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«HAN ER IKKE HER, HAN ER STÅTT OPP, 
SLIK SOM HAN SA. KOM OG SE STEDET 
HVOR HAN LÅ!» 
MATT 28,6 

4 MISJONSPULS: JAPAN /  24 FRA FELT: KAMPEN OM RENT VANN  /  12–16 HOVEDSAKEN: FORTSATT LAVKIRKELIGE?

Eivind og Nadia Lindtjørns ekteskap har vært mye som på 
bildet fra Sør-Sudan: Han flyr mens hun er hjemme. Nå vil 

NLM-misjonærene slå røtter.

S I D E  2 8 – 3 1

INN FOR LANDING
R E G I O N N Y T T  S I D E  4 1 – 4 7
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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 
kontortiden mandag–
fredag.

Giverkonto: 
8220 02 90131
Epost: sor@nlm.no
Internett: nlm.no/sor

Ansvarlig 
redaktør: 
Livar Veggeland
Regionleder: 
Livar Veggeland
Administrasjons-
leder:
Sven Åge Solli
Ung-leder: Andreas 
Årikstad (konstituert)

MITT BIBELORD
«Han er ikke her, 
han er stått opp.»
Lukas 24,6 

Han er oppstanden, 
halleluja! Lov ham og 
pris ham! Halleluja! Jesus, 
vår Frelser, lenkene brøt. Han har 
beseiret mørke og død.

Refr: Lov ham og pris ham, vår Frel-
ser og venn. Han som gir synderen 
livet igjen! Halleluja! Vi skyldfrie er.
Halleluja! Vår Jesus er her!

Tre dagers dødens fange han var,
før han stod opp og seiren var klar.
Tvers gjennom gravens stengsel han 
gikk. Frelse og fred ved Jesus vi fikk.

Engelen ropte: Frykt ikke mer!
Han som du søker, er ikke her.
Se der er stedet hvor han ble lagt.
Han har stått opp - som selv han har 
sagt.

Gå å fortell at tom er hans grav.
Livet han vant, da livet han gav.
Gav det for oss og kjøpte oss fri.
Frelse og fred han alle vil gi.
    
Bernhard Kyamanywa

Med ønske om en velsignet påske-
høytid!

ELLEN SØRLIEN

REGIONKONFERANSE
Regionkonferansen 2020 ønsker deg velkommen til fellesskap, 
bibeltimer, seminarer, årsmøte, aktiviteter for barn og unge, senkveld 
og mye mer. 9. mai er vi alle invitert til å være «en del av noe større».

LES MER PÅ SIDE 45
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En uke med gode 
møter, lovsang, 
konserter, aktiviteter, 
herlig festivalstemning 
på en av landets 
største kristne 
ungdomsfestivaler. 

unglandsmote
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Om noen uker takker jeg av som 
ansatt i regionen etter ca. 10 år og 
vil gå over i andre oppgaver. Da jeg 
ble utfordret til å skrive denne le-
deren tenkte jeg på hva jeg ønsket 
å formidle som en siste hilsen, så 
langt, til dere som er mine med- 
tjenere for evangeliet.

Det aktualiserte da å se nær-
mere på 2.Timoteusbrevs siste 
kapittel, som så langt vi vet er 
av det siste Paulus skrev til sine 
medtjenere. Der skriver han:

«Jeg vitner for Gud og Kristus 
Jesus, som skal dømme levende 
og døde, og ved hans komme og 
hans rike: Forkynn Ordet! Vær rede 
i tide og utide. Overbevis, irette-
sett og trøst, med all tålmodighet 
og lære. For det skal komme en 
tid da de ikke skal tåle den sunne 
lære, men etter sine egne lyster 
skal de ta seg lærere i mengdevis, 
etter som det klør i øret på dem. 
De skal vende øret bort fra sann-
heten, og vende seg til eventyr. 
Men vær du edru i alle ting. Lid 
ondt, gjør en evangelists gjerning, 
fullfør din tjeneste.» 2 Tim 4,1–5.

Dette er kort oppsummert det 
Paulus setter fokus på idet han 
selv går inn for landing: 

 
1. Gud er den som gir autoritet til 
oppdraget. Slik er det også for oss, 
uansett hvilke oppgaver og hvilken 
sammenheng vi står i. «Verden for 
Kristus» vil være målet, helt til han 
kommer igjen.

 
2. Oppdraget består i å forkynne 
Ordet. Dette skal vi være klar til i 
tide og utide, gjennom et «livsvit-
nesbyrd» der Guds Ord forkynnes til 
trøst, irettesettelse og opplæring.

 
3. En grunn til at vi skal forkynne 
evangeliet i dag er at det vil kom-

me en tid der det vil bli vanskelig. 
Folk kommer ikke til å tåle å høre 
den sunne læren. Siden vi vet at 
slike tider vil komme må vi desto 
mer virke og forkynne Ordet i dag! 

 
4. Mennesker vil i fremtiden, som 
også er nå, velge å vende øret til 
andre lærere enn de som forkynner 
Bibelens budskap, Bibelens Jesus 
og Bibelens evangelium. At det folk 
velger å høre, tro og leve etter er 
rene eventyr og ikke sannhet, betyr 
ingenting. Folk vil likevel velge det.

 

5. Vi skal uansett gjøre det som 
rett er. Vi skal høre, tro og forkynne 
Guds Ord. Det vil innebære lidelse, 
men det er vårt oppdrag, koste hva 
det vil. Vår tjeneste skal fullføres, 
nettopp med tanke på Han som 
har gitt oppdraget og som kommer 
for å hente oss hjem.

Paulus forbereder sine søsken i 
troen på det som kommer. Han gir 
ikke noe glansbilde av situasjonen. 
«Lid ondt», sier han, «fullfør din 
tjeneste». På en merkelig forlok-
kende måte ble disse ordene et 
kall for meg i tiden før jeg tok til i 
NLM. Det er de fortsatt både for 
meg og for deg!

Fullfør din tjeneste!

ANDREAS ÅRIKSTAD
Konstituert Ung-leder

INNSPILL

«Mennesker vil i 
fremtiden, som også 
er nå, velge å vende 
øret til andre lærere 

enn de som forkynner 
Bibelens budskap.»

5.–12. juli ønskes du velkommen til Bibelcamp 2020 på 
Kvitsund Gymnas i Kviteseid. Dette er en ferieuke for alle 
aldre, med Jesus i sentrum. Med som talere på Kvitsund er 
professor Sverre Bøe ved Fjellhaug Internasjonale Høysko-
le i Oslo og forkynner i NLM, Per Tveten. Dagsprogrammet 
består av bibelundervisning, ulike spennende aktiviteter, 
sosialt samvær, familiemøte og ungdomssamling. 

For påmelding og mer informasjon se: 
www.campkvitsund.no

Evjetun. 6.– 19. juli inviteres du til bibelcamping på 
Evjetun leirsted. På Evjetun Bibelcamping legges det opp 
til en ferie med Guds ord i sentrum. En ferie for store og 
små, unge og gamle - og for dem som måtte føle seg en 
plass midt imellom. På programmet står bibeltime og bar-
nemøte på formiddagene, og kveldsmøte og ungdoms- 
treff på kveldene. I tillegg til møter legges det opp til 
utflukter og aktiviteter, og mye godt fellesskap. Talere den 
første uka blir John Håvard Gundersen, Asbjørn Hande-
land og Kari Nordhus. Den andre uka blir Livar Veggeland 
og Bjarne Høgsås med.

Evje og området rundt har mye spennende å by på: 
Elgsafari, rafting, go-cart, mineralgruver, mineralpark, 
klatrepark og mye mer. 

I tillegg har Evjetun leirsted kanoer og robåter til 
utleie for turer oppover Otra. Leirstedet har fotballba-
ne, lekeapparat og en barnevennlig vannsklie som er 
en populær aktivitet.

For påmelding, booking og mer informasjon: Mail- 
adresse: post@evjetun.no Telefon: 37 93 01 63

VELKOMMEN TIL BIBELCAMPING
I juli måned inviteres du til bibelcamping 
både på Kvitsund og på Evjetun.
 TEKST ELLEN SØRLIEN

CampKvitsund holder til på Kvitsund Gymnas i 
Kviteseid, ved vakre Telemarkskanalen.

Evjetun ligger flott til ved elva Otra, det 
innbyr både til kanoturer og bading.
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BRENNER FOR FRISKOLEN
 – Det er en stor glede og et 
privilegium å få være på Kvitsund, 
jobbe sammen med engasjerte 
kolleger, og møte så mange utrolig 
flotte ungdommer i en viktig fase av 
livet, sier Dag Erik Asdahl.
TEKST ELLEN SØRLIEN 

Familien Asdahl består av Dag Erik, kona 
Ingrid og fire barn i alderen 5–11 år. I fjor 
sommer kom familien flyttende fra Bergens-
området til Kviteseid. Dag Erik er tilsatt i 60 
prosent stilling som områdearbeider i Vest–
Telemark for Region sør. 40 prosent av ar-
beidstiden bruker han på Kvitsund gymnas. 
De resterende 20 prosentene bruker han di-
rekte inn mot forkynnelse i regionen. – I vår 
flytter vi inn i nybygd hus i Kviteseid, så vi har 
planer om å bli her en stund, forteller han.

ÅRNES, KVITSUND, OSLO, TROMSØ OG BERGEN.
– Jeg er vokst opp på Årnes helt nord i Akers-
hus. Jeg gikk tre år på Kvitsund før jeg tok bi-
belskole på Fjellhaug i Oslo. Deretter ble det 
team for barn- og ungdomsarbeid i Bergens-
distriktet, før det ble masterstudie i fem år på 
Fjellhaug. Etter det var jeg tre år som lærer på 

Fjellheim bibelskole i Tromsø, før ferden gikk 
til Bergensområdet og syv år som ungdoms-
skolelektor på Danielsen, forteller Dag Erik.

– Hva var det som gjorde at dere valgte å 
flytte til Kviteseid?

 – Vi som familie var i en fase der vi grublet 
på om vi skulle bli værende i vest, eller flytte 
på oss. Jeg har tidligere vært i kontakt med 
Kvitsund og hatt en god link til bygda og sko-
len, både via venner og jevnlige besøk. Jeg 
brenner for friskolen og arbeidet som gjøres 
på Kvitsund. Da jeg fikk nyss om at det kom en 
stilling som ville ha tilknytning til ungdomsar-
beidet på Kvitsund, var det noe jeg kjente både 
lyst til og engasjement for, så da var det bare å 
søke. Jeg er veldig takknemlig for å kunne gå 
inn i denne stillingen, sier Asdahl. 

– Hva går arbeidsoppgavene dine på Kvitsund 
ut på?

– Jeg må først få si at jeg har fått en utro-
lig god mottakelse i personalet på Kvitsund. 
Det er godt å oppleve seg inkludert og reg-
net med i skolehverdagen, og at det kristne 
ungdomsarbeidet er så integrert i skoledrif-
ten. I det daglige har jeg hovedansvar for 
planlegging av møtevirksomheten, fellesan-
dakter og bibelgrupper. I tillegg til organise-

ring av besøk fra andre skoler, samtaler med 
elever og noe forkynnelse. Det aller kjekkeste 
er å få bruke tid sammen med så mye bra ung-
dom! sier han. 

GLEDER I ARBEIDSHVERDAGEN. – Jeg gleder meg 
over å se mange som ønsker å være med i bi-
belgrupper, nye som vil være med og bidra 
i møtene og ta ansvar for at de selv og med- 
elevene får åndelig påfyll i en travel skole-
hverdag. Det er meningsfylt å sitte i samtaler 
om de store spørsmålene i livet, og også kjekt 
å få bli kjent gjennom sosiale «happenings» 
eller i gymsalaktivitet. 

– Hva er «den store drømmen» for deg i ar-
beidet du nå står i?

– Jeg har en drøm om å se unge menneskeliv 
bli forvandlet gjennom et møte med Jesus. Det 
er jo den dypestliggende grunnen til at vi driver 
friskolene våre. Så håper jeg å kunne bidra til 
at de som kommer til Kvitsund vil trives, opp-
leve mestring og glede i skolearbeidet, og reise 
herfra med gode minner og en opplevelse av 
å ha blitt sett og fått vokse. For området Vest–
Telemark drømmer jeg om å se nye komme til 
forsamlingene og fornyet engasjement for Guds 
Ord og misjon, avslutter Dag Erik Asdahl. 

FOTO: PRIVAT
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Imekollen barnehage er en tre avdelings-bar-
nehage i Mandal. Vi har 53 barn som kommer 
hver dag og leker og koser seg. Småbarns-
avdelingen, Hestehoven, har 14 barn og de 
har egen inngang og lekeplass. Blåveisen og 
Hvitveisen er de to «store» avdelingene med 
barn fra 2,5 til 5,5 år. Totalt er det 17 personer 
som jobber her.

Vi er veldig spent på om vi får fylt opp alle 
plassene til høsten.

Barnehagen har forskjellige samlinger med 

barna som kristen-, hjerte- og sangsamlinger. Vi 
har et stort og flott uteområde der store deler 
er naturtomt. Ukentlig tenner vi opp bålpanna i 
grillbua og steker masse god mat, blant annet 
fiskekaker. Det smaker ekstra godt med kakao 
i koppen. Ellers går vi til nærliggende skogsom-
råder og koser oss med medbrakt matpakke.

En gruppe barn besøker jevnlig et eldresenter. 
Barna synger og tegner sammen med de eldre. 
De eldre setter stor pris på at vi besøker dem.

BESØKER ELDRESENTER
Imekollen barnehage feiret 40-års jubileum i 2019 og er den eneste barnehagen med kristen formålsparagraf i Mandal.
TEKST SYNNØVE GAUTESEN HELLIESEN, DAGLIG LEDER, IMEKOLLEN BARNEHAGE

Imekollen barnehage har et flott uteområde.
FOTO: IMEKOLLEN BARNEHAGE

Vi har et flott uteområde hvor vi koser oss 
masse. Nå er vi seks ansatte, hvor to er 
fulltidsansatte og fire er i deltidsstilling. 
Barnehagen har en blandet aldersgruppe fra 
ett til seks år, hvor vi i dag teller 22 barn. Den 
største utfordringen med å ha barnehage i en 

bygd er å få nok barn og kvalifisert persona-
le, men vi er nå inne i en god trend, da flere 
unge etablerer seg i bygda og er positive til 
vår barnehage. Vi ser stort på å få lov til å 
fortelle barna om Jesus, og at de får kjenn-
skap til misjon og de kristne grunnverdiene.

INNE I EN GOD TREND
Kvås barnehage ligger i Lyngdal kommune, og holder til i en av Kvås 
folkehøyskole sine gamle lærerboliger. 
TEKST  RAGNHILD SØRDAL, STYRER I  KVÅS BARNEHAGE

Fra sommerfesten der barnehagen 
hadde fremføring om Noas ark. 

FOTO: KVÅS BARNEHAGE

Tinnesmoen barnehage har fem avdelinger, og i 
dag er det 87 barn som går i barnehagen. Vi har 
en stabil personalgruppe med 32 ansatte fordelt 
på 23 årsverk. De fleste av dem har jobbet i 
barnehagen i mange år. Utvikling og kompetan-
seheving har i de senere årene vært mye i fokus i 
barnehagen vår, og mange assistenter har utdan-
net seg til barne- og ungdomsarbeidere og flere 
pedagoger utdanner seg nå innen veiledning. De 
ansatte er opptatt av å skape en trygg og spen-
nende barnehagehverdag for hvert enkelt barn, og 

vi er med i et prosjekt der vi jobber for at alle skal 
oppleve mestring hver dag. Det kristne budskapet 
blir formidlet gjennom ukentlige samlinger og 
gjennom sanger og bordvers i hverdagen. Vi har 
et spennende uteområde med gapahuk og leir-
plass på toppen av lia. Barnehagen er i en utbyg-
gingsprosess for å tilby bedre arbeidsplasser for 
de ansatte og flere muligheter med økt areal for 
barna. Bygget er beregnet å stå ferdig til høsten. 
Vi gleder oss veldig til å ta i bruk de nye lokalene.

De ansatte er opptatt av å skape en trygg og spennende barnehagehverdag.

UTVIKLING OG KOMPETANSEHEVING
TEKST  HILDE NYKAAS SÆRSLAND, DAGLIG LEDER I  TINNESMOEN BARNEHAGE

Foto. Tinnesmoen barnehage
Bildetekst:

Bilde 1: Tinnesmoen barnehage har et flott 
uteområde.

Bilde 2: Tinnesmoen barnehage er nå i en 
utbyggingsprosess.

NLM-barnehagene AS driver 35 barnehager 
på vegne av Norsk Luthersk Misjonssam-
band. Tre av disse barnehagene, Imekollen, 
Tinnesmoen og Kvås er lokalisert i Region 

sør. Totalt er det pr. nå 162 barn i disse tre 
barnehagene og til sammen 55 ansatte. I 
denne regionutgaven av Utsyn lar vi lederne 
i de tre barnehagene presentere det viktige 

arbeidet som deres institusjoner driver. 
Visjonen for NLM-barnehagene er: «Ekte 

glede på sikker grunn!» Barnehagene har kris-
ten formålsparagraf.

BARNEHAGENE I REGIONEN
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FOTO: ELLEN SØRLIEN

Vi gleder oss til storsamling i Region sør. 
Årets konferanse finner sted i flotte omgivel-
ser i Q42 i Kristiansand. 

«EN DEL AV NOE STØRRE». Som en del av NLM 
region sør er du en del av et stort og variert 
arbeid med fellesskap og forsamlinger, skoler, 
leirsteder, gjenbruksbutikker og barnehager. 
Og sist, men ikke minst – du får være med å 
bringe evangeliet til alle verdens kanter!

ÅRSMØTE. 9. mai skal du få et innblikk i regionens 
mangesidige arbeid – og du kan være med å på-
virke hvordan arbeidet skal legges opp i årene 

som kommer. Midt på dagen blir det regionårs-
møte hvor det blant annet blir samtale om ar-
beidet. Videre skal det velges nytt regionstyre 
og barne- og ungdomsråd for regionen. Alle lag 
og foreninger kan stille med to delegater på års-
møtet. Husk delegatpåmelding. 

INSPIRASJON OG UTRUSTNING. Vi ønsker at årets 
konferanse skal gi deg og ditt fellesskap in-
spirasjon og utrustning til arbeidet som lig-
ger foran. Vi får besøk av informasjonsleder 
i NLM, Espen Ottosen, som skal ha bibeltime 
og seminar i løpet av dagen. I seminardelen 
får vi blant annet besøk av lege og forfatter 

Runar Mulelid, som har skrevet boken «La 
masken falle».

PROGRAM FOR BARNA. Det blir også et spennen-
de program for barna gjennom hele dagen 
med Awana (søndagsskole), leker, kor-aktivi-
teter med Silje Kleiven og besøk i badelandet 
Aquarama. Les programmet, merk deg da-
toen, og ta med deg resten av ditt fellesskap 
til årets storsamling i regionen. Dette blir en 
dag du vil få med deg! Dette året er det ingen 
påmelding verken til konferansen eller til ak-
tivitetene for barn og unge. Konferansen er 
gratis, men du må betale for mat.

9. mai er det klart for årets regionkonferanse i Kristiansand Kongressenter i Q42. 
TEKST  L IVAR VEGGELAND, REGIONLEDER

VELKOMMEN TIL REGIONKONFERANSEN 2020

22.–26. juli er det familieleir på Ev-
jetun leirsted. Dette blir en actionfylt 
familieleir sammen med hverandre 
og sammen med Jesus. På program-
met står møter for barn og voksne, 
aktiviteter, rafting, padling, fotball, 

bading, måltider og fellesskap. Ledere 
er Eirin og Andreas Årikstad, Marit og 
Knut Inge Edvardsen, Hilde og Sverre 
Soleng med flere. 

For mer informasjon: www.evjetun.no

SAMMEN PÅ EVJETUN 2020
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– Jeg er utdannet lærer og jeg skal jobbe med 
et livsmestrings- og motivasjonsprosjekt som 
jeg også har jobbet med her i Norge, forteller 
Toril. Det er de peruanske skolemyndighetene 
som har bedt misjonen om hjelp til å bistå med 
å innføre dette prosjektet på de offentlige ung-
domsskolene i Arequipa-regionen. 

MÅLSETTING. – Målsettingen med dette livs-
mestrings- og motivasjonsprosjektet er at 
den enkelte elev skal bli oppmerksom på 
hvilke ressurser de har i seg selv, på tross av 
vanskelige livsvilkår. Det går an å komme seg 
videre i livet på tross av at du opplever både 
vold og fattigdom. Du kan allikevel sette deg 
små mål og litt etter litt komme videre, sier 
Espegren. Metoden tar utgangspunkt i fem 
spørsmål som elevene svarer på anonymt: 
Hva vil du ha fokus på i skolen og i livet? Hva 
er du flink til? Hva er hindringene? Hva vil du 
ha fokus på de to neste ukene og hvordan vil 
du gjøre det?

– Hvordan kommer du til å jobbe med dette 
prosjektet i Peru?

– Det kommer til å være et tett samarbeid 
med de peruanske skolemyndighetene, og i 
første omgang skal vi drive opplæring av rek-
torer på fire store skoler. Og vi håper at den 
undervisningen kan legges til det teologiske 
seminaret som misjonen har i Arequipa. Jeg 
ønsker å gjøre dette veldig jordnært slik at 
det blir kurs og jeg besøker skolene parallelt 
mens kursingen pågår. På den måten blir det 
også en systematisk jobbing med prosjektet i 
de enkelte klassene, forteller hun videre.

KRISTENT MENNESKESYN. Toril Espegren svarer 
med en gang bekreftende når jeg spør henne 
om dette er et prosjekt hun virkelig brenner 
for. – Ja, det gjør jeg. Og jeg synes også det er 
så fint å oppleve at det kristne menneskesynet 
ligger i bunnen her, at mennesket er unikt, men 
også ansvarlig. Her er det fokus på hva du kan. 
Vi har alle ressurser som vi kan bruke, for Gud 
har gitt oss så mye. Og så er det mange ting i li-
vet som kan være særdeles vanskelig for man-
ge av disse elevene, men det finnes allikevel 
muligheter nettopp fordi Gud har skapt oss så 
fantastisk, sier Toril Espegren som i første om-
gang nå skal være i Peru i ett år.

Hun reiste til Peru til skolestart der i mars 
måned og mannen Arild kommer etter til 
Sør-Amerika rundt påsketider.

– Arild er pensjonist og er veldig støttende til 
dette prosjektet. Siden vi i flere år tidligere har 
vært ute som misjonærer i Peru, så synes vi det 
er fantastisk å få denne muligheten til å komme 
tilbake til Peru igjen, avslutter Toril Espegren.

2. mars reiste Toril Espegren fra Birkenes til Peru for å lede et prosjekt som er rettet inn mot 
ungdomsskoleelever i den offentlige skolen i Arequipa-distriktet.
TEKST ELLEN SØRLIEN

MED LIVSMESTRING OG MOTIVASJON PÅ TIMEPLANEN
FOTO: JOSTEIN SÆTH

Toril og Arild Espegren ser frem til et lengre opphold i Peru.

«Det er så fint å 
oppleve at det kristne 
menneskesynet ligger 

i bunnen her, at 
mennesket er unikt, 

men også ansvarlig.»
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REGION SØR

ARRANGEMENTSKALENDER
KLIPP UT 

OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

LEIRER NLM REGION SØR – VÅREN 2020

APR. Hva  Hvor Taler
4.–5. Påskesamling Norsjø Asbjørn Kvalbein
8.–12. Påskemøter Undeland Ola Tulluan
17.–19. Bibelhelg Norsjø Kristian Fagerli 
22.  Områdemøte Misjonssalen, Grimstad E. Grindland og L.Veggeland 
   
MAI Hva  Hvor Taler
1.   1. mai-møte Lyngdal Arne Helge Teigen
9.  Regionkonferanse Q42, Kristiansand Espen Ottosen
12.–24. Møteserie Undeland  P. Tveten og N.K. Strøm
29.–31. Sang og pinse Norsjø (Se egen omtale)   

JUNI. Hva  Hvor Taler:
12.–14. Møtehelg Konsmo bedehus Øyvind Åsland
14.  Hille  Hillestevnet Jon Lia
17.  Terjetun Møte m/utlodning Åge Solsvik 
23.  St. Hans feiring Norsjø
23.–28. Undelandsuka Undeland Magne Birkedal og Sonja Leirvik

JULI Hva  Hvor Taler
2.  Sommerkveld på Norsjø Sommerfest med Ole-Andrè Eliassen og Metusalem
9.  Sommerkveld på Norsjø
5.–12. Bibelcamping Kvitsund Gymnas. Mer info på www.campkvitsund.no
6.–19. Bibelcamping Evjetun. Mer info på www.evjetun.no)
16.  Sommerkveld på Norsjø Sangkveld v/Kirsten og Ole-Andrè Eliassen
23.  Sommerkveld på Norsjø Konsert med Sveinung Hølmebakk
30.  Sommerkveld på Norsjø 

«Sommerkveld på Norsjø» arrangeres hver torsdag i juli måned.
Samlingene begynner klokka 19.00, men det er matsalg fra klokka 17.00.

SEPT. Hva  Hvor Taler
6.  Undelandsstevne Undeland Martin Lindhjem m. fl
15.–20. Møteuke Bykle kyrkje Arnfinn Røyland
28. 9.–4.10. Møteuke Kjosen bedehus Per Tveten

DATO Leir  Hvor
29.–31.5. Internasjonal leir  Undeland 
12.–14.6. Tweensleir, 5.– 7. klasse  Undeland
12.–14.6. Tweensleir, 5.– 7. klasse  Evjetun
19.–21.6. Barneleir, 2.– 4. klasse  Evjetun
22.–26.6. Sommertreff  Drottningborg
22.–26.7. SAMMEN, familieleir  Evjetun

FØLG MED PÅ INTERNETT
OG FACEBOOK 
Hold deg oppdatert om hva som skjer i 
NLM region sør ved å følge med på vår 
hjemmeside og på Facebook: 

nlm.no/sor
Facebook: NLMRegionSor
Send oss gjerne tips og ideer. 
E-post: sor@nlm.no

Send tips, ideer og 
bilder til Ellen Sørlien: 
elsorlien@nlm.no

TIPS MEG!

FOTO: ROY CATO 
MYRVANG

KORONA-KONSEKVENSER 
FOR MØTER OG
ARRANGEMENT
NLM ønsker å ta smit-
tefaren i forbindelse 
med koronaviruset på 
alvor. Det har allerede 
ført til en del avlyste 
arrangement og leirer. 
Også arrangement som 
er omtalt i dette region-
bilaget kan bli rammet. Vi 
ber derfor alle om å følge 
med på nlm.no/sør eller 
ringe oss på 38 02 44 32 
for å sjekke om det blir 
avlysninger. I den grad
det er snakk om påmel-
dinger, vil alle påmeldte
få beskjed. 
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