
Referat fra årsmøte - NLM Region 
sør 26. september 2020 
 

1. Godkjennelse av innkalling 
Innkallingen ble godkjent.  
 

2. Konstituering 
Valg av møtedirigent(er), referenter og protokollsignaturer.  
Mødedirigent: Thorvald Handeland 
Referenter: Arne Inntjore og Nils Andreas Loland.  
Protokollsignatur: Viggo Lütcherath og Arve Myra 
 
Kandidater ble presentert på årsmøtet og godkjent.  
Videre noteres det at det møtte 68 utsendinger fra misjonsfellesskap I NLM region Sør.  
 

3. Årsmeldinger 
a. Årsmelding fra regionstyret. Til godkjennelse. 
 
Årsmeldingen ble lagt fram av fungerende regionleder, Sven Åge Solli. Han understreket at en god 
del av det forsamlingsbyggende arbeid er nå kommet på plass. Videre ble det informert om Norsjø, 
og at leirstedet strever økonomisk. Regionen har flere utsendinger, også til sensitivt arbeid. 
Regionen kan formidle informasjon om sensitivt arbeid via en blogg.  
 
Viggo Lütcherath: Årsmeldingen var kort, men god. God informasjon om arbeidet.  
 
Videre ble det av regionledelsen kommentert at en kanskje i større grad bør invitere seg selv til 
styrene for forskjellige lag og forsamlinger. Kanskje ikke alle forstår funksjonen til regionen og 
regionstyret, hva de gjør og hva de kan gjøre.  
 
Utover det var det ingen kommentarer og spørsmål til årsmeldingen.  
 

b. Årsmelding fra Barne- og ungdomsrådet (BUR). Til godkjennelse. 
 
Årsmeldingen ble lagt fram av Sonja Leirvik, konst. Ung-leder. Hun understreket at det er Andreas 
Årikstad som har skrevet BUR sin årsmelding. Andreas var Ung-leder fram tom. våren 2020. Videre 
formidlet hun at Regionen kjennes veldig stor ut, men Herrens hånd er ikke for kort til å frelse. Den 
viktigste ressurs for arbeidet er foreldrene, viktig å støtte dem i oppdragelse og undervisning. Stor 
takk for innsatsen til ledere for lokale lag, og ledere på leir. En ny person er ansatt med ansvar for 
sommertreff på Drottningborg, også litt ansvar for Nyttårsleir på Kvitsund. Er det noen som kan være 
med på leir, så ta kontakt. Det er et stort behov. 
 
Hege Kringeland: Viktig å favne alle arbeidsgrupper i arbeidet i Region sør. Vi må våkne. BUR er 
framtiden. BUR er veldig viktig og vi må tenke nytt i arbeidet. De unge må oppleve at de blir sett. Det 
ble påpekt at de aller fleste utsendingene til årsmøtet er «eldre» enn 40 +. Hvis noen kan tenke seg å 
være med som leirleder så er det bare å ta kontakt. 
 



Svend Åge Solli: Kanskje må vi fra regionens ledelse stille mer opp i forsamlinger og foreninger og 
høre hva misjonsfolket tenker. 
 

c. Regnskapsrapport for 2019. Til orientering. 
 

Regnskapet for NLM Region sør for 2019 ble presentert av fungerende regionleder Sven Åge Solli. Da 
regnskapet for NLM Region sør inngår i det store konsernregnskapet i NLM, har ikke årsmøtet i 
regionen mandat til å godkjenne regnskapet. Regnskapet presenteres derfor kun til orientering. 
Årsbudsjett for regionene vedtas av NLMs hovedstyre etter en dialog mellom hovedkontor og 
regionene hver høst. Årsmøtet skal derfor ikke godkjenne budsjett, men også dette presenteres til 
orientering. Videre fortalte Sven Åge at utgiftene er lavere enn budsjettert, men dette skyldes 
hovedsakelig at man ikke har fått ansatt de personene man ønsket. Regionbidraget har økt litt. 
Rapporten fra områdene viser en generell stillstand i utviklingen. Fortsatt gode tall for 
gjenbruksbutikkene. Evjetun har gått fra store underskudd til overskudd. Dette skyldes god og 
ansvarlig drift. Sverre Høgsås er ny daglig leder på Evjetun. Underskudd på Undeland og Norsjø. 
Videre er gjenbruksbutikkene veldig viktig for inntektene.  
 
Supplerende kommentarer: Det er ikke offisielt enda, men Sonja har sagt opp som UNG leder. Vi må 
få tak i ny UNG leder. Det er generelt vanskelig å få tak i folk.  
 
 
Informasjon om Norsjø. Årsmelding og regnskapsrapport dreier seg om 2019. I 2020 er det besluttet 
at leirstedet Norsjø skal selges. Dette er vedtatt først i regionstyret og så i hovedstyret den 4 
september. Penger for å dekke underskudd over 15 år har vært dekket av avskrivningskostnader, 
noe som i praksis betyr at bygningsmassen forfaller. Verdivurdering av Norsjø er litt over 4,5 mill., og 
man er nå i dialog med en kjøper og håper å lande en avtale i løpet av oktober. Slik det nå ser ut, vil 
avtalen bl.a. omfatte at vi har mulighet til å bruke Norsjø på samme måte som før med ny eier. Vi ser 
ut til å få inntil 7 vederlagsfrie helger i året de neste fem årene.  
 

Presentasjon av budsjett 2020 
Budsjettet for 2020 viser en litt lavere inntekt enn 2019 samtidig som det viser økte kostnader. 
Regions-bidraget går m.a.o. noe ned. Kanskje defensiv budsjettering, men det er vanlig budsjettskikk 
at man budsjetterer forsiktig.  
 

Forslag til vedtak for 3A, 3B og 3C: Årsmøtet godkjenner regionstyrets årsrapport for 2019 og barne- 

og ungdomsrådets årsrapport for 2019. Årsmøtet tar avdelingsresultatet for Region sør 2019 til 

orientering. Årsmøtet tar Budsjett 2020 til orientering. 

Vedtatt med akklamasjon. 

 

4. Valg 

a. Regionstyret  
 
Det skal velges 2 medlemmer for 2 år (2020-2022) og 2 varamedlemmer for 1 år (2020-2021). 
 

Valgnemndas leder ved Jakob Hånes takket alle som valgnemnda har vært i kontakt med i prosessen 

med å få kandidater. Kandidater til regionstyret som er tilstede, stilte opp, og Hånes presenterte 

dem, også de som ikke var tilstede. Ingen benkeforslag. Det stemmes.  



Resultat for valg til regionstyret: 

- Torvald Handeland: 43 stemmer. Valgt til fast medlem for 2020-2022 
- Kristin Hauan: 32 stemmer. Valgt til fast medlem for 2020-2022 
- Njål Kristensen: 25 stemmer. Valgt til 1. varamedlem for 2020-2021 
- Tollef Byrkjedal: 18 stemmer. Valgt til 2. varamedlem for 2020-2021  
- Torstein Elvrum: 14 stemmer. Valgt til 3. varamedlem for 2020-2021 

 

Regionstyret har konstituert seg med Thorvald Handeland som formann og Kristen Salmelid som 

nestformann.  

 

b. Barne- og ungdomsrådet (BUR)  
 
Det skal velges 3 medlemmer, (2020-2022), og inntil 2 varamedlemmer, (2020-2021) 
 

Valgnemndas leder, Jakob Hånes, presenterte også disse kandidatene. Kandidatene ble bedt om å 

komme fram, men ingen var tilstede. Alle er gode kandidater. Ingen benkeforslag.  

Resultat for valg til BUR:  

- Knut Arild Espegren: 63 stemmer. Valgt til fast medlem for 2020-2022 
- Bjørg Aslaug Inntjore: 58 stemmer. Valgt til fast medlem for 2020-2022 
- Sebastian Hauan: 46 stemmer. Valgt til fast medlem for 2020-2022 
- Judith Espegren: 28 stemmer. Valgt til 1. varamedlem for 2020-2021 

 

c. Valgnemnda – det skal velges 3 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer 
 

Hånes presenterte og anbefalte kandidatene. Ingen benkeforslag.  

Resultat for valg til valgnemnd:  
- Marit Andersen: 58 stemmer. Valgt som fast medlem for 2020-2022 
- Øyvind Skutlaberg: 53 stemmer. Valgt som fast medlem for 2020-2022 
- Hans Arne Rogn: 48 stemmer. Valgt som fast medlem for 2020-2022 
- Helge Norheim: 33 stemmer. Valgt som 1. varamedlem for 2020-2021 
 

Blomster ble utdelt til de som går ut av styrer og råd: Jakob Hånes, Rune Espevik, Aud Jorunn Aas, 

Kjellaug Inntjore. 

 

Etter valgene ble ordet gitt til ny rektor for Kvitsund, Edgar Gamst Kristoffersen. 

Edgar hilser til årsmøtet fra styreleder Ketil Jensen som ikke hadde anledning til å komme. Hvordan 

er elevsituasjonen på Kvitsund nå? Elevtallet er 129 i år. Det er færre enn ønskelig og VG3 har kun en 

klasse. Noen færre elever på VG1 enn i fjor, men flere som begynte i VG2 og VG3 enn de som sluttet. 

Dvs. netto i pluss. Satser på to klasser per trinn neste år.  

 

Som ny rektor ønsket jeg at Kvitsund skal være en tydelig kristen skole i tillegg til å være en faglig 

god skole hvor elevene trives og har det trygt og godt. Viktig å formidle et kristen vitnesbyrd.  



Ønsker mest å formidle Jesus. Takknemlig for at NLM region sør har valgt å bruke midler på Dag Erik 

Asdal som har deler av sin stilling på Kvitsund. Mange kommer fra kristne hjem, men og en del som 

ikke gjør det. Har en god plattform for å formidle evangeliet.  

 

Kvitsund saken: Viktig å kombinere ydmyket med fasthet. Må lytte til de som sier de ikke har hatt 

det godt på Kvitsund. Saker som går tilbake i tid er ikke så enkelt å gjøre noe med, men en kan gjøre 

noe med saker blant dagens elever. Viktig å viste fasthet, når en ikke kan si seg enig i alt som sies. 

Når bildet som tegnes ikke er gjenkjennelig. Går inn i saken med et nyansert modus forhold til hva 

som har skjedd på Kvitsund. En kan ikke si at Kvitsund har gjort rett i alt, men en kan samtidig ikke si 

at alt som påstås stemmer. Vanskelig å vite hva en skal si og det er begrenset hva en kan si som 

ansatt på Kvitsund (rektor). Har vært trygg på hva en ikke vil si. Det er en sak med mange fasetter 

som handler om tidligere elever, tidligere ansatte, nåværende elever og foreldre og nåværende 

ansatte. Mange ting å forholde seg til og balansere mellom.  

 

Vanskelig å vite hvordan en skal lande det, men all vind løyer. Bra at de store riksavisene ikke tok tak 

i saken, og glad for at elevene sier at de ikke kjenner seg igjen i det bildet som er tegnet.  

 

Viktig å ha en nyansert tilnærming til dette, vi har ting vi kan lære av i denne prosessen. Avsluttet 

med et vitnesbyrd om det å komme til Gud gjennom Jesus akkurat slik jeg er fordi Jesus døde for 

meg mens jeg enda var en synder. (Rom.5,8). Takk til dere som ber for Kvitsund. Vi har et ønske 

om å få i gang igjen Kvitsund-dagen som var en tradisjon tidligere på våren en gang.  

 

5. Samtale om arbeidet.  

 

Ellen Sørlien og Sven Åge informerte om nye arbeidere i regionen. Ellen hadde intervju med tre 

av dem.  

- Intervju med Sverre Høgsås. Ny daglig leder på Evjetun. Brenner særlig for familiearbeidet. 
Viktig at NLMs egne foreninger og forsamlinger bruker Evjetun.  

- Intervju med Maria og Juan Pablo Vargas, utsendinger til Peru sammen med to barn. Reiste ut 
12.8.2017. Situasjonen i Peru har vært vanskelig i Korona-tiden. De måtte reise hjem pga. 
korona. Planen er å reise ut igjen, og bli med i arbeidet i byen Cuzco i Peru.  

- Intervju med Jon Lia. Pastor i Misjonssalen i Mandal. Begynte i januar 20. Oppvokst i 
Drangedal. Har vært i Bolivia som NLM-misjonær. Vært pastor i Frikirken. Nå er han 50% 
pastor og 50% områdearbeider i NLM. Forsamlingsbyggende arbeid begynner og slutter med 
mennesker. Mennesker som vi blir kjent med og kan vitne for. Våre fellesskap skal være 
kraftstasjoner for oss i hverdagen.  

 

Info fra Leif Holthe ved regionkontoret om digitale ressurser på nlm.no, bl.a. om månedens 

misjonsfelt, misjonsfilmer, power-pointer om prosjekter etc. 

 

Samtale om arbeidet. 
 
Thorvald Handeland: Påpekte at styremedlemmene ønsker å komme mer rundt i forsamlinger og 
foreninger for å være mer delaktig i arbeidet, i den grad det er tid og mulighet til det. Det er mange 
utfordringer med å sitte i et styre og en får ofte oppgaver en ikke hadde sett for seg at en ville få.  
 



Oddvar Skaiaa: Godt årsmøte med god stemning og mye god informasjon. NLM gjenbruk Mandal 
hadde røde tall i regnskapet. Vær klar over at de akkurat har startet opp, og at kostnader i 
forbindelse med oppstarten gjør at en får tall i minus første året. Dette kombinert med Korona 
forklarer de røde tallene. Det forventes at en vil gå i pluss allerede våren 2021. Vi som er med i 
gjenbruksbutikkene syns det er kjekt å være med. Men, vi skulle gjerne hatt med oss noen yngre folk 
i 70 års-alderen da mange av oss nærmer oss 80. Det er en utfordring å skaffe folk til butikkene, og vi 
vil utfordre dere til å komme selv eller oppfordre folk og kjente til å være med i gjenbruksbutikkene.  

 

Njål S. Kristensen: NLM ung sport. Har noen hørt om det? Det var ikke mange. Et alternativ som har 
oppstått etter det som har skjedd i KRIK og deres verdivalg. Tror vi bør være på hugget og se 
mulighetene for NLM sport som et alternativ til KRIK. Det er nok en del som ser etter alternativer. En 
eller annen utfordring om å utfordre styret til å være mer til stede? 
 
Viggo Lütcherath: Det er en del vi savner på dette regions-årsmøte. De unge. Hvordan organiserer vi 
årsmøtet slik at de unge kommer til årsmøtet? Bør BUR-årsmøtet være en del av årsmøtet? Kan man 
ha det samtidig eller parallelt og eventuelt ha en del felles ting?  
 
Misjonsmarka er ikke lenger bare i Afrika, Sør-Amerika og Asia, den er her i Norge. Våre nye 
landsmenn bor i Norge. Vi har misjonærer som kan mange språk. Som forsamlinger må vi satse enda 
mer på å nå våre nye landsmenn. Mange av dem er kristne fra før og mange av dem er åpne for 
evangeliet. Misjon i nærmiljøet blant våre nye landsmenn. Vi kan og bruke våre forkynnere inn mot 
dette arbeidet. Vi trenger ikke segregerte menigheter, men menigheter bestående av alle 
folkegrupper. Det er og samfunnsnyttig.  
 
Arne Inntjore: Norsjø. Veldig dramatisk det som nå skjer mtp. vårt arbeid i Telemark. Bør ikke 
passere uten at det kommenteres selv om det er HS som vedtar det. I forsamlingen her er det veldig 
få utsendinger fra Telemark. Kun 4 stk. på årsmøtet. Vi i Agder må ta dette inn over oss.  
 
Forslag til vedtak:  
Regionsmøtet takker for informasjonen om Norsjø og tar salgsprosessen til etterretning. 
Regionsmøtet har lyst til å si til ansatte og styret for leirstedet pluss frivillig medarbeidere, en 
hjertelig takk for et stort arbeid i Guds rike gjennom mange år.  
Enstemmig vedtatt  
 
Deretter sa Arne litt om hvordan bruke regionens arbeidere slik det var invitert til i sakspapirene på 
forhånd. Først og sist er personlig andaktsliv, bønn og bibelstudium. Dette gjelder like mye oss andre 
«frivillige». Ikke bruk masse tid på å lage strategier og lese om metoder, men sett i gang, og utbre 
Guds rike. Kan ansatte vurdere et egnet bosted for tjenesten, er det aktuelt å flytte på seg? Kanskje 
ansatte bør lage sin egen reiserute mht. besøke enkeltpersoner, aldershjem, sykehjem, fengsel, 
restauranter. Ta kontakt med tiggere, innvandrere … Lag noen møteplasser for Guds ord, tilby litt 
praktisk hjelp eller norskundervisning. Still opp på Arendalsuka, festivaler etc. Bruk digitale medier, 
f.eks. Trans World Radios program «Veien gjennom Bibelen» på de fleste språk i verden.  
 
Rune Espevik: Svar på innlegget til Viggo Lütcherath. NLM Ung har årsmøte en gang i året, men er 
aldri i Agder. Det er på landsplan, ikke på regionplan. Er enten i Oslo koblet opp mot Frontline eller 
UL. Rundt 100 delegater og alle er stort sett under 30 år. Utfordre alle barn og ungdomslag til å 
sende delegater. 
 
I praksis er dette også årsmøte for barne- og ungdomsarbeidet i regionen vår. Må lære 
ungdommene opp i hva årsmøtet er, hvorfor dette er viktig og vi må invitere dem med. 
Ungdommene kommer ikke på dette selv, de må inviteres.  



 
NLM UNG som organisasjon har eget landsmøte. Hvert eneste barne- og ungdomslag i NLM Ung har 
også stemmerett på dette årsmøtet. Derfor må vi invitere dem med hit.  
 
Kristine Hofstad: Fra Evje og oppover i Setesdal er det nesten ikke arbeid. Også veldig lite arbeid i 
Evje. Vi har ikke noe ungdomsarbeid i regi av NLM. Det drives bra arbeid av IMF, men ungdommen 
må få engasjement for misjonen. Utfordre til å få til et bedre samarbeid på tvers så vi kan få mer 
kristenliv oppover dalen (Setesdal) og de indre bygdene. Vi må ikke glemme de indre bygdene. Tenk 
om noen kunne flytte til Setesdal.  
 
Livar Veggeland: Skulle gjerne sett at det var enda flere unge her i år. Hadde satset tungt på en 
storsamling i Q42, denne ble avlyst pga. Korona. Vi satser på at det blir neste år. Siste lørdagen i april 
2021.  
 
NLM kommer til å være viktig de neste ti årene. Vi må være forberedt på at det kommer til å bli et 
økende søkelys fra media på oss, og hvilke verdier og holdninger vi står for.  
 
Flere fra DNK søker til nye sammenhenger i mangel av gode protestantiske alternativer (ortodoks, 
katolsk). Bedehusbevegelsen er store nok til å kunne representere et reelt og godt alternativ for de 
som er på søken etter noe annet.  
 
Generasjonen fra 1994 – 2014. De bruker mindre alkohol, forvalter pengene sine bedre, er mer 
konservative i holdninger og går mer i kirka. Her er der det muligheter som vi må forberede oss på i 
tiden som kommer.  
 
Representantene som er her i dag. Vi ber om at dere inviterer oss.  
 
Vidar Nilsen: Det kom inn kr. 122.000,- på gjenbruken på Lumber i dag. Vi trenger folk, ikke bare de 
eldre, men og yngre. Sosiale medier, pynting, div annet.  
 
De store spørsmålene. Inntekten har ligget på 15-16 mill. de siste årene. Utgiftene rundt 9-10 mill. 
Bidraget på 5-6 mill. Utfordre ledelsen på hvordan vi kan oppnå større omsetning. Hvordan kan vi bli 
mere utadrettet og hvordan kan vi forvalte midlene bedre?  
 
Takker styret for god service og godt samarbeid.  
 
Asbjørn Vegge.  
Evjetun. Kristendomsskolen. Vi fikk god kristendomsundervisning når vi var små gjennom kirke og 
skole. Dette er borte nå. Kunne vi brukt de digitale mulighetene til å få på plass tilsvarende god 
kristendomsundervisning.  
 
Den grå massen. Det vokser frem en generasjon som ikke vet hva de sier nei til for de har ikke fått 
undervisning om kristendom. Hva om vi får i gang en digital skole som foreldrene kan benytte seg av 
for å lære opp barna sine. Vi kan kurse foreldre, og spesialister kan hjelpe og veilede foreldrene til å 
gi barna sine opplæring hjemme. Dette kan Evjetun og andre leirsteder brukes til. Opplæring må 
planlegges og gjennomføres.  
 
Britt Kari Urdal: Sverre og Jon har flyttet på seg. Høsten Herre må drive arbeidere ut. Vi ber om det, 
men forventer vi å få svar? Vi får jo det når vi ber og slike som Sverre og Jon sier ja.  
 



Viktig at det fungerer på hjemmebane. Familiearbeidet er viktig. Teft familie er på HOLD pga. 
Korona. Kan vi få til en Teft Familie light på Evjetun? Som ikke er så dyrt, som er kortet ned? 
Ressursene som var i Kenya er nå i Norge. Må kanskje tas opp med HS?  
 
Reidar Bøe: Hvordan bruker vi ressursene våre best, spredt utover eller konsentrert? Ja takk begge 
deler. Viktig å ha sterke forsamlinger. Forsamlingen i Lyngdal etablert for 3 år siden sammen med 
IMF og Normisjon, og vi opplever vekst. Viktig å få inn ressurser. Har en forsamlingsleder i 25% i 
Lyngdal, pluss bidrag fra regionen.  
 
Kjellaug Inntjore: Er ansatt på Drottningborg vgs. og har også arbeidet ved Drottningborg 
Ungdomsskole. Drottningborg ungdomsskole har ca. 150 elever. Husk på de ansatte på 
ungdomsskolen! På vgs. er det rundt 200 elever. Stort bibelgruppearbeid. Takk for forbønn for 
arbeidet og for elevene! 
 
En annen sak er hjemkomne misjonærer pga. korona, det er to misjonærfamilier i Grimstad. De har 
en krevende situasjon. Går an å invitere misjonærer til fellesskapet ditt for å fortelle fra arbeidet. 
 
Budsjett har vært krevende i regionstyret samt forvaltning av inntektene/ressursene i regionen. 1/3 
går videre til HK, resten brukes lokalt. Kanskje vi bør sende mer? 13 styrer i regionen som har 
styreansvar for sin del av arbeidet. Opplæring av styrene er viktig og bør kanskje gjøres mer. Støtter 
veldig administrasjonen på regionkontoret.  
 
Anne Gro Holthe: Våre nye landsmenn. Region sør har opprettet en 30% ressurs i flerkulturelt 
arbeid. Vi driver bl.a. med språkkafe på Flekkerøya. Ta kontakt med regionskontoret hvis dere 
ønsker å starte med denne typen arbeid. Kurs i hvordan vi kan få kontakt med våre nye landsmenn, 
f.eks. «Tro mellom venner».  
 
Gjenbruksbutikkene trenger også noen som kan ha et kontaktskapende arbeid med mennesker som 
kommer, særlig blant innvandrere. En god plattform for å etablere kontakt.  Al-Nasira kurs for 
muslimer som vil lære mer om den kristne tro. Good News appen som Norea har utviklet. Her kan en 
få mye god hjelp og tips for hvordan vi kan snakke med våre nye landsmenn. Også sanger og musikk.  
 
Svein Andersen: Hvordan bruke våre ansatte best? Spredt utover lag og foreninger. Vi må ikke 
glemme dem. Arbeidet i lag og foreninger, blant unge og eldre, er veldig viktig for misjonen. Er 
misjonsstasjoner. Er veier inn som vi skal se stort på. Viktig at lag og foreninger får oppmerksomhet.  
 
Helge Norheim: Forsamlingsarbeidet vil være vårt fremtidige arbeid. Vi må bruke ressurser og 
ansette folk. Vi må samtidig ikke glemme lag og foreninger hvor det ikke er mulig å ha forsamling. Vi 
må se stort på å samarbeide med andre i bedehusarbeidet selv om man ser litt forskjellig på enkelte 
ting, f.eks. ELM, Normisjon, IMF, Sarepta. 
 
Digital opplæring. Det nye Awana-opplegget må vi bare ta i bruk i søndagsskole og arbeidet blant 
barn og unge ellers, både for bedehuset og for foreldrene for å lære opp barna.  
 
Takk til regionstyret for arbeidet de gjør! 
 
Dag Erik Asdahl: Er områdearbeider i Vest-Telemark, bl.a. på Kvitsund. Takker for at jeg har fått 
komme inn i felleskapet, og for at dere har valgt å satse på en stilling med den fleksibiliteten jeg har. 
Er langt til Haukeli og Edland men det er foreninger og sammenhenger der og. Dere som er her, er 
også viktige. Jf. Anna i templet. 
 



Godt å være på Kvitsund og det er betydningsfullt å få være der og hjelpe ungdommene med alle 
typer spørsmål.  
 
Oppfordre alle eldre til å stå på videre. Dere har ikke gått ut på dato. Arbeidet dere står i, er viktig.  
 
Asbjørn Vegge: Kan noen av de som har erfaring med å bruke Awana på Flekkerøya komme til 
Evjetun for å forklare andre hvordan dette kan brukes? 
 
Helge Norheim: Ja det burde være mulig å gjennomføre. Det brukes flere steder. Utfordringene er å 
få foreldrene til å bruke det i hjemmet. Vi har ressurspersoner på dette, bl.a. Aud Karin Ringvoll. 
 
Liv Høgsås: Jeg tror ungdommene i dag trenger bekreftelser, og vi må være flinke til å fortelle dem at 
de betyr noe. Utfordrer regionen til å sende en oppmuntring og takk til ungdommer som står på og 
er med i forskjellig arbeid.  
 
Thorvald Handeland: Veldig bra det som har kommet fram i samtalen. Vi må legge det fram for Jesus 
og i regionstyret. Alle er viktige i arbeidet. God kjemi mellom regionens styre og regionens ansatte.  
 

6. Tid og stedet for regionårsmøtet 2021. 
 
Regionstyrets forslag til vedtak vedrørende regionens årsmøte 2021: 

Regionkonferansen for 2021 blir i Q42 i Kristiansand 24. april og regionledelsen med komite gis 
fullmakt til å planlegge arrangementet.  
 
Ingen motforestillinger, dermed regnes det som vedtatt.  

 

 
 

  
 


