
U T S Y N  1 2  2 0 2 1 41

REGION SØR

Region sør

42 INNSPILL       /      44 MØTTE JESUS       /      45 JULEMINNER       /       46 ØKTE INNTEKTER       /       47 BIBELKURS PÅ EVJETUN

BIBELORDET
Ett av bibelversene 
jeg liker best, er 
Matteus 6,19–21: 
«Samle dere ikke 
skatter på jorden, hvor 
møll og rust ødelegger, og hvor 
tyver bryter seg inn og stjeler. Men 
samle dere skatter i himmelen, 
hvor verken møll eller rust ødeleg-
ger, og hvor tyver ikke bryter seg 
inn og stjeler. For der skatten din 
er, der vil også hjertet ditt være.»

Jeg liker disse versene godt. De 
viser meg hvor verdiløst mitt eget 
strev er. Jeg kan arbeide og slite, 
men hvis jeg ikke gjør det til ære 
for Jesus er det verdiløst. Versene 
har fått meg til å prioritere annerle-
des, jeg ønsker å legge min tid og 
mine penger ned i etterfølgelsen 
av Jesus. 

OLE BARRATH SKAIAA

FLERE UNGE ENN NOEN GANG
– Jeg er heldig så lenge jeg får lov til å komme og være sammen med 
ungdommene – dette er virkelig et høydepunkt for meg i løpet av uka. 
Det sier Helge Hauan som er en av hovedlederne for UG i Mandal. 
Denne høsten har det kommet flere ungdommer enn noen gang. 

LES MER PÅ SIDENE 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: 
Kristine Gangstø Byrkjedal
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Jeg tenker fortsatt på den varme 
sommerdagen for et par måneder 
siden, hvor min skjønne to-åring 
sto fast i en diger maurtue. Vi had-
de gått til en lekeplass et stykke 
unna for å kose oss litt ekstra. Le-
keplassen var stor, med fine grønt-
områder. To-åringen min, Anna, løp 
rundt omkring og latteren hennes 
hørtes lang vei. Jeg sto på trygg 
avstand, og oppmuntret henne til å 
klatre og klyve og kose seg. 

Midt i maurtua. Plutselig hører 
jeg annen mor rope: «Det der er 
en maurtue», idet Anna står med 
maurtue til livet. Jeg slipper alt jeg 
har i hendene, og løper mot barnet 
mitt, som nå står med armene 
høyt hevet over hodet og skriker av 
full hals. Jeg må oppi tua selv for 
å ordentlig få tak i Anna, og løfter 
henne ut. Maurene er mange, og 
kravler rundt omkring på hele den 
lille, vakre barnekroppen. Tror aldri 
jeg har sett så stor tue eller så 
store maur. 

I dag viser kalenderen november, 
og jeg tenker fortsatt på denne 
episoden med tårer i øynene. Det 
gikk bra med Anna, men det gjør 
vondt å tenke på at Anna opplevde 
å være omringet av bitende maur, 
uten sjanse til å komme seg bort på 
egenhånd. Jeg hadde gledelig byttet 
plass med henne! 

Morskjærlighet. Det er ikke uten 
grunn Gud bruker morskjærlighe-
ten som bilde på kjærligheten han 
har for deg. I Jes 49,15–16 leser vi 
at selv om ammende mødre skulle 
glemt sine barn, «… glemmer ikke 
jeg deg. Se, i begge mine hender 
har jeg tegnet deg …». Gud elsker 
deg med en fullkommen kjærlig-
het, en kjærlighet som strekker 
seg over et kors. Han HAR byttet 
plass med deg og lengter etter å 

helbrede, lege og gjøre godt mot 
deg (Jes 30,18 og 40,11). Like 
til din alderdom vil Gud bære, 
løfte og redde deg (Jes 46,4) fra 
stikkende maur. Gang på gang vil 
han lege. 

Gud har omsorg. Kanskje 
kan du se tilbake på 2021 med 
takknemlighet og glede? Kanskje 
har året vært preget av flest tunge 
dager, og du gleder deg nå til å 
pakke det bort i en mørk kasse 

innerst på loftet? Uansett – vit at 
din himmelske far har omsorg for 
deg med en perfekt og fullkom-
men kjærlighet.

Hevet hode. Vi kan gå mot 
julehøytiden og det kommende 
året med hevet hode i begeist-
ring og lovprisning. Jesus kom! 
Vår majestet, redningsmann og 
gjenløser kom. Vi kan med frimo-
dighet strekke hendene i været og 
rope på vår himmelske far, i både 
motgang og medgang. Og en dag 
vil vi stå sammen med englene i 
himmelkoret, og synge «ære være 
Gud i det høyeste» (Luk 2,14). 

Uansett hvor stor maurtua er – 
Gud er større! Hans hånd er ikke 
for kort til å frelse (Jes 59,1). The 
fight is fixed! 

Fra krybben til korset gikk veien 
for deg. Slik åpent du porten til 
himmelen for meg.

Maurtua og 
redningsmannen 

KRISTINE GANGSTØ BYRKJEDAL
ungleder

INNSPILL

«Vi kan med 
frimodighet strekke 
hendene i været og 

rope på vår himmel-
ske far, i både mot-
gang og medgang.»

Åse Reidun Lande (41 år) er ansatt i 40 prosent 
stilling som daglig leder på Undeland Misjonsgård. Hun 
tiltrer stillingen 1. januar 2022. Åse Reidun kommer fra 
Hægebostad, er gift og har fire barn. Hun er leder for 
søndagsskolen, trener for barneidrett og er aktivt med 
på bedehuset. Hun har frem til nå jobbet som økono-
misjef i Hægebostad kommune. Hun fortsetter i 60 
prosent stilling i kommunen, men med andre arbeids-
oppgaver.

NYTT OM NAVN

ILLUSTRASJONSFOTO: SILJE MÅSEIDE

ONLINE GUDSTJENESTER FORTSETTER
Misjonshuset Kristiansand begynte å 
streame gudstjenestene på Facebook da 
smittevernrestriksjonene ble innført i mars 
2020. 

TEKST  ELLEN SØRLIEN

– Vi har lært mye denne tiden, og vi har sett at vi på 
denne måten når videre ut. Gudstjeneste på Face-
book har helt konkret vært et første steg på vei til 
fysisk menighetsfellesskap. Vi har også fått tilbake-
meldinger på at dette gir et kjærkomment fellesskap 
for mennesker som ikke har en Misjonssamband-for-
samling i sin nærhet. Dette har gjort at styret i 
Misjonshuset har besluttet å streame gudstjenestene 
på permanent basis. https://www.facebook.com/
misjonshusetkristiansand, sier Frank Vorhaug som 
er pastor i Misjonshuset i Kristiansand 
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Mange nye ungdommer har 
kommet til etter at korona-
nedstengningen ble opphevet. 
Dette er gladmeldingen 
som nylig kom fra UG, 
Ungdomsgruppa i Misjonssalen 
i Mandal. 
TEKST ELLEN SØRLIEN

«I fjor var det stort sett bare de unge lederne 
og et par ungdommer som kom innom da vi 
fikk lov å ha åpent, men sist torsdag var det 
73 på møtet! Så utrolig viktig arbeid og knall-
dyktige ledere.» Det skrev en av de som er 
engasjert i arbeidet i Misjonssalen i en e-post 
tidligere i høst. 

50–70 DELTAKERE. Ikke fullt så mange har 
kommet på alle samlingene utover høsten, 
men tallet ligger på mellom 50 og 70 delta-
kere hver gang. I begynnelsen av oktober var 
Ungdomsgruppa på weekend og da var nær-
mere 55 ungdommer med der. UG har sam-
linger i Misjonssalen i Mandal hver torsdag 
mellom klokka 18.30–20.30

Mange av dem som kommer på UG er ung-
dommer som ikke til vanlig går på møter. –Det 
er kjempeflott at så mange ungdommer kom-

mer, sier Kristine Gangstø Byrkjedal som er 
ungleder i Misjonssambandet sør. 

BEGEISTRET. Tidligere i høst var hun med som 
taler på UG, og hun var begeistret over å få 
være med på dette. 

– Der var det stor stemning, det var masse 
lek og moro først: brettspill, kiosk, bordtennis, 
bilspill, skyting, hoppepute, sånne balanse-do-
ninger man står på som kjører av gårde, og 
musikk på anlegget, forteller hun. 

– Da det var tid for samling startet møtet 
med at to mannlige ledere ledet en lovsang 
med dans – kult. I min andakt fokuserte jeg på 
Gud som skaper – vi som kunstverk, og så en 
lovsang med dans til. 

– Det var så flott å være sammen med den 
flotte ungdomsgjengen i Mandal, sier Kristine. 
Dette er et knallviktig arbeid.

– HELDIG. Kjell Vidar Nilsen og Helge Hauan er 
hovedledere for UG i Misjonssalen i Mandal. 

– Jeg er heldig så lenge jeg får lov til å kom-
me og være sammen med ungdommene – dette 
er virkelig et høydepunkt for meg i løpet av uka, 
sier Helge. De har også rekruttert flere unge 
voksne i begynnelsen av 20-årene som også 
er aktivt med som ledere.

Selv om ungdomsflokken i UG i Mandal har 
vokst denne høsten så har de fortsatt plass til 
enda flere! Aldersgruppa er fra 7. klasse og 
oppover.

– ET KNALLVIKTIG ARBEID
Kjell Vidar Nilsen, (i grå hettegenser), en av hovedlederne for UG i Mandal, ser ut til å storkose seg.                                                                              BEGGE FOTO: JON LIA

Spennende aktivitet i UG i Mandal.
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Hun hadde vært søkende over 
tid, men forstod etter hvert at 
hun hadde søkt på feil sted. 
Hennes søken førte henne 
etter hvert til Misjonshuset i 
Kristiansand.

TEKST ELLEN SØRLIEN

Reiki – en alternativ behandlingsmåte som 
stammer fra Japan, yoga og andre alterna-
tive retninger gav ikke den freden hun søk-
te. Men Jesus var ikke langt borte. Hennes 
leting førte til at hun rundt påsketider be-

stemte seg for å ta imot ham som herre og 
frelser.

ØNSKET FELLESSKAP. – Jeg fikk en e-post fra 
denne småbarnsmoren i juli. Hun hadde 
fulgt noen gudstjenester hos oss online. Nå 
ønsket hun seg en fysisk menighet for fel-
lesskap med andre troende, forteller Frank 
Vorhaug som er pastor i Misjonshuset i Kris-
tiansand.

Vorhaug forteller videre at han inviterte 
henne med på en gudstjeneste. 

– Etter at den var slutt sa jeg til henne 
«Nå har du vært på din første gudstjeneste – 
hvordan var det?« «Helt fantastisk, det kunne 

vart i mange timer», svarte hun.

DÅPSUNDERVISNING. Gjennom videre samta-
ler kom det frem at hun ønsket å bli døpt. 
– Nå er vi i siste fase av dåpsforberedende 
undervisning. Det er fantastisk å høre hvor-
dan Gud har skapt troen i hennes hjerte. 
Hvor mye hun ser av Guds storhet og hellig-
het, forteller Vorhaug. Og han siterer hvor-
dan kvinnen selv har uttrykt det: «Noen 
ganger er det nesten uutholdelig å tenke på 
hva Jesus måtte igjennom for meg. Jeg kan 
ikke annet enn å følge ham som har gjort så 
mye for meg! Nå har jeg funnet den freden 
jeg søkte.»

BEDEHUS-FUSJON 
GA STØRRE AKTIVITET

MØTTE JESUS DA NORGE VAR STENGT

For 16 år siden fusjonerte 
Heldal bedehus med Aakre 
bedehus. Samling om ett 
bedehus har gjort det mulig å 
få til et høyere aktivitetsnivå 
enn vi ellers hadde greid med 
begrensede ressurser.
TEKST  JENS ARNFINN BRØDSJØMOEN

I tillegg til de tradisjonelle møtene, har vi for-
søkt å ha noen arrangement med lavere ter-
skel som lettere samler folk utover de faste 
møtegjengerne. 

Fra slutten av oktober 2020 til februar 2021 
døde fire av medlemmene våre. Tre av dem 
var styremedlemmer.  Alle var reiseklare. Det 
var ikke på grunn av korona. Likevel har det 
vært krevende å oppleve dette. Det formelle 

medlemstallet i misjonsforeningen er nå 26 
personer.

STRIKKEKAFÉ OG NYTTÅRSFEST. I flere år har 
kvinneforeningen arrangert «strikkekafé» 
som har vært forsøk på et lavterskeltilbud. 
Det har de lykkes med. Mange damer kommer 
sammen til et felles måltid, håndarbeid og 
gjerne en quiz og et andaktsord. 

Første gangen i høst etter gjenåpning av 
samfunnet, kom det 24 damer! I flere år har 
vi også arrangert en nyttårsfest med koldt-
bord, der vi inviterer med andre enn de faste 
på møtene våre. Til de festene engasjerer vi 
spennende gjester til å kåsere, og gjerne noen 
gode sangere. Juletregang og quiz har også vært 
på programmet da. Noen år har vi, på grunn 
av plassbegrensning hatt venteliste til disse 
populære nyttårsfestene.

TRE GENERASJONER. Med unntak av i fjor, arran-
gerer vi også hvert år en familiejuletrefest. Da 
kommer det gjerne tre generasjoner sammen. 
Dette opplever vi som en så viktig del av den 
kristne kulturarven at vi gjerne vil holde på 
dette arrangementet.

Jens Arnfinn Brødsjømoen er styreleder i Kroken 
misjonsforening i Drangedal kommune.              

                                                                FOTO: ELLEN SØRLIEN
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ET LITE JULEMINNE

LIVAR VEGGELAND:
– Jeg har alltid vært glad i julen, 
og den litt barnlige gleden vokser 
nok litt ekstra igjen, nå når jeg 
selv har fått barn. Så er julen mye, 

men det er noe spesi-
elt når pappa hvert år 
leser juleevangeliet før 
julemiddagen. Det gir så 
mange gode inntrykk å 
være samlet rundt det. 
Ellers så har jeg et lite 
minne som ligger fire år 
tilbake i tid. Oppvask-
maskinen streika første juledag, så ei jul uten 
oppvaskmaskin ble jo en spesiell opplevelse. 
Men det er faktisk ganske fint å vaske opp 
sammen også!

KRISTINE GANGSTØ BYRKJEDAL:
– Det er mange gode minner, men 
her er ett: Første juledag spiser vi 
skikkelig god frokost, den starter 
cirka klokka11. Så synger vi oss 

gjennom sangbokens 
julesanger. Først 2–3 
sanger, og deretter får 
alle velge en sang hver. 
Vi synger med andre 
ord minst 9–10 sanger 
i sammenheng, mens vi 
sitter rundt frokostbor-
det på første juledag. 
Etter det går vi tur i nabolaget, før vi tester 
ut alle julegavene vi fikk dagen før. Julens 
roligste og fineste dag!

SENAIT HAGOS TESFAZION:
 – Julaften er den beste høytiden 
jeg vet om. Alle forberedelsene 
månedene i forkant gjorde at 
spenningen økte.

Jeg vokste opp i Mekane Yesus kirken i 
Etiopia, og på julaften var alle samlet i kirken 

fra klokka 16–22. Vi 
kledde oss i nytt og fint 
tøy. De nye klærne og 
skoene var julegavene 
våre. Vi har ikke samme 
gavetradisjon som i 
Norge.

Alle søndagssko-
lebarna hadde pugget 
bibelvers og så sto de med tente stearinlys i 
hånden og siterte bibelversene foran forsam-
lingen. Fellessangen var også helt fantastisk 
da hele forsamlingen på mange hundre men-
nesker stemte i julesangene. Høydepunktet 
for meg var da alle fem korene i kirken ble 
satt sammen til ett kor og vi sang Händels 
Messias – det var en himmelsk opplevelse. 
Det er jul!

SVEN ÅGE SOLLI:
– Jeg husker 
fortsatt mor 
som åpnet 
pakkene på 

julaften med sirlig hånd, 
brettet sammen papiret 
og la det i en skuff klar 
til bruk neste år. Jule-
middagene bestod ofte 
av torsk eller lutefisk – ikke akkurat mine 
favoritter.

ELLEN SØRLIEN:
– Far var alltid selv ute i skogen 
og fant juletre, og jeg husker hvor 
spente vi var da juletreet kom 
inn i stua på 

lille julaften. Så ble all 
julepynten tatt frem, 
også de fine julekurvene 
som vi selv hadde flettet. 
Far satte lysene på treet, 
og så var det mor og oss 
to jentenes oppgave å 

pynte juletreet helt ferdig. I en av kassene 
med julepynt lå det også en rød 25 cm høy 
plastnisse som stod på hvite plastski. Denne 
nissen kunne trekkes opp og da spilte den 
«Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus 
født». Så kunne julen komme. 

RANVEIG G. SOLLI:
En tradisjon som mange har er å 
gå i kirken på julaften. I vår familie 
hadde vi en annen tradisjon. Min 
pappa spiller 

piano og han var alltid 
på sykehuset julaften for 
å spille julesanger, slik 
at pasienter og pårø-
rende kunne få oppleve 
å høre på eller bli med 
og gå rundt juletreet og 
synge julesanger. Det 
var også en som holdt 
en andakt. Dette var vi barna alltid med på. 
Vi pyntet oss og dro sammen med pappa til 
sykehuset. Her fikk vi være med og gå rundt 
juletreet og se at de syke fikk oppleve litt 
juleglede midt i det vonde. Etterpå var det 
alltid kaffe, kaker og drikke i sykehuskantina 
til oss, noe vi barna satte stor pris på. 

Så det ble ikke julaften før vi hadde vært 
på sykehuset.

Tekst: Ellen Sørlien
Foto: Roy Cato Myrvang

Det nærmer seg jul og med det så er det også mange koselige 
juleminner som dukker opp. Vi på regionkontoret har samlet 
noen juleminner som vi har lyst til å dele med den enkelte av 
dere. 
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ILLUSTRASJONSFOTO: PIXABAY

FLERE MØTER – 
ØKTE GAVEINNTEKTER
Gaveinntektene utgjør over 90 prosent 
av inntektene for Misjonssambandet sør. 
Regnskapet for de ni første månedene 
i 2021 viser et resultat på nesten 1,7 
millioner kroner. Dette er 775 000 under 
tilsvarende resultat for de ni første 
månedene i 2020.
TEKST  SVEN ÅGE SOLLI

Da Norge «åpnet helt opp» i høst ble det arrangert flere 
møter og dette ser vi også resultat av på gaveinntektene 
fra misjonsfellesskapene. Innbetaling av gaver i september 
var prosentvis en del høyere enn de foregående månedene i 
2021. Fast givertjeneste øker jevnlig, men ikke mer enn 1,85 
prosent i forhold til 2020. I forhold til lønns- og prisvekst i 
vårt samfunn vil det si en realnedgang. 

FLERE MULIGHETER. På hjemmesiden til Misjonssambandet 
(www.nlm.no/bidra-i-arbeidet/gaver/fastgiver) er det flere 
måter du kan gi din gave på og du kan lett legge inn at du 
ønsker å øke det årlige gavebeløpet. Om du ønsker et pa-
pirskjema kontakter du bare regionkontoret (38 02 44 32 / 
sor@nlm.no).

Vi er glade for at det dette året igjen er mulig å gjennom-
føre de aller fleste julemessene i vår region. Inntektene fra 
disse gir et vesentlig bidrag til misjonsarbeidet. 

LEGGER BUDSJETT. Nå om dagen holder vi på med å legge 
budsjett for 2022, og da har vi store ønsker for økt satsing 
blant barn, ungdom og familie. En annen stor satsing er at 
Misjonssambandet denne høsten har sendt ut 40 nye utsen-
dinger. Flere av disse er knyttet til vår region.

Tusen takk for den støtten den enkelte av dere er med og 
bidrar med i misjonsarbeidet.

Årets regionårsmøte 
ble avholdt i Misjons-
salen i Grimstad 25. 
september. 
TEKST ELLEN SØRLIEN

På grunn av restriksjoner i for-
bindelse med koronapandemien 
var det satt en begrensning på 
100 deltakere. 69 av disse var ut-
sendinger. 

Bibeltimen var ved Dag Erik 
Asdahl og ny ungleder Kristine 
Gangstø Byrkjedal talte på etter-
middagssamlingen. John Olav Sel-
stø og Kristine Gamst Selstø, to av 
regionens nye medarbeidere del-
tok med sang og musikk. Under 
samtalen om arbeidet var det flere 
som tok ordet. Mange ga uttrykk 
for at regionårsmøtet hadde vært 
en god og inspirerende opplevelse. 

Under valget ble nye styremed-
lemmer ønsket velkommen, og av-

troppende styremedlemmer ble 
takket for deres innsats. Region-
styret og barne- og ungdomsrådets 
(BUR) sammensetning ser nå slik 
ut:

REGIONSTYRET:
Thorvald Handeland, leder
Svein Andersen, nestleder
Snefrid Axelsen
Marit Ekroll
Kristin Hauan
Liv Åse Søreng Gamst, 1. vara
Njål S. Kristensen, 2. vara

BARNE- OG UNGDOMSRÅDET, BUR:
Knut Arild Espegren, leder
Thomas Galteland, nestleder
Marit Kristensen
Bjørg Inntjore
Sebastian Hauan
Ingrid Handeland, 1. vara
Joar Byremo, 2. vara

REGIONÅRSMØTET 2021

Regionårsmøtet 2021 ble avholdt i Misjonssalen i Grimstad 25. september.
BEGGE FOTO: SVEN ÅGE SOLLI

To av regionens nye medarbeidere, John Olav Selstø og Kristine Gamst Selstø, 
deltok med sang.
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ARRANGEMENTSKALENDER

NOVEMBER:
27.  Julemesse, Misjonssalen Mandal   Kristine G. Byrkjedal og Jon Lia
27.  Julemesse, Kjosen bedehus   Åge Solsvik
28.  Misjonssenteret, Skien    Odd Rannestad

DESEMBER:
1.–5. Møteuke, Eiken bedehus    Per Tveten
3.  Småbarnstreff, Misjonshuset Kristiansand
4.  Julemesse, Eiken bedehus    Per Tveten
4.  Julemesse, Lyngdal bedehus   Kristine Gangstø Byrkjedal
5.  Familiemøte, Birkeland bedehus, Hægebostad Signe Olava L. Birkeland
5.  International Sunday, Misjonshuset Kristiansand Joseph Crampah  
7.–12. Møteuke i Listerregionen    Åge Solsvik
9.  Formiddagstreff, Misjonshuset Kristiansand Kjell Dahlene
12.  Vi synger jula inn, Misjonssalen Mandal  Jon Lia
12.  Møte, Misjonssenteret i Skien   Egil Grindland 
19.  La oss gå like til Betlehem, Flekkerøy bedehus
19.  Gudstjeneste, Misjonshuset Kristiansand  Joakim Halvorsen
19.  Vi synger julen inn, Misjonssenteret i Skien 
24.  Julaften, Flekkerøy bedehus
24.  Julegudstjeneste, Misjonshuset Kristiansand Frank Vorhaug
24.  Julegudstjeneste, Misjonssalen Mandal  Jon Lia  

JANUAR:
27. jan. Familiesamling, Flekkefjord bedehus  Signe Olava Lindefjell Birkeland
24.–28. Bibeluke, Evjetun leirsted    K. Dahlene, Å. Solsvik og O. Rannestad
28.–30. Møtehelg, Flekkerøy bedehus   Sverre Hovda
29.  Bedehusfest, Konsmo bedehus   Åge Solsvik

Du finner mer om arrangementer under fanen «Arrangement» på nettsiden vår www.nlm.no/sor

26.–28. nov. Julegaveleir for 2.–4. kl.  Evjetun Leirsted  Brit Kari Urdal
26.–28. nov. Barn/voksen leir   Norsjøtunet  Kristine Gamst Selstø
18.–20. febr. Familieleir    Gautestad

KLIPP UT 
OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLENKONFIRMASJONS-

UNDERVISNING 
Over flere år har Misjons-
sambandet sør arrangert 
konfirmasjonshelger, et 
regionalt konfirmasjons-
tilbud med intensjon om 
å samle konfirmanter 
på tvers av Agder og 
Telemark.

Dette kom det flere 
gode tilbakemeldinger 
på, og før sommeren 
2021 bestemte Misjons-
sambandet sør at det 
var nødvendig og viktig å 
relansere konfirmasjons-
undervisningen – etter 
en tids opphold grunnet 
bemanning og korona. 

Våren 2021 var det 
derfor mulig å melde seg 
på konfirmasjonsopplegg 
i regi av Misjonssam-
bandet sør. Tilbudet er 
ment som et supplerende 
opplegg, i tillegg til lokal 
undervisning. 

Undervisning. I høst 
var det én konfirmant 
som meldte seg på, og 
ungleder Kristine Gangstø 
Byrkjedal tok kontakt 
med konfirmanten. Vi 
møtes en gang i måneden 
istedenfor 3–4 konfirma-
sjonshelger, og har en 
dobbelttime hver gang. I 
skrivende stund (oktober 
red.anm.) har vi hatt én 
dobbelttime. Tematikken 
der omhandlet «selvbilde 
og gudsbilde» og «Bibe-
lens troverdighet».  

Trosstyrkende. Som 
nyansatt ungleder gleder 
jeg meg over å bli godt 
kjent med konfirmanten 
«min», og jeg tror det vil 
bli en inspirerende og 
trosstyrkende reise for 
oss begge! Vær gjerne 
med og be for konfirma-
sjonsundervisningen. 

Fremover ønsker vi 
fortsatt å tilby konfirma-
sjonsundervisning fra 
Misjonssambandet sør 
sin side. Ta gjerne kon-
takt om du har spørsmål! 

KRISTINE GANGSTØ BYRKJEDAL

LEIRER

– Bibeluka er for alle som har tid og 
anledning til å være med å dykke 
ned i Guds ord, sier Sverre Høgsås 
(bildet) som er daglig leder på 
Evjetun. – Vinteren er en stille tid på 
leirstedet og dette er et av arrange-
mentene vi nå setter i gang for å få 
litt flere besøkende. 

– Det blir fire bibeltimer hver 
dag, unntatt på onsdagen for da blir 
det Etiopia-kveld som Karin og Odd Rannestad skal ha 
ansvaret for. Vi ønsker at kveldssamlingene skal fokuse-
re på misjon. Vi legger også opp til delekvelder med frie 
vitnesbyrd, forteller Høgsås.

Talere. Tre forkynnere blir med på bibeluka på Evjetun. 
Tidligere Etiopia-misjonær og lærer, Odd Rannestad, blir 

med. Han har som tema «Paulus´liv og misjonsreiser». 
Forkynner i Misjonssambandet sør, Åge Solsvik, har 
«Bergprekenen og Fader vår» som tema. Pensjonert 
forkynner i Misjonssambandet, Kjell Dahlene, skal ha 
bibeltimer om «Josef».

Midt på dagen blir det en god pause med anledning 
til både samtale, skitur, gåtur, gullsmed-besøk eller «byt-
ur» til Evje sentrum. 

Dagsopphold. –  De som ikke har anledning til å være 
med alle dagene kan bare melde seg på for dagsopp-
hold. Men vi håper at så mange som mulig har anled-
ning til å være med hele uka, sier Sverre Høgsås. 

Påmeldingen skjer til Evjetun leirsted på e-post: 
post@evjetun.no eller på telefon til Sverre Høgsås 954 
18 303. Påmeldingsfrist er 13.januar 2022.

ELLEN SØRLIEN

BIBELUKE PÅ EVJETUN 24.–28. JANUAR 2022
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