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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 

Dato: 24.08.2021 

Tid: 18.00 – 21.15 

Sted: Flekkerøy 

Til stede: Thorvald Handeland (styreleder), Kristin Hauan, Snefrid Axelsen, Svein 
Andersen og Kristen Salmelid.  
Forfall: Rune Espevik (Ansattes repr.) og Njål S. Kristensen (1.vara). 

Annen informasjon:  
 
Fra administrasjonen: Sven Åge Solli (Administrasjonsleder), Kristine Gangstø 
Byrkjedal (UNG-leder) og Livar Veggeland (Regionleder).  

 

Møtet ble startet med ord for kvelden fra Svein Andersen fra 2. Krøn. 20,12. «Vi vet ikke hva vi skal 
gjøre, men våre øyne er vendt mot deg».  
 
 

Sak 
44/21 Godkjenning av innkalling 

 

  

Vedtak: 
Regionstyrets godkjenner innkallingen til regionstyremøtet 24.08.21. 
 

 

 
 

Sak 
45/21 Orienteringer 

 

  
1. Arrangement sommeren 2021. 
2. Konfirmasjonsopplegg – Planer for 2021/22.  
3. Notodden/Telemark – Oppstart for nyansatte.  
4. Lyngdal – Innvielse av pastor.  
5. Fastgiveraksjon & ringerunde til felleskap 
6. Regionårsmøtet 25. september 

 
1) I løpet av sommeren har det blitt avholdt bibelcamper, Sommertreff og 
lokal UL-camp. Bibelcampene (Kvitsund og Evjetun) har begge vært meget 
godt besøkt. Campen på Kvitsund måtte deles opp i to deler av 
smittevernhensyn, og var fullbooket i begge deler. Evjetun hadde godt besøk 
alle tre ukene, og var fullbooket inn mot helgene. Det samme var 
Sommertreff hvor det var 200 påmeldte og ventelister for å bli med. UL på 
Kvitsund hadde ikke så mange deltakere ca. 25 stk., men ble et flott 
arrangement for de som deltok.  
 
2) Regionen gikk ut med relansering av konfirmasjonstilbud før sommeren. 
Til slutt endte det med at det blir en konfirmant dette året. Kristine G. 
Byrkjedal besøker konfirmanten månedlig, og gjennomfører doble 
undervisningstimer hver gang, før konfirmasjonen finner sted til våren. 
 
3) Kristine og John Olav Selstø hadde sine første arbeidsdager i regionen 2. 
august. Kristine G. Byrkjedal og Livar Veggeland var på plass i Notodden, og 
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hadde sammen med to representanter fra styret samtaler om oppstarten og 
veien videre. Det var egen innvielsesmarkering med forbønn 22. august, hvor 
Livar deltok med hilsen fra regionen.  
 
4) Jon Lia går denne høsten inn i stillingen som pastor i Lyngdal 
bedehusforsamling. Han vil her ha en stillingsprosent på 40%. Det var 
innvielse av ham som pastor i Lyngdal 22. august, foran et fullsatt bedehus. 
Livar Veggeland representerte her regionen.   
 
5) Det planlegges en nasjonal fastgiveraksjon i september i hele 
Misjonssambandet. Her i sør tar vi imidlertid sikte på å avholde denne i 
midten av oktober, kombinert med en ringerunde til alle regionens lag, 
foreninger og fellesskap. Vi trenger å få til et løft på gaveinntektene, da disse 
har falt ganske markant i 2021. Regionstyret utfordres til å være med på 
ringerunden sammen med regionledelsen, som vil planlegge dette videre.  
 
6) Regionårsmøtet i Misjonssalen blir altså 25. september. Vi kan som følge 
av plassbegrensning (Som igjen henger sammen med koronarestriksjonene) 
ha ca. 100 personer på plass. Delegater vil derfor bli prioritert. 
Saksdokumenter og velkomstbrev sendes ut til alle lag og foreninger i 
regionen i løpet av uken.  
 
Det ble i tillegg orientert om at Undeland misjonsgård holder på å planlegge 
et nytt byggeprosjekt. Dette gjelder fjerning av en eksisterende hytte, og 
oppføring av en større hytte til erstatning. Estimerte kostnader er 2. mill.  
 
 

Vedtak: 
Regionstyrets takker for orienteringen som ble gitt om arbeidet.   
 

 
 
 

Sak 
46/21 

 

Flekkerøy bedehusforsamling 
  

  
Regionstyret har gjennom lengre tid lagt opp til at en stor andel av 
regionstyremøtene legges til ulike institusjoner og fellesskap, som er en del av 
Misjonssambandet sør. Dette er med på å gi en nærhet og større innsikt i 
arbeidet som drives lokalt.  
 
I kveldens møtet var det avtalt møte med forsamlingsarbeider Aud Karin 
Kjølvik Ringvoll og styret for forsamlingen på Flekkerøy bedehus (Møtet 
kunne på grunn av en dobbeltbooking dessverre ikke avholdes på Flekkerøy 
bedehus, som opprinnelig planlagt).  
 
Samtalepunkt;  
*Kort presentasjon og historikk til forsamlingen. 
*Gleder og utfordringer en opplever som forsamling. 
*Fellesforsamling med IMF – Erfaringer og inspirasjon for andre.  
*Flerkulturelt arbeid – Språkcafe og Connect.  
*Samarbeid med regionen – ønsker og behov?  
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Forsamlingen teller pr. i dag 169 medlemmer, hvorav 145 er over 15 år. 
Forsamlingsdannelsen (Sammen med ImF) fant sted for endel år siden, etter 
ønske fra de unge på bedehuset. I denne prosessen fikk man god hjelp 
«utenfra», dvs. fra region/krets, noe som hadde en viktig betydning.  
 
Etableringen ble møtt med noe skepsis i eldre generasjoner, ikke minst med 
tanke på hva dette ville bety for relasjonene til kirken. Spesielt dette med å ha 
møtene kl. 11:00 på søndag ble møtt med skepsis.  

 
Relasjonene mellom kirken, bedehusforsamlingen og misjonskirken (Som 
også er en betydelig forsamling på Flekkerøy) har imidlertid blitt godt 
ivaretatt. Faktisk går det ikke bare flere på møter/gudstjenester totalt sett, 
men det går flere hvert enkelt sted i dag, enn det gjorde før man etablerte 
forsamlingen. Det er enda mange ufrelste på øya, så det er «nok for alle å 
gjøre», for å si det på den måten.  
 
Forsamlingen blir i år med på Connect (Læringsnettverk for flerkulturelt 
arbeid) sammen med Misjonshuset i Kristiansand fra region sør. Anne Gro 
Holthe har også vært med og bidratt fra regionen til oppstart av språkcafe, og 
har fått med seg mange engasjerte frivillige. Forhåpentligvis kan dette komme 
godt i gang igjen nå, når pandemien og restriksjonene forhåpentligvis snart 
avtar. Her ligger det store muligheter for å nå nye mennesker med evangeliet.  
 
Forsamlingen setter pris på samarbeidet med regionen, og at man får 
forkynnere ved behov. Når det gjelder ønsker/behov man har så er det to ting 
som nevnes, ledertrening for unge og hjelp knyttet til musikk/lovsang.    
 

Vedtak: 
Regionstyret takker for det gode arbeidet som utrettes i Flekkerøy 
bedehusforsamling og for orienteringen som ble gitt om dette. 
Forsamlingsdannelsen her, sammen med IMF, gir viktige erfaringer og 

læringspunkter for regionen inn i tilsvarende prosesser vi har i dag.   
 

 
 
 

Sak  
47/21 

 

Brev fra Misjonshuset NLM Kristiansand 
      

 
 

 

Saken er tidligere behandlet (RS 4021) av regionstyret, og 
regionadministrasjonen ble der bedt om å få mer informasjon om tankene 
rundt en slik kombinasjonsstilling (Misjonssambandet sør og Misjonshuset 
NLM Kristiansand).  
 
UNG-leder og regionleder hadde derfor en prat med pastor Frank Vorhaug og 
(Avtroppende) Awana-koordinator Brit Kari Urdal i Misjonshuset.  
 
Herfra ble det signalisert mer om bakgrunnen for brevet;  
 
I dag er det i Misjonshuset (Og sannsynligvis flere felleskap) mye fokus på 
praktiske oppgaver og organisering. Både i Misjonshuset og andre stede er 
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det behov for å tenke mer overordnet rundt familiearbeidet. Derfor tenkes 
det at det ville vært en stor styrke med en ansattressurs som fordyper seg i 
denne tematikken, og som er med og løfter den opp i våre felleskap;  
 
*Utruste foreldre til trosformidling for barna.  
*Utruste familier til et bevisst kristent hverdagsliv i et stadig mer sekularisert 
samfunn.  
*Hvordan bygger man broer mellom det som skjer i kristent fellesskapet/på 
søndagen til hverdagen? 
*Det trengs ikke enda flere arrangement – men det trengs inspirasjon, tips og 
kunnskap for livet i hverdagen. 
 
Regionstyret er enige i at dette er en viktig tematikk, som vi trenger å ha et 
stort fokus på i tiden fremover.  
 
Det vil sannsynligvis være krevende å finne en person som er en ressurs på 
dette området – slik personer «vokser ikke på trær». Det må, dersom man 
lykkes med rekrutteringen, lages en god ramme rundt stillingen og 
samarbeidet med Misjonshuset i Kristiansand.  
 
Vedtak: 
Regionstyret ønsker å styrke barne- og familiearbeidet i regionen, og 
ber regionadministrasjonen utarbeide en stillingsutlysning i samarbeid 
med Misjonshuset NLM Kristiansand. Stillingen vil være på totalt 50%, 
inkludert de eksisterende 20% som Awana-koordinator i Misjonshuset.  

 
 
 
 
 

Sak  
48/21 

 

Økonomirapporter 
      

 
 

 
Saksdokumenter:  
48-21 – Resultat pr. mai – Avstemt 
48-21 – Resultat pr. juli - Foreløpig 
 
Avstemte tall foreligger pr. nå til og med mai, mens det er foreløpige tall for 
august.  
 
Sistnevnte tall viser en betydelig nedgang i gaveinntektene (Fra 6,4 mill. til. 
5,4 mill.). Dette skyldes i hovedsak nedgang i generelle gaver fra 
misjonsfelleskap og i skoleprosjektene. Kostnadene er også høyere enn i fjor, 
hovedsakelig som følge av innsparinger på grunn av permitteringer i fjor.  
 
Resultatet i henhold til foreløpige tall er derfor på 1,1 mill. mot 2,7 på samme 
tid i fjor. Foreløpig resultat er ca. 400.000 bak vårt godkjente budsjett.  
 
Vedtak: 
Regionstyret takker for orienteringen, og ønsker at det gjøres tiltak for å 
gjøre noe med fallet i gaveinntektene. Regionadministrasjonen bes om å 
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planlegge og organisere en ringerunde/fastgiveraksjon i oktober, hvor 
også regionstyret deltar.  

 
 
 

Sak 
49/21   Søknad Norsjømidler 

 

  
Saksdokumenter:  
49-21 – Søknad Mo bedehus 
49-21 – Fordeling av Norsjømidlene 
 
Det har kommet en ny søknad knyttet til Norsjø-midlene;  
 
*Mo bedehus 
 -Tiltak: Maling av bedehuset.  
 -Estimert kostnad: 138.000.  
 -Søknadssum: Ikke spesifisert.  
 
*Misjonssenteret i Skien 
 -Søknaden er ikke ferdigbehandlet.  
 -Det skal nå avklares om solenergi kan være en aktuell løsning. 
 -Estimerte kostnader vil sannsynligvis komme i september.  
 

 
Vedtak:  
Regionstyret ber om at regionadministrasjonen innvilger søknaden fra 
Mo bedehus i henhold til tilsvarende søknader. 

 

 
 
 

Sak 
50/21 Lovendringsforslag KIA 

  

Saksdokumenter:  
50-21 – Forslag til vedtektsendringer KIA 
 
Misjonssambandet sør er representert i regionrådet for KIA. Landstyret i KIA 
har kommet med forslag til vedtektsendringer som skal behandles på 
landsmøtet.  
 
Her foreslås det blant annet endringer i formålsparagrafen. Henvisningen til 
Lausanne-pakten ønskes blant annet bort av hensyn til at dette kan virke 
ekskluderende i et økumenisk perspektiv.  
 
Regionstyret reagerer på endringene som foreslås fra landsstyret i KIA. Det er 
ganske spesielt at man må fjerne henvisningen til Lausanne-pakten av 
«økumeniske grunner». I tillegg virker det som det tas bort tidligere 
formuleringer om at man skal «gjøre evangeliet kjent for…».  
 
Totalt sett fremstår dessverre dette som et trist eksempel på hvordan en 
evangelisk organisasjon toner ned «brodden» for å bli mer spiselig med tanke 
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på offentlig omdømme og tilskuddsordninger.  
 
Regionstyret ber om at saken tas opp med de som representerer 
Misjonssambandet sør i KIA sitt regionråd – og gjennom det har mulighet til å 
dra på årsmøtet i KIA.  
 
Vedtak:  
Regionstyret ber regionadministrasjonen informere Misjonssambandet sør 
sine representanter i KIA sitt regionråd om saken. Det ønskes også en 
tilbakemelding på utfallet av saken under KIAs landsmøte.  

 
 
 
Referent: Livar Veggeland 
 
 

             
Thorvald Handeland  Kristen Salmelid   Kristin Hauan 
(Styreleder)   (Nestleder) 
 
 
 
 
            
Snefrid Axelsen   Svein Andersen   Rune Espevik 
        Ansattes representant 
 
 
 
    
Njål S. Kristensen 
(1.vara) 


