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BIBELORDET
Salme 8, 2–6  
Herre, vår herre, 
hvor herlig ditt 
navn er over hele 
jorden, du som har 
bredt ut din prakt over 
himmelen!
  

Fra småbarns og spedbarns munn 
har du reist et vern mot dem som 
står deg imot, for å gjøre ende på 
fienden og hevneren.
          

Når jeg ser din himmel, et verk av 
dine fingre, månen og stjernene 
som du har satt der,
          

hva er da et menneske – at du hus-
ker på det, et menneskebarn – at 
du tar deg av det?
          

Du satte ham lite lavere enn Gud
og kronet ham med herlighet og 
ære.

NY ARBEIDSHØST
Velkommen til en ny arbeidshøst med leirer, møter og samlinger. Vi ser 
frem til å samarbeide med alle våre misjonsvenner. I Region sør er vi 
også glade for å ha tre nye medarbeidere på plass denne høsten.

LES MER PÅ SIDE 42 OG 47

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:
Sven Åge Solli
Regionleder:
Sven Åge Solli, fungerende
Administrasjonsleder:
Leif Holthe, fungerende
Ungleder: 
Sonja Leirvik (konstituert)
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I min signatur på e-post hilser 
jeg alltid med Guds fred. Dette 
er helt bevisst og med den tanke 
at vi som kristne søsken blant 
annet har en fred og en trygghet 
oss imellom. Og ikke hvilken som 
helst fred, men Guds ufeilbarlige 
fred. Ikke dermed sagt at det alltid 
er fred og fordragelighet mellom 
oss mennesker, men vi har en 
fred og trygghet som ingen andre 
har. Nemlig Jesus Kristus, hans 
kjærlighet til oss og det håp vi har 
i vente, at vi en dag skal få oppleve 
en herlighet helt utenfor vår for-
stand. Nemlig evig liv i et paradis 
uten noen som helst ondskap, 
bare godhet og sammen med Gud.

Jeg hadde bare lyst til å begyn-
ne lederen med dette når vi nå er 
i ferd med å starte virksomheten 
igjen etter sommeren.

Det er en spesiell situasjon vi 
er i med tanke på koronaviruset 
eller Covid-19, og det gjelder hele 
verden.

Alle blir mer eller mindre 
påvirket av koronaviruset som 
de fleste mener kommer fra 
Wuhan i Kina, hvert fall var det 
der sykdommen først ble påvist 
i desember 2019. Vi blir bedt om 
å være med på en felles dugnad 
ved å holde oss til bestemte regler 
for reise og kontakt med andre 
mennesker. Selvfølgelig er dette 
for å redusere videre spredning, 
og det skulle bare mangle at du og 
jeg ikke er ansvarlige i dette.

Vår virksomhet er i stor grad 
basert på ulike fellesskap hvor 
mennesker samles. Når vi samti-
dig skal ta hensyn til retningslinjer 
for menneskelig kontakt, kan 
det være fristende å avlyse eller 
utsette møter. For mange kan det 
oppleves vanskelig og utfordrende 
å forholde seg til retningslinje-
ne. Jeg håper dere som sitter i 
styrene i misjonsfellesskapene i 
regionen vurderer nøye om det er 

nødvendig å redusere antall møter. 
Forsøk å finne kreative løsninger 
for likevel å gjennomføre møter 
og julemesser. Når det blir henvist 
til et syv-siders dokument med 
retningslinjer, er det fullt forståelig 
at det letteste kan være å avlyse. 
Det kan ta motet fra de fleste å få 
en slik mengde informasjon. Det 
er ikke så vanskelig som det kan 
se ut til, og vi kommer til å lage 
en kortfattet og punktvis oversikt 
som viser det vi trenger å vite.

Siden mars i år har det vært 
mange kreative løsninger for mø-
ter, og den digitale kompetansen 
blant oss har fått et løft. Mange 
har sett og hørt møter som er for-
midlet via nettsider og Facebook. 

NLM har også arrangert digital 
basar med et resultat på cirka 460 
000 kr. Julemessene og basarene i 
2019 bidro med rundt 2,6 millioner 
i Region sør, og vi håper det kan 
nærme seg dette beløpet også i år 
til tross for koronasituasjonen!

Husk de viktigste helseforebyg-
gende tiltak ved arrangement: 
• Syke personer skal ikke delta på 
fysiske samlinger
• Gode rutiner for håndhygiene og 
renhold
• Minst mulig felles bruk og berø-
ring av utstyr og inventar
• God avstand
• Nok voksne til stede (ved arran-
gement for barn)

Guds fred

SVEN ÅGE SOLLI
fungerende regionleder

INNSPILL

«Vi har en fred og 
trygghet som ingen 
andre har. Nemlig 
Jesus Kristus, hans 

kjærlighet til oss 
og det håp vi har i 

vente».

Sonja Leirvik er fra 25. mai konstituert som ungleder 
i regionen i 70 prosent stilling. Hun har siden 2018 
jobbet som barne- og ungdomsarbeider i regionen, og 
er allerede et kjent ansikt for mange. Hun og mannen 
har tidligere vært utsendinger for NLM i Japan. Sonja 
har vokst opp i Fredrikstad, men bor nå på Hægeland 
sammen med mannen Johan og sønnen Mathias.

Mathias Eftevand gikk 1. 
august inn i stillingen som 
forsamlingsarbeider ved 
Misjonssenteret i Skien. 
Mathias er utdannet ingeniør 
og jobber til daglig i Sweco, 
samtidig som han nå altså går 
inn som forsamlingsarbeider 
i 20 prosent stilling. Mathias 
kommer fra Kragerø, men bor 
nå i Skien sammen med kona Åshild. Han har tidligere 
vært engasjert som forkynner i NLM region Midt-Norge 
og har god erfaring som forkynner derfra. Det er flott 
at vi nå får på plass en fast ansatt på Misjonssenteret 
i Skien. 

Signe Olava Lindefjell 
Birkeland gikk 28.august 
inn i en stilling som barne- og 
familiearbeider i Vestre Agder. 
Hun skal jobbe med barne- og 
familiearbeidet i områdets 
mange barnelag og fellesskap. 
Signe Olava er utdannet verne-
pleier og har tidligere jobbet 
med barne- og ungdomsarbeid 
i Misjonssalen Sandnes og på 
Tryggheim skoler. Hun skal også jobbe noe med barne-
hagene våre for å være et bindeledd mellom misjonen 
og barnehagearbeidet. Signe Olava kommer fra Ålgård, 
men bor nå i Konsmo sammen med mann og barn. 

Johan Byremo fra Flekkerøy 
er fra 1. august tilsatt som 
ungdomsarbeider i 30 prosent 
stilling i Flekkerøy bedehus-
forsamling. Johan er 20 år og 
kommer fra Flekkerøy. Han har 
gått på KVS Bygland og tatt 
påbygg, studiespesialisering 
på Drottningborg videregåen-
de skole. Han har også vært i 
sjøforsvaret og starter nå som 
tømrerlærling.

Sven Åge Solli gikk fra 20. juli inn som konstituert re-
gionleder. Livar Veggeland har 15-ukers farspermisjon 
denne høsten. 

Leif Holthe er i samme tidsrom også en del av region-
ledelsen, sammen med Sonja Leirvik som er konstituert  
ungleder.

ELLEN SØRLIEN

NYTT OM NAVN

Vil du være med og be for regionens nye medarbeidere?
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I mange år har det vært 
spørsmål og debatt om Norsjø 
Ungdomssenter og veien videre. 
Hovedstyret i NLM har nå 
vedtatt å selge leirstedet etter 
innstilling fra regionstyret i 
Region sør.  
TEKST SVEN ÅGE SOLLI

Det har vært en lang og grundig prosess med 
flere åpne møter og spørreundersøkelse. Sa-
ken er behandlet i regionstyret og Norsjøsty-
ret i flere omganger, og de ansatte har hele ti-
den vært involvert og informert. Det har også 
vært møte for «misjonsvenner» i Telemark i 
etterkant av vedtaket. Regionstyret og region-
ledelsen har forståelse for at dette er en van-
skelig sak for mange. Spørreundersøkelsen 
som ble sendt til misjonsfolket i Telemark i 
forkant av salget, viste at flertallet i undersø-
kelsen, 56,10 prosent gikk for salg. 

IKKE ENKELT VALG. Vi tror allikevel ikke at det 
betyr at valget var enkelt. Det har vært mange 
flotte stunder for mange på Norsjø. Det håper 
vi at mange kan se tilbake på med stor glede. 

Og så håper vi det fortsatt skal være mulig å få 
til mange gode møtepunkt og leirer på Norsjø.

FORTSATT LEIRDRIFT. Det er Jarl Olav Rugtveit 
som kommer til å overta Norsjø fra 1. janu-
ar 2021. Han er barnebarnet til dem som ga 
tomta til Norsjø. Han har ønske om at det 
fortsatt skal være leirer og kristne arrange-
ment på stedet. Det er gjort avtale om bruk av 
Norsjø til fem ulike weekender i 2021, og det 
er ønskelig å få til ytterligere to weekender. 
I 2019 ble det gjennomført syv weekender i 
regi av Region sør.

FOKUS PÅ TELEMARK. Fremover jobbes det 
for å relansere «Kvitsunddagen» samt et 
sommer-arrangement for unge i ungdoms-
skole-alder på Kvitsund. Dag Erik Asdahl er 
regionens områdearbeider i Vest-Telemark, 
Mathias Eftevand er godt i gang som forsam-
lingsarbeider i Skien og Ole-André Eliassen 
er forkynner med bosted i Skien. Vi vil videre 
ha et sterkt fokus på å styrke arbeidet i Tele-
mark.

Se også: www.nlm.no/arbeid-i-norge/re-
gioner/region-sor/

NORSJØ SELGES – ØKT SATSING I TELEMARK

Hovedstyret i NLM har vedtatt å selge Norsjø Ungdomssenter på Akkerhaugen i Telemark.                                                                                                            FOTO: NLM

REGIONSTYRETS INNSTILLING

Dette er innstilling fra regionstyret til hoved-
styret:

«Regionstyret innstiller til salg av Norsjø 
Ungdomssenter til Jarl Olav Rugtveit med over-
dragelse 1. januar 2021. Regionledelsen får 
fullmakt til å forhandle avtale om pris og NLMs 
videre bruk av Norsjø.

Regionstyret ser at det hos misjonsvenner i 
Telemark er ulike syn på salg eller fortsatt drift. 
Det som likevel taler for salg er på den ene 
siden et høyt oppgraderingsbehov kombinert 
med utfordringer med å drive stedet med 
overskudd, og på den andre siden at vi i alle fall 
de første årene får mulighet for samme antall 
arrangement og leirer som tidligere, og at beho-
vet for dugnad med vedlikehold faller bort.

Det er viktig at regionen videre har et sterkt 
fokus på å styrke arbeidet i Telemark med 
ansatte. Det erkjennes at utviklingen av NLMs 
arbeid i Telemark ikke har hatt det fokus og den 
vekst vi hadde ønsket etter regiondannelsen.

Det er også viktig å ivareta bestyrerparet på 
en god og ryddig måte i oppsigelsesprosessen.

Bestyrerboligen har eget gårds- og bruks-
nummer. De ansatte på Norsjø får førsterett til 
å kjøpe boligen til takst, ellers selges den på 
det åpne boligmarkedet.»
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På grunn av koronasituasjonen 
i Peru er familien Vargas nå i 
Søgne. – Det er med blandede 
følelser vi tar sikte på å være her 
ut året, skriver Marie Vargas. 
Her forteller hun om hvordan 
familien opplever dette. 
TEKST  MARIE VARGAS

Da Covid–19 kom til Peru, litt etter Norge, var 
presidenten tidlig ute og «stengte ned» lan-
det. Skoler og barnehager stengte. Alle inn-
byggere fikk portforbud og kun èn voksen fra 
hver husstand kunne gå ut for å handle mat. 
I løpet av få dager gikk vi fra å snakke om et 
nytt virus, til å være innestengte i huset, med 
hjemmekontor og hjemmeskole. Vi ble etter 
hvert vant til den rare situasjonen, men lur-
te veldig på når det skulle gå over. Siden alt 
ble stengt ned, før det var snakk om noe sær-
lig smitte, var vi optimistiske. I mellomtiden 

satte vi ekstra stor pris på trampolinen og 
takterrassen. Men smittekurvene steg mer og 
mer og perioden med unntakstilstand i landet 
ble stadig forlenget med to uker om gangen.

POLITIKONTROLLER. Før påske hadde det blitt 
langt flere smittede i Arequipa, helsetilbudet 
var på vei mot kollaps, og vi ble anbefalt å rei-
se hjem. Takket være den norske ambassaden i 
Chile og belgiske myndigheter, fikk vi reise ut fra 
Peru, til tross for stengte flyplasser. Vi dro med 
minibuss fra Arequipa, sør i landet, til Lima. På 
denne 16-timers lange kjøreturen ble vi stop-
pet og kontrollert av væpnet politi minst tolv 
ganger. I Lima dro vi fra militærflyplassen med 
fly til Brussel. Fra Brussel måtte vi reise videre 
med tog til Amsterdam. En reise fra Arequipa 
til Stavanger tar normalt litt over ett døgn, men 
denne gangen tok det litt over fire døgn.

Gleden var stor da vi endelig var fremme hos 
mor og far på Nærbø og kunne være ute i hagen 
og gå på turer i karantenetiden. Etter endt ka-
rantene var det fantastisk å kjøre til et lite kjøpe-
senter, sitte på kafé og handle klær til norsk vær. 
Som sønnen vår Jonas sa: «Jeg vet det er korona 
her også, men det virker ikke slik». 

SLITSOM VENTETID. I juni sluttet barna med 
peruansk nettundervisning og gikk over til 
norsk skole og barnehage i Søgne. Det likte de 
veldig godt. Da det ble bestemt at vi skal være i 
Norge ut året og vi hadde flyttet inn i huset vårt, 
senket skuldrene seg og vi kunne lande litt mer. 
Det å hele tiden vente og se hva som skjer uten å 
ha noen plan, er slitsomt både for store og små.

ØKENDE SMITTE OG NØD. Samtidig som vi trives 
godt her i Norge, er det trist å lese nyheter og 
oppdateringer på Facebook fra Peru. Smitte-
kurven og nøden øker for hver dag. De fleste 
kjenner noen som er syke, og de vet at sjansen 
for å få hjelp er liten. Men det er også gode ting 
som skjer. Den nasjonale samarbeidskirken har 
møter tre ganger daglig via Facebook, med sta-
dig flere deltakere. I tillegg deler menigheten vi 
gikk i, ut mat til dem som trenger det mest. 

Nå når sommerferien er over er barna tilbake 
til skole og barnehage. Marie jobber som lærer 
og Juan Pablo skal studere, samtidig som vi for-
bereder oss til nye tjenester i Peru. Vi skal også 
bli med i NLM-bibelgruppe mens vi er i Norge og 
det gleder vi oss til. Familien Vargas. Marie og Juan Pablo og barna Jonas Pablo og Maria Sol håper de kan reise til Peru igjen i 

begynnelsen av neste år.                                                                                                                                FOTO: PRIVAT

KORONAFLYKTNINGER I NORGE
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– En slik tjeneste med praktiske 
og teoretiske gjøremål synes jeg 
er veldig spennende, sier Sverre 
Høgsås. 1. april startet han som 
daglig leder på Evjetun leirsted. 
TEKST OG FOTO  ELLEN SØRLIEN

– Det var både spennende og spesielt å starte 
i en helt ny jobb midt i koronatiden. Alle de 
ansatte var permitterte og virksomheten var 
stanset. I utgangspunktet skulle jeg også per-
mitteres, men styret valgte å la meg begynne. 
De første 5–6 ukene gikk med til å sette meg 
inn i drift, økonomi og oppbygging. I tillegg 
brukte jeg mye tid på å oppgradere leirstedet. 
I hyttene er blant annet alle madrasser skiftet 
og nye bord og stoler er satt inn. 

Sverre er utdannet tømrer og kom til Ev-
jetun fra jobben som produksjonsleder i Kons-
mo Modul, en avdeling av Konsmo Hus. 

– Jeg er vant til å være leder for en stor 
arbeidsstokk, det er en god ting å ta med seg. 
I tillegg har jeg i over 20 år jobbet som tøm-
mermann, forteller Sverre. 

OPPBRUDD OG NY LEILIGHET. Nå har Sverre og 
kona Liv kjøpt leilighet på Byglandsfjord, og 
huset i Mandal er leid ut. 

 –  Hvordan har det vært å bryte opp fra det 
kjente og kjære og starte på noe helt nytt?

– Jeg har i mange år kunnet tenkt meg en 
tjeneste i misjonen, så da stillingen på Evjetun 

ble utlyst bestemte vi oss for at jeg skulle søke. 
Alle de fire barna våre, i alderen 19 til 29 år, er 
flyttet ut, og vi ble vi enige om at dette var et 
godt tidspunkt for å gjøre noe annet.

LEIRLEDER OG FRIVILLIG. – Opp igjennom årene 
har jeg vært mye på Evjetun som leirleder. 
Kona mi og jeg arrangerte familieleir her i på-
ska i mange år. Det var en flott måte å feriere 
og drive kristent arbeid på, sier Sverre.

– Hvor mye tid har du og kona di brukt som 
frivillige medarbeidere i kristent arbeid?

– Vi har vel brukt nesten all fritiden vår på 
dette. Det har vært en del av vårt kall. Det har 
også vært viktig for oss at barna våre har vært 
med. Etter hvert som de har vokst opp, har de 
også vært ledere. Så det kristne arbeidet har 
blitt en viktig del av deres liv også.

–  Blir du aldri lei og sliten?
– Jo, jeg har vært lei mange ganger, kommer 

det kjapt ifra Sverre. – Men når du først har 
sagt ja til en ting, så må du bare følge opp. Og 
mange ganger har jeg opplevd at når jeg har 
kommet i gang, så blir det så kjekt. Jeg treffer 
mange fornøyde mennesker, og det gir meg 
mye, både fellesskapet og alle de positive til-
bakemeldingene. 

LEIRVIRKSOMHET. – Det er mange barn og unge 
som kommer på leir og får et møte med Jesus, 
samtidig som de bygger fellesskap med hver-
andre. De får møte ledere som forteller om 
hva de selv tror på. Mange av de unge bestem-
mer seg for å følge Jesus når de er på leir. Der-

for er  både leir- og turvirksomhet for barn og 
unge så viktig, sier Sverre Høgsås. 

– Det var på en ungdomstur, for mange år 
siden, at jeg selv tok valget om å følge Jesus.

OPPGRADERING. – I løpet av sommeren har 
lekeplassen fått et nytt flott klatretårn og 
klatrestativ og en hoppepute på 100 kvm. Vi 
har planer om å utvikle stedet slik at de som 
kommer hit har litt mer å sysle med, og vi øn-
sker at leirskolen skal få litt flere aktiviteter 
på området. Dere får bare følge med, kommer 
det hemmelighetsfullt fra Sverre.

– Hvilke visjoner har du for Evjetun?
– Jeg har et ønske om at den kristne virk-

somheten skal få en enda større plass. Spesielt 
håper jeg at vi kan tilby fire uker med bibel-
camp slik at både kristne og ikke kristne kan 
komme hit og møte Jesus. Og at de kan feriere 
her i disse flotte omgivelsene. Evjetun er et 
fantastisk sted, og jeg håper mange vil bruke 
plassen, sier Sverre. 

– Jeg håper også at misjonsfolket kan bli 
flittige til å bruke leirstedet, og at de gir til-
bakemeldinger hvis det er noe de ønsker at vi 
skal legge til rette for. Tidene forandrer seg. 
Derfor må vi forsøke å imøtekomme de beho-
vene menneskene har i dag. Møteformen og 
stilen har endret seg, men fokuset er det sam-
me, nemlig Jesus Kristus. Det er en utfordring 
for alt kristent arbeid i dag – at vi utruster alle, 
spesielt unge, med det de har behov for som 
Jesu etterfølgere, avslutter Sverre Høgsås.

FRA PRODUKSJONSLEDER TIL DAGLIG LEDER

Den nye hoppeputa på 100 kvm har vært en stor 
suksess og er blitt flittig brukt i hele sommer, for-
teller Sverre Høgsås, daglig leder på Evjetun.
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– Vi har fått inn noen beløp nå 
som bokstavelig talt har vært 
med å «sette hjula i gang», så 
nå er vi på god vei til å realisere 
vårt ønske om ny bil på 
Kvitsund, sier Dag Erik Asdahl.
TEKST ELLEN SØRLIEN

Asdahl jobber som områdearbeider for NLM 
region sør i Vest-Telemark, og en del av den-
ne stillingen bruker han på Kvitsund. – Vi er 
utrolig takknemlige for de pengegavene som 
har kommet inn og vi trenger virkelig en ny 
bil nå. Drømmen er en romslig ni-seter slik at 
vi kan få med oss elevgrupper ut på møter i 
distriktet, sier Asdahl.

ALL HJELP ER GOD HJELP. Elevene ved Kvitsund 
har gjennom mange år vært med på å byg-
ge opp og drive et kristent arbeid i bygdene 
rundt Kvitsund. Bilen de tidligere hadde har 
nå takket for seg etter mange års tjeneste. – 
Hvis du vil være med og gi penger til en ny 
bil så er vi svært takknemlige for det. Når vi 
reiser rundt og deltar på møter i området her, 
markedsfører vi også samtidig skolen vår, sier 
Asdahl.

Kvitsund Gymnas har dette skoleåret 130 
elever, men det er kapasitet til 180 elever.

Kan du tenke deg å være med og støtte bil-
prosjektet på Kvitsund med en gave? Det kan 
du i så fall gjøre ved å overføre ønsket sum til 
kontonummer 8220 02 90441. Du kan også 
sende din gave på VIPPS til nummer 88031 
Husk å merke betalingen med «bil».

KVITSUND TRENGER NY BIL

Dette er en oversikt over datoer for julemessene i regionen. 
På grunn av koronasituasjonen kan det skje flere endringer på 
denne listen. Vi ber derfor om at dere følger med videre utover 
høsten for mer informasjon.

07.11. Fjellhaug bedehus, Vågsbygd Åge Solsvik, Randi Strøm Andersen og Jakob Hånes 
14.11. Strømsbu bedehus, Arendal Hans Anton Eklund
14.11. Lognavatn (Ingen tradisjonell julemesse p.g.a. koronasituasjonen. Men sender ut   
  loddbøker og så ha en samling på Åseral bedehus 14. nov. der trekning skal foregå).
14.11. Flekkerøy bedehus  Torunn H. Minnesjord 
21.11. Stallemo bedehus   Usikkert  p.g.a. koronasituasjonen. 
21.11. Venneslahallen   Avlyst
21.11. Norsjø ungdomssenter, julemarked 
21.11. Soknehuset, Rysstad.   Leif Holthe
21.11. Misjonssalen, Grimstad  Ketil Jensen og Odd Rannestad  
21.11. Birkeland bedehus, Hægebostad
21.11. Misjonshuset, Kristiansand 
23.11. Espeland skolehus, Spind
28.11. Misjonssalen, Mandal  Signe Olava Lindefjell Birkeland og Jon Lia
28.11. Kjosen bedehus   Mangor Harestad 
05.12. Eiken bedehus
05.12. Alleen bedehus, Lyngdal  Livar Veggeland og Hans Arne Rogn

JULEMESSER OG 
BASARER 2020

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 hjem-
meside 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
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REGION SØR

ARRANGEMENTSKALENDER
KLIPP UT 

OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

LEIRER HØSTEN 2020

SEPT. HVA  HVOR  TALER
26.  Regionårsmøte Misjonshuset, Kristiansand
27.  Møteserie Mosby bedehus  Egil Grindland
28.–4.okt. Møteuke Kjosen bedehus  Per Tveten
 
OKT. HVA HVOR  TALER
7.–11. Møteuke Langeland bedehus samt fl.steder Leif Holthe
9.–11. Møtehelg Misjonssalen, Mandal  Oddvar Søvik
9.  Lunsjtreff Misjonssenteret, Skien  Ole-André Eliassen
9.-11. Møtehelg Tinnesmoen bedehus  Asbjørn Kvalbein
9.–11. Møtehelg Vemestad bedehus  Åge Solsvik
10.  Hyggekveld Fjellhaug bedehus, Vågsbygd  Jon Lia
15.–18. Møteaksjon Flekkerøy bedehus  Gunnar Ferstad
16.–18. Møtehelg Byremo bedehus  Åge Solsvik
21.–25. Møteuke Bykle kyrkje  Marit Andersen
22.–25. Møteaksjon Flekkerøy bedehus  Ragnhild og Tore 
      Bjørsvik og Ola Tulluan
23.–25. Møtehelg Aakre bedehus, Kroken  Ivar Eiken
23.–25. Møtehelg Misjonssalen, Grimstad  Hans Anton Eklund
23.  Høstutlodning Misjonssalen, Mandal  Åge Solsvik
25.  Møte Evje bedehus  Åge Solsvik
30.–1.-nov. Møtehelg Tinnesmoen bedehus  Per Tveten

NOV. HVA HVOR  TALER
3.–8. Møteuke Valle bedehus, Stathelle  Per Tveten
4.–8. Møteuke Birkeland bedehus, Hægebostad Nils Kåre Strøm
6.  Basar, barneforening Hornnes bedehus  Hans Arne Rogn
11.–15. Møteuke Konsmo bedehus  Marit Andersen
18.  Formiddagstreff Drangedal menighetshus  Johan Olsen
20.  Pizza på låven Undeland misjonsgård  Jon Lia
22.  Familiesamling Tinnesmoen bedehus  Leif Holthe
28.  Familiemøte Misjonssalen, Mandal  Signe Olava Lindefjell Birkeland

DATO LEIR HVOR
23.–25. okt.  Med far på leir.        Evjetun
13.–15. nov. Tenleir, fra 8. klasse og oppover                     Evjetun
13.–15. nov.  Barneleir, 2.–4. klasse Undeland Misjonsgård
20.–22. nov.  Tweensleir, 5.–7. klasse           Evjetun
27.–29. nov.  Barneleir, 2.–4. klasse                Evjetun
27.–29. nov.   Barn/voksen leir, førjulssamling Norsjø
4.–6. des.      Gameleir, for ungdom 7. klasse+  Undeland Misjonsgård

Å reise på leir er en glimrende 
mulighet til å få seg nye venner 
fra mange forskjellige steder og 
ha det moro sammen!

Det er bibelundervisning til-
passet aldersgruppen, og du får 
et møte med barn fra andre land 
gjennom Barnas misjonsprosjekt. 

For skoleåret 2019/2020 er det 
Mongolia som står i fokus. 

På leir har vi alltid med mange 
erfarne ledere som gjør sitt beste 
for at deltakerne skal ha det bra. 
I regionen vår har vi leirer som 
arrangeres for barn, ungdom og 
barn og voksne sammen. Les mer 

om hver enkelt leir på nettsidene 
våre, www.nlm.no/sor

Håper vi får ser mange av dere 
på leir. Skynd deg å meld deg på!

SONJA LEIRVIK
UNGLEDER I  REGION SØR

BLI MED 
PÅ LEIR!

Q42 i Kristiansand
FOTO: ELLEN SØRLIEN

REGIONKONFERANSE 
I KRISTIANSAND 2021
Tid og sted for regionkon-
feransen 2021 er nå klart. 
Konferansen blir lørdag 
24. april i Q42 i Kristi-
ansand. Sett av datoen 
allerede nå. Vi håper dette 
kan bli en skikkelig stor-
samling for regionen vår!

GENERALFORSAMLING 
UTSETTES TIL 2022
Misjonssambandets 
hovedstyre vedtok 4. 
september å utsette neste 
års generalforsamling til 
2022. Den skal holdes 
på Oslofjord Convention 
Center i Stokke i Vestfold 
og Telemark fylke.
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