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BIBELORDET
Hebr 12,1–3
 
Mange ganger vet 
jeg ikke helt hvor 
jeg skal gjøre av meg. 
Tankene svirrer rundt i ho-
det mitt og det skjer så mye rundt 
omkring. Og det er flott det, men av 
og til er det kanskje litt vanskelig 
å vite helt hva man skal gjøre. I 
brevet til Hebreerne kapittel 12,1–3 
står det om at vi må ha blikket 
festet på Jesus. Han som er troens 
opphavsmann og fullender. Gud har 
en plan for hvor vi skal her i livet, 
han har en plan for mitt liv. Så len-
ge vi har blikket festet på ham, så 
skal han vise oss den planen han 
har lagt for den enkelte av oss. For 
han har en helt ubeskrivelig plan 
for hver og en! Er ikke det flott?!

SEBASTIAN HAUAN

– Bedehuset har en lang og stolt historie, men treffer vi menneskene 
slik vi organiserer arbeidet vårt nå? Det er fellesskapsutvikler Marit 
Andersen som stiller dette spørsmålet. Hun oppfordrer fellesskapene 
våre til å ta i bruk et læringsverktøy som har fått tittelen «Vekst». 

LES MER PÅ SIDE 43

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:
Livar Veggeland
Regionleder:
Livar Veggeland
Administrasjonsleder:
Sven Åge Solli
Ungleder: 
Sonja Leirvik (konstituert)

ILLUSTRASJONSFOTO FRA PIXABAY

«VEKST» – NYTT VERKTØY
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I sitt første brev til korinterne satte 
Paulus av mye plass til å forme 
et bilde av hva Guds kirke er – 
nemlig Jesu kropp på jorda! Er det 
lenge siden du har lest kapittel 
12, vil jeg anbefale å lese det på 
nytt. La bildene få tid til å formes i 
hodet ditt! 

Være seg selv. Jeg har brukt 
dette avsnittet for å snakke med 
barn om at vi alle – små som store 
– har vår plass i forsamlingen. Det 
er fint å snakke om, men er det 
sånn det oppleves? Er det plass 
for alle hos oss? Og da snakker 
jeg selvfølgelig ikke om én-me-
ters-regelen og smittevern, men 
om det er rom for å være seg selv 
og likevel kjenne på tilhørighet i 
fellesskapet. 

«For om ett lem lider, lider alle 
de andre med», skriver Paulus. 
Kroppen min får ikke en overras-
kelse i ettertid om lilletåa skulle 
stoppe brått mot noe! Kjenner vi 
det når noen i vårt fellesskap ikke 
har det bra? Og hva gjør vi med 
det? Trygghet og omsorg blir ikke 
til på årsmøter eller ved gode taler. 
Det blir skapt i relasjonene – i 
samtaler, smil, øyekontakt, invita-
sjoner osv. Kanskje det er nettopp 
ved å tørre å være seg selv at man 
gir plass for andre?

Var ikke alene. Selv vokste jeg 
opp med en forståelse av at kris-
tendom er et sett med leveregler 
man må håndtere godt, om man 
ikke ønsker et ublidt møte med en 
streng og farlig Gud. Som et lite 
barn forsto jeg at jeg ikke kunne 
holde mål. Hadde det vært en vei 
utenom Gud, hadde jeg når som 
helst tatt den. Jeg trodde jeg 
var alene om å ha det sånn i den 
sammenhengen jeg var en del av. 

Jeg holdt kortene tett til brystet. 
I ettertid har jeg skjønt at det var 
mange av oss som gjorde det. 17 
år gammel ville jeg gi opp kris-
tendommen, men så ble jeg med 
på et møte i en annen forsamling. 
Forsamlingen var nokså liten, og 
snittalderen høy. Både møtefor-
men og sangen bar preg av dette, 
men jeg kjente meg velkommen! 
Jeg følte at jeg traff på mennesker 
uten masker. De ønsket å bli kjent 
med meg. Derfor fortsatte jeg å gå 
der – noe som førte til at jeg ble 

kjent med Jesus og kunne ta imot 
hans frelse helt ufortjent.

Hva har vi? Jeg tror at vi lett ten-
ker for mye på hva vårt fellesskap 
– eller kropp – mangler. Hva om 
vi fokuserer på det vi har? En høy 
snittalder i forsamlingen betyr ofte 
ressurser som tid og livserfaring. 
Hva med å invitere en småbarnsfa-
milie eller alenemor inn i livet sitt? 
Mange single kan føle at de faller 
utenfor i kristne settinger. Hva om 
noe så enkelt som en middagsin-
vitasjon fra en større familie var 
det som ga tilhørighetsfølelse? 
Store ting kan skje gjennom små 
handlinger gjort i omsorg!

Er det plass for 
alle hos oss?

SONJA LEIRVIK
konstituert ungleder

INNSPILL

«Kanskje det er nett-
opp ved å tørre å 

være seg selv at man 
gir plass for andre?».

Sonja Leirvik har sagt opp sin stilling som konstitu-
ert ungleder og slutter i Region sør 31. desember 2020. 
Hun har siden 2018 jobbet som barne- og ungdomsar-
beider i regionen. Fra 25. mai har hun vært konstituert 
ungleder i 70 prosent stilling. En stor takk til Sonja for 
tjenesten hun har hatt blant barn og unge i Region sør. 
Sonja, Johan og sønnen Mathias flytter nå til Tønsberg 
hvor Sonja fra 1. januar 2021 er ansatt i en 60  pro-
sent stilling i Region øst som lags- og leirutvikler for 
Solåsen, Vestfold og Buskerud. Johan tar til som me-
nighetsutvikler i Misjonshuset i Tønsberg fra 1. januar 
2021. Vi ønsker dere lykke til videre i ny tjeneste. 

Mathias Austneberg 
Bråthen  (bildet) er 
ansatt som sommer-
treffkoordinator i 30 
prosent stilling. I tillegg 
til Sommertreff skal 
han også ha ansvar for 
en satsing på Kvitsund 
med tanke på å starte 
arrangement for barn og 
unge der. Mathias er 23 
år gammel og kommer 
fra Froland. Han tiltrådte 
stillingen 21. september.

Livar Veggeland er tilbake som regionleder etter 
pappapermisjon. 

Sven Åge Solli, som har vært konstituert regionleder, 
er nå tilbake i sin stiling som administrasjonsleder. 

Leif Holthe er tilbake i 100 prosent stilling som 
forkynner.

NYTT OM NAVN

Vi ønsker den enkelte av dere en riktig 
god adventstid og julehøytid!

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. 
Herreveldet er lagt på hans skulder. Han 

har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig 
Gud, Evig far, Fredsfyrste.» Jesaja 9, 6
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«Jeg lengter etter en forsamling 
å høre til i. Et fellesskap der jeg 
blir tatt på alvor og kan bidra 
med mine gaver». 

TEKST MARIT ANDERSEN

Dette og lignende utsagn har jeg hørt flere av 
de siste årene. 

Bedehuset har en lang og stolt historie, 
men treffer vi menneskene slik vi organiserer 
arbeidet vårt nå? Hvordan fornye det kristne 
fellesskapet, og misjonsansvaret på bedehu-
set, for nye generasjoner og nye mennesker? 
Kanskje er det en omorganisering som må til? 
Eller en bevisstgjøring av visjon og mål for 
fellesskapet?

LÆRINGSVERKTØY. NLM har et læringsverktøy 
som heter «Vekst». Det er en læringsprosess 
som team fra ulike forsamlinger og fellesskap 
blir veiledet gjennom. Et visst antall team, 
ofte styret, melder seg på et toårig program. 

Gruppen møtes en gang i semesteret, ut-
fordrer seg selv i mellomtiden og får også vei-
ledning fra en coach gjennom disse to årene.

På samlingene er det undervisning og 
bønn, og teamet fra fellesskapet jobber som 
gruppe spesifikt med sine egne utfordringer. 
Men det er også en god læring og glede i å 
møte andre fellesskap. Høre om andres pro-
sesser, kamper og gleder. «Vekst» er et solid 

program bygd på M4-modellen, et tverrkir-
kelige menighetsplantingsnettverk som til-
byr flere verktøy for å hjelpe nye menigheter 
i gang. Opplegget har videoundervisning før 
samlingene, bønn og lovsang, teamarbeid og 
veiledning. «Vekst» er ingen modell som skal 
læres, det er et «hjelp-til selvhjelps-program».

BEVISSTGJØRING TIL ENDRING. I NLM region sør 
ønsker vi å starte et slikt to-årig program høs-
ten 2021. Vi bør helst være fem felleskap/for-
samlinger. Ta gjerne kontakt for mer informa-
sjon og/eller besøk.

Din forsamling er varmt velkommen, og 
jeg tror dere vil få en bevisstgjøring og dyna-
mikk inn i lederskapet som kan gi frimodighet 
til endring eller restart.

Målet for dette arbeidet er å bevare men-
nesker i troen på Jesus og utruste dem til tje-
neste for evangeliet.

Slik at flere kan si: «Jeg har en forsamling 
å høre til». 

«VEKST» – HJELP TIL SELVHJELP
 ILLUSTRASJONSFOTO: DANIEL ÖBERG/UNSPLASH.COM

Marit Andersen er fellesskapsutvikler NLM region 
sør.

FOTO: HEIDI GJESETH KLINGSHEIM
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Regionstyret har konstituert seg 
med Thorvald Handeland som 
leder. I barne- og ungdomsrådet 
(BUR) er Knut Arild Espegren 
valgt til leder.
TEKST ELLEN SØRLIEN

Nytt regionstyre, BUR og valgkomité ble valgt 
på regionårsmøtet i Misjonshuset i Kristi-

ansand lørdag 26. september. Årsmøtet skulle 
vært avholdt 9. mai, men måtte utsettes på 
grunn av koronapandemien. Nærmere 100 
misjonsvenner var med under årsmøtet, 68 
av disse var delegater. Smittevernhensyn ble 
tatt for å kunne gjennomføre arrangementet.

KRAFTSTASJON. Jon Lia, pastor i Misjonssalen i 
Mandal holdt bibel- og visjonstime. Han un-
derstreket blant annet at vi trenger å bygge 
sterke fellesskap slik at de blir kraftstasjoner 
som vi kan bygge videre på. Jesus kan skape 
noe nytt også i dag. Hvem tror du han ønsker 
å fylle og bruke? Det kan vel ikke være deg?

«BUR – I LOVE YOU». Årsmeldinger fra regi-
onen og fra BUR ble lagt frem sammen med 
regnskap og budsjett. I forbindelse med frem-
legg av årsmeldingen for BUR understreket 
en av delegatene viktigheten av barne- og 
ungdomsrådet. Hvordan kan vi som forsam-
ling bruke dere i BUR, ble det spurt. Og inn-
legget fra en engasjert utsending ble avsluttet 
på følgende måte: «BUR – I love you, kom og 
hjelp oss med barne- og familiearbeidet.» 

SAMTALE OM ARBEIDET. Det ble også en god 
samtale om arbeidet. Der ble både gjenb-
ruksbutikkene, Norsjø, ungdomsarbeidet, 
Kvitsund, brannen for arbeid i Setesdal og 
arbeidet blant våre nye landsmenn nevnt. Og 
det ble oppfordret til å tenke misjon i nær-
miljøet. Når det gjelder spørsmålet om hvor-
dan regionen skal bruke sine ansatte ble det 

understreket at både forsamlingsarbeid og 
arbeidet i smågruppene er viktig. Vi må ikke 
glemme små lag og foreninger. 

I forbindelse med saken om salg av Norsjø 
vedtok regionårsmøtet følgende hilsen: «Re-
gionmøtet takker for informasjon om Norsjø 
og salgsprosessen. Regionmøtet har lyst til å 
si til ansatte og styret for leirstedet og frivilli-
ge medarbeidere, en hjertelig takk for et stort 
arbeid i Guds rike gjennom mange år».

MØTE MED ARBEIDERE. I løpet av årsmøtet in-
tervjuet Ellen Sørlien flere av våre arbeidere. 
Jon Lia og Sverre Høgsås ble intervjuet om 
deres arbeidsoppgaver, henholdsvis i Mandal 
og på Evjetun. Marie og Juan Pablo Vargas er 
våre utsendinger i Peru, men de er nå i Norge, 
på ubestemt tid, på grunn av koronapandemi-
en. De fortalte om sine opplevelser med port-
forbud i Peru og videre hjemreise til Norge. 

GOD STEMNING UNDER REGIONÅRSMØTET

VALG
Regionstyret består nå av:
Thorvald Handeland – styreleder
Kristen Salmelid – nestleder
Kristin Hauan
Snefrid Axelsen
Svein Andersen
Njål S.  Kristensen (1. vara)
Tollef Byrkjedal, (2. vara)

BUR består nå av: 
Knut Arild Espegren – leder 
Thomas Galteland – nestleder
Marit L. Kristensen
Sebastian Hauan
Bjørg Inntjore
Judith Emelie Espegren – vara

Valgkomiteen består nå av:
Steffen Røykenes
Maren Bøe
Marit Andersen
Hans Arne Rogn
Per Øyvind Skutlaberg
Helge Norheim (1. vara)

Nærmere 100 hadde meldt seg på til regionårsmøtet som ble avholdt i Misjonshuset i Kristiansand.                                                                             FOTO: ELLEN SØRLIEN

Det nye regionstyret består av f.v. Svein Ander-
sen, Thorvald Handeland, Kristin Hauan, Njål S. 
Kristensen, Snefrid Axelsen, Kristen Salmelid og de 
ansattes representant Egil Grindland. 

FOTO: SVEN ÅGE SOLLI
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Når dette skrives er økonomi-
rapporten for september så godt 
som klar og resultatet viser at 
gaveinntektene er på vel 7,9 
millioner. Dette er cirka 600 
000 høyere enn på samme tid 
i 2019. 
TEKST  SVEN ÅGE SOLLI

Dette er et veldig gledelig resultat med tanke 
på koronasituasjonen og færre avholdte møter.

LAVERE KOSTNADER. Når det gjelder region- 
bidraget (resultatet) er dette på nesten 2,5 
millioner, noe som er 1,56 millioner høyere 
enn for september 2019. Årsakene til det gode 
resultatet er som nevnt høyere gaveinntekter, 
men også lavere lønnskostnader. Nesten alle 
ansatte i regionen ble mer eller mindre per-
mittert ved koronautbruddet i mars. Dette var 

selvfølgelig ikke ønskelig, men ut fra de opp-
lysningene vi da hadde, var det nødvendig. 
Alle de permitterte i regionen er i dag tilbake 
i jobb med unntak av noen leirstedsansatte.

SPENNENDE. Det som er spennende nå er hvor 
mye avlysninger og reduksjon av julemessene 
vil påvirke resultatet for de siste månedene i år.

HØYE GAVEINNTEKTER TIL TROSS FOR KORONA
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25.– 29. januar blir det arrangert 
Bibelkurs på Evjetun leirsted.
TEKST  ELLEN SØRLIEN

– Bibelkurset er for alle som har tid og anled-
ning til å være med og dykke ned i Guds ord, 
sier Sverre Høgsås som er daglig leder på Ev-

jetun. – Vinteren er en stille tid på leirstedet 
og dette er et av arrangementene vi nå setter 
i gang for å få litt flere besøkende. 

BIBELTIMER.  Det blir fire bibeltimer hver dag 
i tillegg til kveldssamlinger. – På kveldene øn-
sker vi at misjon skal ha hovedfokus. I tillegg 

blir det andakt, og vi legger også opp til dele-
kvelder med frie vitnesbyrd, forteller Høgsås.

TALERE. Det er flere talere som blir med på 
bibelkurset på Evjetun. Pastor i Misjonssalen 
i Mandal, Jon Lia, blir med. Tidligere Etiopia-
misjonær og lærer, Odd Rannestad, blir med. 
Forkynner i NLM region sør, Åge Solsvik, og 
pensjonert forkynner i NLM, Kjell Dahlene, 
blir også med.

–  De som ikke har anledning til å være 
med alle dagene kan bare melde seg på for 
dagsopphold, men vi håper at så mange som 
mulig har anledning til å være med hele uka, 
sier Sverre Høgsås. På grunn av koronatiltak 
er det bare plass for overnatting til mellom 
40–50 personer.

Påmeldingen skjer direkte til Evjetun leir-
sted til e-post-adresse: post@evjetun.no eller 
på telefon 37 93 01 63

Siste helgen i januar inviteres det til bibelkurs på 
Evjetun leirsted.

ARKIVFOTO: NLM

BIBELKURS PÅ EVJETUN
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Lørdag 19. september ble Norsjødagen arran-
gert på Norsjø ungdomssenter på Akkerhau-
gen. På salg, lotteri og auksjon kom det inn 
nærmere 140 000 kroner.

Sola skinte og mange var møtt frem for å 
få med seg noen godbiter hjem denne dagen. 

Salg av bakevarer av ulike slag, frukt og grønt, 
blomster, egg, honning, appelsinmarmelade, 
eplemos m.m. ga i overkant av 27 000 kroner 
i kassen. I tillegg var det lykkehjul, lynlotteri, 
hovedlotteri og loppesalg. Under auksjonen 
kom det inn nærmere 6 500 kroner.

Grunnet korona foregikk både loppemar-
kedet, auksjonen og matserveringen uten-
dørs.

En stor takk til alle som bidro til at Norsjø-
dagen 2020 ble et flott arrangement.

 ELLEN SØRLIEN

NORSJØDAGEN GA 140 000 KRONER

Klar for salgsinnsats på Norsjødagen. F.v. Signy og Åge Solsvik og Gunnhild 
Vrålstad.

Med god grunn kan loddselgerne smile. Det kom inn 74 000 kroner på hovedlot-
teriet på Norsjø.

RELASJONSBYGGING PÅ BEDEHUSET
Språkstimulerende oppgaver, 
samtale om et tema, leksehjelp 
og «ord for dagen» er noen 
av ingrediensene for den nye 
språk-kafeen på Flekkerøy.
TEKST ANNE GRO HOLTHE

Den nystartede språk-kafeen på Flekkerøy 
bedehus samler mennesker fra seks for-
skjellige land. En gruppe i bedehusforsam-
lingen hadde allerede kontakt med noen av 
flyktningene på øya, og det var da naturlig å 
utvide og formalisere dette samarbeidet. Et-
ter tid med bønn om ledelse og at Gud måtte 
åpne dører, var de klare for å ønske velkom-
men til et relasjonsbyggende tilbud på bede-
huset. Første samlingen var 31. august, og nå 
samles de annenhver mandag klokka 17.00 
på Flekkerøy bedehus.

SAMTALE. Rundt kaffe- og tekoppene går sam-
talen lett mellom nye og gamle øyfolk. Språk 
og uttale er på innvandrernes premisser og 
noe av målet er å utvikle norsk-språket for 
dem som kommer. Før samlingene blir det 
bedt for dem som kommer. Lederne ønsker 
at relasjoner skal bygges, og at flere gjennom 
dette arbeidet må bli kjent med Jesus.

TA KONTAKT. Hvis du som leser dette tenker at 
det hadde vært interessant å starte et lignende 
tilbud der du bor, er du velkommen til å ta kon-
takt med Anne Gro Holthe som er medarbeider 
for flerkulturelt arbeid i NLM region sør.

Den nystartede språkkafeen på Flekkerøy bedehus 
samler mennesker fra flere nasjonaliteter. 

ILLUSTRASJONSFOTO: ANNE GRO HOLTHE

BEGGE FOTO: ANNE BIRGIT F. BRØDSJØMOEN
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ARRANGEMENTSKALENDER
KLIPP UT 

OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

NOV. HVA HVOR  TALER
28.  Julemesse Misjonssalen, Mandal
28.  Julemesse Kjosen bedehus  Mangor Harestad
29.  Møte Birkeland bedehus, Hægebostad Jon Lia
29.  Møte Konsmo bedehus  Livar Veggeland

DES.  HVA HVOR  TALER
1.– 6. Møteuke Lista  Jon Lia 
2.– 6. Møteuke Eiken bedehus  Leif Holthe
5.  Julemesse Eiken bedehus/Familiemøte kl. 12.00 Signe Olava L.Birkeland
5.  Julemesse Lyngdal bedehus   Livar Veggeland/Hans A. Rogn
6.  Møte  Hornnes bedehus  Egil Grindland
6.  Møte Misjonssenteret, Skien  Åge Solsvik
11.  Basar Tryggheim bedehus, Ormestad Gustav Loland
13.  Vi synger jula inn  Fjellhaug bedehus, Vågsbygd  Åge Solsvik
13.  Adventsamling Tinnesmoen bedehus  Ole-André Eliassen
16.  Julesangmøte Drangedal Menighetshus  Ole-André Eliassen
20.  Familiemøte Misjonssalen, Grimstad  Sonja Leirvik
20.  Vi synger julen inn  Misjonssenteret i Skien  Dag Erik Asdahl
24.  Julaften Flekkerøy bedehus  Aud Karin K. Ringvoll
24.  Julegudstjeneste Misjonssalen, Mandal  Jon Lia
27.  Juletrefest Misjonssalen, Grimstad  Hans Arne Rogn

JAN. HVA HVOR  TALER
10.  SUPERSØNDAG  Konsmo bedehus  Signe Olava L. Birkeland
10.  Møte Misjonssalen, Mandal  Jon Lia

Med forbehold om endringer – en mer fullstendig oversikt finner du på www.nlm.no/sor

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 hjemmeside 
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

BLI MED PÅ LEIR I HØST
DATO LEIR HVOR
27.– 29. nov. Barneleir Evjetun
27.– 29. nov. Barn/voksenleir Norsjø
4.– 6. des. Game-leir Undeland
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Lørdag 24. april avholdes 
Regionkonferansen 2021.
Temaet for dagen er «En del
av noe større».
 
TEKST ELLEN SØRLIEN

Espen Ottosen (bildet), leder for infor-
masjonsavdelingen i NLM, blir med som 

bibeltimeholder. Aud 
Karin K. Ringvoll, 
forsamlingsarbeider 
i Flekkerøy bedehus-
forsamling skal ha 
andakt på «Senkveld» 
lørdag. 

Seminarer. Det 
legges også opp til to 
seminarer i løpet av 
Regionkonferansen.

Marianne S. Fjell er familiekonsulent i 
Acta/Normisjon og temaet for hennes semi-
nar er «Jesus på hjemmebane».

Jarle Haugland, daglig leder i Tro og Me-
dier blir også med som seminarholder.

Opplegg for barna. Når det gjelder bar-
neopplegget ønsker vi å bruke Awana som 
bibelopplegg. I tillegg håper vi å kunne tilby 
både uteaktiviteter og hobbyaktiviteter.

Sted bestemmes senere. Sett av lørdag 
24. april allerede nå og bli med på Region-
konferansen 2021. Når det gjelder sted for 
konferansen så er det i skrivende stund ikke 
fastlagt. På grunn av koronasituasjonen og 
gjeldende begrensinger i antall deltakere 
med opptil 200, er det nå bestemt at Region-
konferansen ikke blir i Q42 i Kristiansand. Vi 
kommer tilbake til sted så fort det er avklart.
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