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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 

Dato: 24.04.2019 

Tid: 17.30 – 21.00 

Sted: Regionkontoret, Kristiansand 

Til stede: Kristen Salmelid (styreleder), Thorvald Handeland, Kjellaug Inntjore, 
Egil Grindland, Kristin Kjebekk Aas og Tollef Byrkjedal (1.vara).  
 
Forfall: Anders Martin Pedersen. 
 

Annen informasjon: Møtet ble ledet av nestleder Thorvald Handeland.  
Fra administrasjonen: Sven Åge Solli (Administrasjonsleder), Brit Kari Urdal 
(NLM Ung leder), og Livar Veggeland (Regionleder) 
 

 

Thorvald Handeland åpnet møtet med andakt fra Lukas 5 – «Peters fiskefangst».  
 

Sak 
15/19 Godkjenning av innkalling 

 

  

Vedtak: 
Regionstyrets godkjenner innkallingen til regionstyremøtet 24.04.19. 
 

 

 
 

Sak 
16/19 

 

Orienteringer 
  

 1. Pågående ansettelsesprosesser i regionen. 
a) Forsamlingsleder i Mandal.  
b) Ungleder Region sør 
c) Daglig leder Evjetun 
d) Områdearbeider Vest-Telemark.  

2. Orientering fra skolebesøk på Kvitsund Gymnas (Vedlegg 1619 
– Skolebesøk Kvitsund) 

3. Orientering om kartlegging av dugnadsalternativ v/Norsjø. 
 
 
1a) Det har ikke kommet på plass noen forsamlingsleder i Mandal enda. 
Kandidaten fra FiH som var aktuell for stillingen, har valgt å fortsette 
studiene der. Etter samråd med styreleder i Misjonssalen i Mandal har 
regionleder utfordret en av våre ansatte på å gå inn som 50% 
forsamlingsleder i Mandal. Han vil gi svar på dette i løpet av mai.  
 
1b) Hans Kristian Skaar, Knut Arild Espegren og Marit L. Kristensen har alle 
takket ja til å sitte i innstillingsrådet for ny ungleder i regionen. En person 
har så langt vist interesse for stillingen. To personer har også blitt 
oppfordret til å søke på stillingen.  
 
1c) Flere personer har blitt kontaktet med tanke på å gå inn i stillingen som 
daglig leder på Evjetun leirsted. Pr. nå er det tre kandidater som anses som 
aktuelle for stillingen, som vurderer om de skal sende inn en søknad.  
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1d) Dag Erik Asdahl har blitt godkjent av generalsekretæren til stillingen som 
områdearbeider i Vest-Telemark. Han har takket ja til stillingen, og 
arbeidsavtalen vil snart signeres.  
 
 
2) Regionleder orienterte om skolebesøk på Kvitsund 4. april. I løpet av 
dagen var det omvisning på skolen, møte med verneombud, stab, elevråd, 
ledergruppen og kristendomslærerne. Det ble gitt gode tilbakemeldinger fra 
elevrådet, som løfter frem gode lærere som har tid, ivaretar dem og gir dem 
et godt faglig tilbud.  
 
På den negative siden har skolen minst 30 elever mindre enn de burde hatt, 
og det medfører en alvorlig økonomisk situasjon for skolen. Det var i 2018 et 
underskudd på tre millioner, i tillegg til avskrivninger på et tosifret antall 
millioner.  
Det er noe bedre søknadstall for høsten 2019, men det har vært og blir 
gjennomført nedbemanning, som naturlig nok er svært krevende for 
situasjonen ved skolen. Skolen opplever en god dialog med NLM Økonomi 
når det gjelder den økonomiske situasjonen.  
 
 
3) Administrasjonsleder orienterte om kartleggingen av «selvstells- og 
dugnadsalternativet» for videre drift av Norsjø Ungdomssenter. Foreløpig 
har det ikke blitt gjort veldig mye i denne saken, og styret på Norsjø har blitt 
bedt om å komme mer på banen i prosessen. Fristen for dokumentasjon til 
regionstyret om dette alternativet er mai 2019.  
 

Vedtak: 
Regionstyret tar informasjonen fra regionadministrasjonen til orientering.  
 

 
 

Sak  
17/19 

 

Misjonssalen i Grimstad 
      

 
 

 

Saksdokument til denne saken: 
• 1719 – Brev fra Misjonssalen i Grimstad 

 
Fra Misjonssalen i Grimstad har regionstyret mottatt brev som 
orienterer om utviklingen i Misjonssalen. Etter flyttingen til nye lokaler 
i Grooseveien har arbeidet i forsamlingen vokst betydelig. For 
eksempel har gjennomsnittlig antall som deltar på søndagsmøtene 
vokst fra 38 til 64 fra 2015 til 2018.  
 
I dag har Misjonssalen en ansatt (Barne- og ungdomsarbeider Rune 
Espevik) i 40% stilling, og styret i Misjonssalen vil takke regionen for 
denne prioriteringen.   
 
Det signaliseres imidlertid at det nå er et betydelig behov for å få på 
plass en forsamlingsleder eller forsamlingsarbeider, som kan være 
med å bære/løfte arbeidet videre. Styret i Misjonssalen ber derfor om 
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at regionstyret tar stilling til dette spørsmålet.  
 
Regionstyret ser behovet for at det legges til rette for etableringen av 
en slik stilling. En slik stilling vil medføre at vi øker den totale 
stillingsrammen i regionen, så fremt den ikke erstatter andre stillinger. 
Finansieringen av denne stillingen må dermed skje gjennom at 
regionen får øke den totale stillingsrammen (Må godkjennes av 
hovedkontoret), eller gjennom kutt andre steder i regionen. 
Førstnevnte løsning vil gå på bekostning av vårt regionbidrag.  
 
Regionadministrasjonen orienterte om at det finnes muligheter for 
kutt gjennom naturlig avgang/omfordeling av ressurser i regionen i 
2019. Det er ønskelig at kutt andre steder i regionens stillinger 
primært er det som finansierer etableringen av denne stillingen.  
 
Vedtak: 
Regionstyret går inn for at det opprettes en stilling som 50% 
forsamlingsleder i Grimstad. Regionadministrasjonen bes om å gå i 
dialog med hovedkontoret i NLM med tanke på å få stillingen 
godkjent. Stillingen kan ved godkjenning lyses ut fra 1. juni med tanke 
på å få til en oppstart i stillingen fra 1. august.  

 
 

Sak  
18/19 

 

Orientering om arbeidet i pTro 
      

 
 

 
Regionens institusjoner (Radioer, barnehager, leirsteder og skoler) 
utgjør en viktig del av regionens arbeid. Vi ønsker derfor en dialog 
med den enkelte institusjon med jevne mellomrom i regionens 
styremøter. 
 
Tollef Byrkjedal er journalist i pTro og orienterte om utviklingen som 
har skjedd i pTros arbeid den siste tiden.  
 
Fra 1. mars har pTro utvidet sine sendinger til også å omfatte deler av 
Norland, Troms, Akershus og Oslo. Det betyr at seks av syv regioner i 
NLM nå har tilgang til pTro over DAB.  
 
Medietilsynet dekker i oppstartsåret 80% av kostnadene knyttet til 
ekspansjonen, men etter dette vil hele kostnaden falle på pTro. Det 
innebærer at inntektene i pTro må opp med omtrent en million kroner 
fra 2020. I fjor var omsetningen i pTro på ca. 5. mill., og resultatet 
endte med et minus på 635.000. Det har som en følge av dette vært 
foretatt kutt i radioens stab dette året.  
 
Parallelt med utvidelsen av sendeområdet skjer det også en 
kontinuerlig fornyelse av programflaten i radioen. «Retro på pTro» og 
«Bibelguiden» er blant nysatsningene den siste tiden.  
 
Det legges også stor vekt på at det må være en fornyelse av 
lyttermassen for å sikre radioens fremtid – yngre lyttere må nås, og 
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inkluderes som givere til radioarbeidet.  
 
Vedtak: 
Regionstyret tar informasjonen om arbeidet i pTro til etterretning, og 
takker for det gode arbeidet som legges ned av pTro i en ny og 
spennende fase av radioarbeidet.  
 

 

Sak  
19/19 

 

Økonomi – 1. kvartal 2019 
      

 
 

 
Saksdokument til denne saken: 

• 1919 1. kvartal – NLM Region sør 
 
Det kan komme justeringer på dette fra KNIF Regnskap, men det gir 
likevel noen indikasjoner på året så langt.  
 
Noen nøkkeltall for 1. kvartal:  
(Tallene i parentes viser resultatet i tilsvarende periode i fjor) 
 
NLM Region Sør 
 -Inntekter:  2.472` (2.533`) 
 -Kostnader:  2.613` (2.828`) 
 -Resultat:    -141` (-295`) 
 
Leirsteder (Kun resultat) 
 -Norsjø:  -189` (-147`) 
 -Undeland:  -121` (-165`) 
 -Evjetun: -384` (-490`) 
 
 
Inntektene til regionen har falt noe i første kvartal 2019 sammenlignet 
med samme periode i 2018. Det er generelle gaver fra 
misjonsfelleskap og enkeltgaver som utgjør de største endringene. 
Reduksjon i kostnadene gjør imidlertid at underskuddet for første 
kvartal er 154` lavere enn på samme tid i fjor.  
 
Det er helt naturlig en del svingninger over en forholdsvis liten 
periode på tre mnd., men det bør likevel settes et fokus på at 
gaveinntektene bør gå oppover, og ikke nedover, dersom en skal få 
realisert mer av det en ønsker i regionen fremover, samtidig som vårt 
bidrag til misjonen opprettholdes.  
 
Det har blitt foreslått for regionadministrasjonen at vi starter en 
giveraksjon, etter mal fra giveraksjonen i NLM Region nordvest i fjor. 
Denne gav veldig gode resultater, og to andre regioner gjennomfører i 
år en lignende giveraksjon. Det er viktig med et kontinuerlig fokus på 
givertjeneste, samtidig som vi ikke skal «slite ut» folk med et altfor 
stort fokus på dette.  
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Forslag til vedtak: 
Regionstyret tar resultatet fra 1. kvartal til etterretning, og ber 
regionadministrasjonen jobbe videre med en å få til en giveraksjon den 
kommende våren.   
 

 
 

Sak  
20/19 

 

Samtalemøter 
      

 
 

 
Felleskapsutvikler og regionleder har gjennomført samtalemøter med 
styrene og/eller medlemmene i femten fellesskap/forsamlinger i 
regionen de siste månedene.  
 
Det har gitt et betydelig bilde av de utfordringene og mulighetene vi 
står overfor i arbeidet i regionen. Regionleder trekker frem følgende 
punkt etter besøkene i fellesskapene;  
 
*Et gjennomgående ønske om at yngre krefter skal komme/flytte til. 
Det etterlyses unge barnefamilier mange steder, og fokuset blir flyttet 
til hva en da kunne fått til, i stedet for hva en nå kan få til, med de 
ressursene en har.  
 
*Det er mange personer som vil noe og som legger ned en stor innsats 
i arbeidet, men en del steder blir det mye på få personer.  
 
*Det er en sterk brann for at arbeidet og misjonsengasjementet skal 
videreføres.  
 
*Mye skal opprettholdes, til dels på bekostning av nytenkning. Luther 
snakket om «innkrøktheten» som bor i oss alle. Vi ønsker å gjøre ting 
slik vi alltid har gjort det. Det er en «innkrøkthet» vi trenger å utfordre 
og overvinne i oss selv og i våre fellesskap.  
 
*Det er et behov for flere lokale åndelige ledere. Praktisk arbeid er en 
ting, men et åndelig ansvar kvier mange seg for å ta på seg. Vi må 
jobbe med å utruste og utfordre personer lokalt til å ta et åndelig 
ansvar for arbeidet.  
 
*Det er mye møtevirksomhet, men lite utadrettet virksomhet i våre 
fellesskap. For de aller fleste mennesker begynner veien mot kristen 
tro utenfor bedehuset. Der er vi ikke så mye til stede i dag. Er det slik 
at møtevirksomheten er så omfattende at vi ikke har tid/krefter til 
utadrettet virksomhet, så bør vi stille oss noen ransakende spørsmål.  
 
*Det er store behov for å snakke om åndelige ting – om ikke vi gjør det 
sammen som kristne brødre og søstre, hvordan skal vi da være trygge 
på å snakke om det med ikke-kristne? 
 
 
Det blir uttalt at det er positivt og viktig at disse samtalemøtene har 
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blitt avholdt. Erfaringene fra dette bør komme frem under 
regionkonferansen.  
 
Øvrige punkt fra samtalen:  
 
-Vi må gå mer aktivt inn for å etablere sosiale relasjoner, med folk 
utenfor våre sammenhenger.  
-Kontakten mellom generasjonene er et nøkkelpunkt, mange faller i 
dag fra troen i overgangene mellom de ulike generasjonene.  
-Det har nok vært en manglende disippelgjøring over lengre tid, vi må 
bli stoltere og tøffere med tanke på den troen vi eier.   
-Vi har i mange sammenhenger trukket oss en del tilbake og blitt 
passive - selv om vi har «den beste salgsvaren i verden».  
-Hvordan er felleskapene våre? Elsker vi hverandre? Det må være noe 
som kjennetegner oss, som skinner gjennom til mennesker utenfor 
felleskapene våre.  
-Det handler om relasjoner, vi må bli kjent med folk, bygge tillit.  
 
  
Vedtak:  
Regionstyret ber om at erfaringene fra samtalemøtene legges frem 
under regionårsmøtet i mai. Det må skapes en bevisstgjøring og 
endringsvilje blant våre felleskap, slik at vi kan utvikle livskraftige og 
utadrettede felleskap i vårt arbeid de neste tiårene.  

 
 
 
 
 

Møtedatoer 2019: 
25.mai (Konstituerende styremøte på årsmøte), 22.august, 9.oktober og 28.november.  
 

Referent: Livar Veggeland 
 
 
 

             
Kristen Salmelid  (Thorvald Handeland)   Kjellaug Inntjore 
(Styreleder)   (Nestleder) 
 
 
 
 
            
Kristin Kjebekk Aas  (Anders Martin Pedersen) Egil Grindland 
        Ansattes representant 
 
 
 
    
Tollef Byrkjedal, 1.vara 


