åge Solli. 
 

Da regnskapet for Misjonssambandet sør inngår i det store konsernregnskapet i 
Misjonssambandet, har ikke årsmøtet i regionen mandat til å godkjenne regnskapet. 
Regnskapet presenteres derfor kun til orientering. 
 

Årsbudsjett for regionene vedtas av Misjonssambandets hovedstyre etter en dialog 

mellom hovedkontor og regionene hver høst. Årsmøtet skal derfor ikke godkjenne 
budsjett, men også dette presenteres til orientering. 

 

Forslag til vedtak for 3A, 3B og 3C: 
Årsmøtet godkjenner regionstyrets årsrapport for 2020 og barne- og ungdomsrådets 
årsrapport for 2020. Årsmøtet tar avdelingsresultatet for Misjonssambandet sør 2020 til 
orientering. Årsmøtet tar Budsjett 2021 til orientering. 
 
 
 

Sak 5 Valg 

Sak 5a - Valg til regionstyret  
   

Regionstyret 2020/21 har bestått av:   
 
            Navn          Sted       Valgperiode             Bemerkning 

Handeland, Thorvald  Eiken 2020-2022 Styreleder 

Salmelid, Kristen Kviteseid 2019-2021 Nestleder 

Axelsen, Snefrid Flekkerøy 2019-2021  

Andersen, Svein Lyngdal 2019-2021  

Hauan, Kristin Mandal 2020-2022  

*Grindland, Egil Kristiansand 2019-2021 *Ansattes repr.  

**Espevik, Rune Grimstad 2021-2023 **Ansattes repr. fra april 21 

Kristensen, Njål. S Konsmo 2020-2021 Første varamedlem 

Byrkjedal, Tollef Kristiansand 2020-2021 Andre varamedlem 

   
Det skal velges:  
3 medlemmer for 2 år (2021-2023)  
Inntil 2 varamedlemmer for 1 år (2021-2022) 
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Kandidater til regionstyret (Alfabetisk rekkefølge): 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andersen, Svein  
Lyngdal, 52 år  
Lærer KVS Lyngdal  
Aktiv i ulike verv og engasjement i Misjonssambandet i Lyngdal. 
Landsrådsmedlem og andre verv i Laget (NKSS). Har også jobbet 
som ungdomsprest/kapellan. Medlem av regionstyret.  

 

Axelsen, Snefrid  
Flekkerøy, 56 år  
Sykepleier, medisinsk overvåkning, Sørlandet sykehus.   
Aktiv i Flekkerøy bedehusforsamling. Har drevet barnelag 
og sittet flere perioder i styret. Aktiv i kvinneforening, 
cellegruppe og som leder for forsamlingens møtegrupper.  
 

 

Ekroll, Marit 

Kristiansand, 35 år 

Sykepleier, lindrende enhet, Sørlandet sykehus. 

Aktiv i Misjonshuset Kristiansand, og tidligere i 

Misjonssalen i Oslo, i ulike engasjement og komiteer. Har 

tidligere jobbet som ettåring i Misjonssambandet i Oppland 

krets.  
 

 

Kristensen, Njål Skrettingland  
Konsmo, 46 år  
Brannkonstabel i KBR, Kristiansand brannstasjon.   
Formann for Konsmo bedehus.  
Leder av Konsmo ungdomskor og Konsmo 
gutteklubb (Misjonssambandet).   

 

 

Sandvik, Geir 

Kristiansand, 67 år 

Selvstendig næringsdrivende. Aktiv i Misjonshuset i Kristiansand 

blant annet som styremedlem og møteleder. Har tidligere jobbet 

som programredaktør i Norea, som lærer og rektor ved 
Medieskolen på Gimlekollen og som seniorkonsulent i Plussreiser.   
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5b Valg til Barne– og ungdomsrådet (BUR)  
  

         BUR 2020/21 har bestått av:   
 
          Navn          Sted       Valgperiode             Bemerkning 

Espegren, Knut Arild  Kristiansand 2020-2022 Leder 

Inntjore, Bjørg Grimstad 2020-2022  

Galteland, Thomas Kristiansand 2019-2021  

Kristensen, Marit L.  Konsmo 2019-2021  

Hauan, Sebastian Mandal 2020-2022  

Espegren, Judith Kristiansand 2020-2022 Varamedlem 

 

  
Det skal velges:  
2 medlemmer for 2 år (2021-2023)  
Inntil 2 medlemmer for 1 år (2021-2022)  
  
  

Kandidater til BUR (Alfabetisk rekkefølge):   
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Byremo, Joar 

Flekkerøy, 18 år 

Aktiv i Flekkerøy bedehusforsamling, har her 

vært leder i ulikt barne- og ungdomsarbeid som 

Connect og Awana. Deltatt på lederkurs i 

Misjonssambandet.  

 

 

Galteland, Thomas 
Birkeland, 24 år 
Ingeniør. Erfaring fra ulikt barne- og ungdomsarbeid. Har 

tidligere gått på Fjellhaug bibelskole og Kvitsund. 

Nåværende medlem av BUR.  

 

Handeland, Ingrid 

Eiken/Kristiansand, 20 år.  

Student. Har tidligere gått på Tryggheim og Kvitsund, og 

var sistnevnte sted engasjert som misjonsprosjektansvarlig. 

Erfaring som leirleder og med trosopplæring for barn.  
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5c Valg til valgnemnda  
  

Valgnemnda 2020/21 har bestått av:   
 
          Navn          Sted       Valgperiode             Bemerkning 

Andersen, Marit Kristiansand 2020-2022 Leder 

Røykenes, Steffen Hornnes 2019-2021  

Bøe, Maren Lyngdal 2019-2021  

Skutlaberg, Per Øyvind Vennesla 2020-2022 Referent 

Rogn, Hans Arne Farsund 2020-2022 Nestleder 

Norheim, Helge Flekkerøy 2020-2021 Varamedlem 

 

 

Det skal velges:  
2 medlemmer for to år (2020-2022)  
Inntil to varamedlemmer for ett år (2020-2021)  

 

  

Kandidater til Valgnemnda (Alfabetisk rekkefølge):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Kristensen, Marit L.  

Konsmo, 45 år 

Førskolelærer. Engasjert i ulikt fra barne- og 
ungdomsarbeid, blant annet som søndagsskolelærer. 
Tidligere gått på Kvitsund og Fjellheim bibelskole og er i dag 

medlem av BUR. Leder i Konsmo misjonsforening av 
Misjonssambandet.  

 

 

Fidjeland, Kari 

Eiken (Opprinnelig fra Drangedal), 36 år.   

Utdannet sosionom og ansatt i skolen. Har gått på 

Fjellhaug bibelskole og tatt årsstudium i bibel og 

misjon. Styremedlem i Hægebostad misjonsfelleskap 

og tidligere medlem av BUR i Oppland krets.  

 

Inntjore, Arne 

Grimstad, 56 år.  

Rektor, Innherred kristne skole. Inntil nylig styreleder 

i Misjonssalen i Grimstad. Har et stort engasjement 

for NLMs misjonsarbeid, og har blant annet tidligere 

jobbet ved Misjonssambandets skole i Peru. 
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Sak 6 Samtale om arbeidet 
  
Det åpnes for samtale om arbeidet i Misjonssambandet sør. 

  

Sak 7 Tid og sted for neste årsmøte 
 

Regionstyrets forslag til vedtak vedrørende regionens årsmøte 2022: 
 
“Regionstyret gis fullmakt til å fastsette tid og sted for regionårsmøtet i 2022”.  

 

 

 

Røykenes, Steffen 

Hornnes, 49 år. 
Rektor KVS Bygland. Formann på Hornnes 
bedehus. Har tidligere vært aktiv i 
Misjonssambandet i Bergen Krets og i Evje. 
Nåværende medlem av valgkomiteen.  

 

 

Brødsjømoen, Anne-Birgit F. 

Neslandsvatn, 61 år. 

Driver eget gartnerfirma. Aktiv i lokalt arbeid, i 

Gjenbruksbutikken i Skien og som styremedlem på 

Drottningborg vgs. Har tidligere jobbet i 

Misjonssambandet i Aust-Agder og Telemark.  


