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BIBELORDET
Jesaja 41, 10
I 1987 reiste 
mamma, pappa og 
to eldre søsken til 
Etiopia for å besøke 
tante og onkel som var 
misjonærer der. Jeg og min to år eldre 
søster var for små til å bli med og 
måtte overnatte hos farmor og farfar. 
Da husker jeg farmor lærte meg dette 
verset på sengekanten. Siden har jeg 
hatt det med meg, og det har vært så 
trygt og godt å stadig kunne vende 
tilbake til. I oktober fikk jeg korona. 
Det var en merkelig opplevelse, med 
mye usikkerhet og bekymring. Da 
var det godt igjen å kunne ta frem 
dette verset og kjenne meg trygg hos 
Jesus. Uansett hva som hender meg, 
vil jeg alltid være trygg hos ham. Han 
styrker meg igjennom alt.

ASTRID GANGSTØ RØYKENES

MER LIVSNÆR FORKYNNELSE
– Jeg ønsker at hver enkelt i forsamlingene må bli sett og satt pris 
på som den de er. Slik svarer en av misjonsvennene i Region sør på 
spørsmålet om hvilke ønsker han har for arbeidet i regionen. 

LES MER PÅ SIDENE 44 OG 45

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: 
Stillingen er vakant.
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Hvilke tilfeller er gyldige når vi 
som kristne skal lyde Gud mer enn 
mennesker?

I Apostlenes gjerninger 5,29 
svarer Peter og apostlene: «En 
skal lyde Gud mer enn mennes-
ker». Utgangspunktet var ypper-
steprestens forbud om å forkynne 
om Jesus. Overført til dagens 
samfunn, hvordan blir det når 
det gjelder kirkeasyl, hva med å 
tilpasse seg «politisk korrekte» 
meninger for ikke å miste økono-
misk støtte? Hvordan stiller det 
seg om vi kommer til å oppleve at 
andre i samfunnet får lov til å sam-
les til møter etter koronarestriksjo-
nene, men ikke såkalte religiøse 
samlinger?

Koronautbrudd. Jeg vil ikke 
påstå at vi har kommet dit at vi 
blir forskjellsbehandlet når det 
gjelder koronarestriksjoner. Men 
når jeg ser den hetsen som Kleppe 
Bedehus på Askøy opplever etter 
utbrudd av korona, og når jeg ser 
den holdningen og mangel på 
raushet som enkelte politikere i 
Klepp kommune på Jæren har til 
Kleppe bedehus og Fokus Hver-
dagsmenighet og deres såkalte 
konservative samlivssyn, da blir 
jeg skremt og lurer på når «de 
politiske korrekte» myndighetene 
skal ta enda mer drastiske grep for 
å stoppe kristne menigheter. I Kris-
tiansand opplevde vi i 2019 at en 
rektor nektet skolelaget å servere 
boller fordi hun var redd for at det 
skulle «lokke» elevene på møtene. 
Hun sier selv at hun ikke ønsker et 
skolelag.

Jeg mener vi har sett en stadig 
tøffere behandling av kristne 
virksomheter og menigheter av 
politikere og øvrige myndighets-
personer. Hva deres mål er, kan vi 
bare spekulere i. Hvis vi kommer 

dit at vi blir nektet å ha møter, hvis 
vi kan bli straffet om vi nekter å 
ansette en som ikke er lojal mot 
vårt verdigrunnlag, eller hvis det 
blir satt begrensninger på hva våre 
forkynnere kan si fra talerstolen. 
Hva gjør vi da?

Et tidsspørsmål. Skal vi la 
politikere bringe oss til taushet 
om vår tro ved lovverk og kutt i 
økonomiske bevilgninger? Kanskje 
beskriver jeg et for dystert bilde av 
dagens situasjon, men når en ser 
utviklingen over noen år, tror jeg 
det bare er et tidsspørsmål før vi 
må forholde oss til slike ting.

En politiker fra partiet Rødt 
reagerte på den politiske håndte-
ringen av støtte til Kleppe bedehus 
på Klepp og mente at det ikke var 
politikernes oppgave å bestemme 
hva en menighet skal ha av regler. 
Dette mener jeg handler om raus-
het og toleranse i motsetning til 
dem som ofte snakker om toleran-
se og raushet, men som ikke klarer 
å tenke prinsipielt om meninger de 
er uenige med.

Så lenge vi som kristne har Bi-
belen, Guds ord, som rettesnor for 
vårt liv må vi stole på at Gud vet 
hva som er det beste for oss. Når 
vi så en dag kommer dit at andre 
vil ha oss til å handle i strid med 
Guds vilje, må vi si som Peter og 
apostlene; En skal lyde Gud mer 
enn mennesker.

Lyde Gud mer 
enn mennesker

SVEN ÅGE SOLLI
administrasjonsleder

INNSPILL

«Jeg mener vi har 
sett en stadig tøffere 
behandling av krist-
ne virksomheter og 

menigheter av politi-
kere og øvrige myn-

dighetspersoner»

Joakim Halvorsen  (22 år) fra Varhaug har begynt 
som barne- og ungdomsarbeider på timebasis i Region 
sør. Han har tidligere gått to år på Fjellheim bibelskole 
i Tromsø og tar nå fjernstudier på Fjellhaug skoler i 
Oslo.

Marie Solli (29 år) fra Flekkerøy, Kristiansand reiser 
i sommer til Kenya for en fireårs periode. Hun skal 
være lærer ved Den Norske Skolen i Nairobi. Marie er 
utdannet lærer.

Barbro Johanne Svendsen (37 år) har takket ja 
til en 20 prosent stilling som ungdomsarbeider ved 
Drottningborg ungdomsskole, DRUS i Grimstad.  Hun 
skal jobbe med kristent arbeid blant elevene og med 
misjonsprosjektet ved skolen. Oppstart i august. Bar-
bro jobber også som sosiallærer og miljøarbeider ved 
DRUS.

Jon Olav Selstø  (30 år) fra Stavanger, begynner i 
august i 50 prosent stilling som forsamlingsleder på 
Notodden og områdearbeider i 50 prosent stilling i 
Telemark. Han har tidligere blant annet jobbet som 
ungdomsleder i NLMs forsamling Salem i Stavanger. 
Han har en master i teologi og misjon fra Fjellhaug 
internasjonale høgskole og  holder nå på med master-
studier i økonomi og strategisk ledelse.

Kristine Gamst Selstø  (27 år) fra Finnsnes, men 
bor nå i Stavanger, begynner i august i 20 prosent 
stilling som barne- og ungdomsarbeider i Notodden og 
20 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider i 
Telemark. 

Ole André Eliassen  skal fra 1. august ha full per-
misjon fra sin 60 prosent stilling som forkynner i NLM 
region sør. Permisjonen er for ett år.

Juan Pablo og Marie Vargas  har nå valgt å ikke 
reise ut igjen som misjonærer til Peru. Dette på grunn 
av mange usikkerhetsmomenter knyttet til koronapan-
demien. De har, på grunn av koronasituasjonen, vært i 
Norge siden april i fjor. Familien er bosatt i Søgne.

Rita og Kjetil Jonasmo, Eiken, reiser etter planen ut 
igjen til Mongolia i september 2021. Kjetil er lærer og 
Rita er utdannet sykepleier. De har fem barn, og de tre 
yngste blir med til Mongolia. Rita er fra Eiken og Kjetil 
er fra Namsskogan i Trøndelag.

ELLEN SØRLIEN

NYTT OM NAVN

RÅDSMØTET I NLM UTSATT

NLMs utsatte rådsmøte, som skulle vært avholdt 
ved Oslofjord Convention Center 16.–18. april, er 
utsatt nok en gang. Det er nå planlagt til 22.–24. 
oktober på samme sted.
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– 26 februar 2021 var vi endelig 
tilbake i Medan. Akkurat elleve 
måneder etter at vi ble evakuert 
hjem til Norge på grunn av 
korona. Det skriver Marthe 
og Steffen Dyve til oss fra 
Indonesia..

TEKST OG FOTO  MARTHE OG STEFFEN DYVE

Det siste året har vært krevende på mange 
måter. Vi har vært i Norge, men tankene har 
fort fløyet over til andre siden av verden, til 
Indonesia. Steffen har jobbet som SR (Stedlig 
Representant) i Indonesia siden juni 2020. 
Han har derfor i denne perioden vært to tu-
rer ute alene for å ta seg av arbeidet. Det er 
først nå vi alle sammen er tilbake til Medan og 
hjemmet vårt her. 

NÅ PUSTER VI UT. Å komme tilbake til Indonesia 
har vært utrolig fint. Nå er vi her vi er kalt til å 
være. På mange måter har vi følt at vi har gått 
litt på vent det siste året, men nå kan vi ende-
lig puste ut og være her. Det er godt å være til-
bake til folket og kulturen vi har blitt så glade 
i. Det gleder våre hjerter og endelig se igjen 
venner, naboer og kollegaer. Selv om det føles 
godt, riktig og betydningsfullt og være her, så 
er det også annerledes. Det vi reiste fra er ikke 
det vi kom tilbake til. Det er fortsatt korona 
her også, så vi må ta våre forholdsregler. 

TAKKNEMLIGHET. Skoler og barnehager er fort-
satt stengt, så Marthe er hjemme med alle tre 
barna. Steffen har mye arbeid å ta igjen etter 
tiden i Norge, så det blir lange dager på kon-
toret. Til tross for hektiske, og til tider intense 
dager, kjenner vi på en utrolig takknemlighet 
over å endelig være hjemme i Indonesia igjen. 

Guds velsignelse i Jesus Kristus sendes fra 
oss i Medan.

Les også gjerne artikkelen «Evakuert fra 
kallet?» som du finner på nlm.no

BILDENE:

ØVERST: Steffen Dyve og de tre barna på Garder-
moen rett før avreise.

NEDERST: Marthe Dyve møter igjen naboer i 
Medan.

GODT Å VÆRE TILBAKE I INDONESIA
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Tre av Region sørs misjonsvenner og frivillige medarbeidere har denne gangen blitt utfor-
dret til å svare på noen spørsmål om deres ønsker for arbeidet i regionen:

1. Hvilke ønsker har du for arbeidet i regionen?
2. Hva er de største utfordringene i vår region, slik du ser det?

3. Hva brenner du for i din frivillige tjeneste?
4. Har du noe annet du ønsker å dele med regionens misjonsvenner?

TEKST  ELLEN SØRLIEN – FOTO  PRIVAT

– BRENNER FOR 
Å NÅ «EIN TIL»
ANDRINE KVAMME BERGSLAND er medlem 
av NLMs forening på Tinnesmoen 
bedehus på Notodden. Hun er også 
med og driver et barnelag og bibel-
gruppe for unge-voksne. 

1. – At menneske i alle aldrar kan få eit møte 
med Jesus. Både barn og vaksne treng ein 
plass der dei kan få vekse i trua og få eit trygt 
nettverk rundt seg. Derfor er det viktig å hal-
de fram arbeidet på bedehusa. 

2. – Det må vere å nå dei unge som ikkje har 
vakse opp i kristne familiar, eller har kjenn-

skap til andre kristne. Utfordringa då er å 
byggje opp nok tillit til at ein får dei med seg 
inn på bedehusa. Relasjonsbygging er eit vik-
tig arbeid. 
 
3. – Eg brenn for at «ein til» skal få bli kjent 
med Jesus. For Gud er eitt menneske uendeleg 
verdifullt. Eg brenn for å drive misjon der må-
let er å nå «ein til» med evangeliet.  

4. – Vi må ikkje bli motlause og ikkje frykte 
for det som ligg framføre oss. Eg håpar og ber 
om at vi må ta oss tid til å lytte, og vere villige 
til å gå i hans fotspor. Vi må la Gud vere den 
han er, og stole på at han veit kva han gjer, 
også når vi ikkje forstår alt. 

– VI MÅ VÆRE FRIMODIGE
RAGNAR KJELLEVIK er med i eldsterådet og 
møtevertgruppe i Flekkerøy Bede-
husforsamling. Han er også med som 
leirleder på barneleir.

1. – At vi må ha et utadrettet arbeid som når 
lengre ut enn bare til dem som er vante bede-
husfolk.

2. – Mange har nok med bare sin menighet 
eller forsamling og er mindre bevisste på at vi 
tilhører en større organisasjon. Kanskje spe-
sielt i forsamlingsarbeid på tvers av organisa-
sjonene, er det viktig å løfte frem organisasjo-
nene som står bak arbeidet vårt, for de er helt 
nødvendige hvis vi skal nå målet: «Verden for 
Kristus».

3. – I forsamlingsarbeidet tenker jeg det er 
viktig at mennesker kan ha en plass å føle seg 
hjemme. Der de kan være trygge, få et møte 
med Jesus og bli bevart i troen. 
Leirarbeidet er også en viktig plass der vi kan 
gi barna et møte med Jesus. Det er en plass 
der vi fortsatt kan forkynne Guds ord og peke 
på veien til himmelen.

4. – Vi har verdens viktigste budskap å gå 
med. La oss gå i tro og være frimodige til å 
forkynne Guds ord vidt og bredt. Det være seg 
til naboer, venner, arbeidskolleger og ellers 
der vi ferdes.

ØNSKER FOR ARBEIDET I REGION SØR I 2021
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ØNSKER FOR ARBEIDET I REGION SØR I 2021

– DEL «LEVD LIV» 
EIVIND FJELDDALEN er med i styret i 
misjonsforeningen i Skien og litt med 
i gjenbruksbutikken. Mest praktisk 
elektrorelatert arbeid. Han og kona 
Ingjerd har også vært utsendinger for 
NLM i Bolivia.

 1. – At hver enkelt i forsamlingene må bli 
sett og satt pris på som den de er.
– At forkynnere og hyrder deler «levd liv». 
Ofte hører jeg taler som er proppfulle av bi-
belsitater, men det blir magert med mat for 
hjertet. 
– At hver enkelt kan bli så trygge og avslappa 
i trua at vi kan knytte naturlige relasjoner til 
naboer, venner og arbeidskolleger – som kan 
ende med at kontaktene kommer inn i for-
samlingen.
 
2. – Jeg tror vi lett stoler på organisering, 
struktur og teknikk. Dette er nødvendig, men 
bygger ikke Guds rike.
– «Støyen». Vi har skjermer, mobiler, under-
holdning etc. Moses, oppdratt ved hoffet i 
Egypt, måtte praktisere noen år som gjeter i 
ørkenen før Herren kunne bruke ham. 
 
3. – Ekkelt spørsmål. Brannen er svakere. Så 
svaret må bli fornyelse.
 
4. – At vi må få Emmaus-opplevelser.

TOYOTAKKNEMLIGHET
Kvitsund har i lengre tid 
vært på jakt etter en god 
skolebil. Nå er drømmen 
oppfylt! Nylig rullet en 
veldig pent brukt 9-seter 
Toyota inn på tunet.
TEKST  ELLEN SØRLIEN
Skolen ønsker at bilen skal bli til nytte 
og velsignelse for både elever, ansatte 
og for det kristne arbeidet i nærområ-
det. Områdearbeider i Vest-Telemark, 
Dag Erik Asdahl, fyller gjerne bilen 
med Kvitsund-ungdommer.    

UT TIL BYGDENE. – Det er flott når eleve-
ne kan komme ut til bygdene og bidra 
i barnelag, bedehusmøter, sangopp-
drag, knytte kontakter og være en 
ressurs i misjonsarbeidet. Det gir også 
verdifull ledertrening og praksiserfa-

ring for ungdommene, sier Asdahl. 
Størsteparten av bilen er finansiert 

med penger fra NLM region sør etter 
salget av Norsjø. 

TAKKNEMLIGHET. – Vi ble overveldet 
av en slik gave, og kjenner virkelig på 
stor takknemlighet og ydmykhet, sier 
rektor ved Kvitsund 
Gymnas, Edgar 
Gamst Kristoffersen 
(bildet). I tillegg har 
mange enkeltperso-
ner gitt betydelige 
gaver til innkjøp av 
Kvitsund-bilen. 

– Takk til alle som har bidratt, både 
regionen og andre venner av skolen. Nå 
gleder både elever og ansatte seg til å ta 
bilen i bruk, avslutter Dag Erik Asdahl.

Kvitsund-elevene er klare for å kjøre ut og delta på både barnelag og bedehusmøter i 
Vest-Telemark.                                                                                            FOTO: DAG ERIK ASDAHL

Vi er på luften 24/7. Du kan 
høre oss på DAB, Webradio, FM, 
Podcast og via pTro-appen.
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– DET ER GIVENDE Å GI!
Avgangskullet på Kvitsund 
Gymnas har dette skoleåret valgt 
Stor-Kina som misjonsprosjekt. 
En av elevene forteller at hun 
opplevde en overveldende 
respons.
TEKST OG FOTO DAG ERIK ASDAHL

Både russen og resten av elevene samler inn 
penger og fokuserer på et prosjekt som blant an-
net har bedring av barn og unges oppvekstsvil-
kår som mål. Gjennom dette annerledesåret har 
de arrangert ulike aktiviteter og tiltak, deriblant 
to misjonsløp. Amalie Bøe fra Sarpsborg er blant 
de mange elevene som har bidratt på impone-
rende vis.

SPONSORER. – Vi skulle skaffe sponsorer til 
misjonsløpene, så jeg begynte å sende ut masse 
meldinger til familie og venner. Det var en over-
veldende respons! Jeg opplevde det kjempein-
spirerende at så mange ville støtte en så god sak, 
sier hun. 

Amalie har hatt et utfordrende skoleår av hel-
semessige årsaker, og har dermed ikke kunnet 
være så aktiv på mange områder. Men innsamling 
til misjonen både kunne og ville hun bidra med. 
I starten hadde hun satt seg et mål for hvor mye 
hun håpet å samle inn. 

OPPJUSTERTE MÅLET. –  Men målet måtte oppjuste-
res flere ganger, sier hun smilende. Til sammen 
har jeg fått inn 52 300 kroner til misjonspro-
sjektet. Det har vært fantastisk og rørende med 
så mange positive tilbakemeldinger og opp-

muntringer underveis. Jeg kjenner på enorm 
takknemlighet.

Amalie kan fortelle at det er gitt både små 
og store beløp. Men hun er opptatt av at beløpet 
ikke er det viktigste. –  Jesus forteller om kvinnen 
i templet; hun hadde ikke så mye, men gav det 
hun hadde til Guds rike. Vi får være med og bidra 
på vår måte så andre kan få et bedre liv, avslutter 
Amalie Bøe. 

PENGER ETTER SALG AV 
NORSJØ UNGDOMSSENTER 
Overskuddet etter salget av 
Norsjø Ungdomssenter skal 
brukes innenfor grensene av 
tidligere Telemark krets.

I vedtaket fra NLMs hoved-
styre om salget står det: «En 
fremtidig salgsgevinst bes 
benyttet i tråd med regio-
nens overordnede strategi, 
fortrinnsvis i det geografiske 
nedslagsfeltet leirstedet har 
representert». Det har kommet 
noen muntlige ønsker, men 
nå ber vi om at alle som har 
ønsker om bruken av «Norsjø-
midlene», sender en søknad. 
Hvor stort overskuddet etter 
salget blir kan vi foreløpig ikke 
si noe om, fordi det er noen 
kostnader som gjenstår.

Hva kan det brukes til?
«Norsjømidlene» er tenkt 

brukt f.eks. til oppgradering 
av bedehus, til lydanlegg, til 
utstyr og aktiviteter for barn- 
og ungdom. Hittil har region-
styret bevilget kr 300 000 til 
minibuss på Kvitsund Gymnas 
for bruk i møtevirksomhet. 
Pengene skal ikke gå til lønn, 
dette blir dekket av ordinært 
budsjett for Region sør. 

En begrunnet søknad om 
Norsjømidler kan sendes til: 

- NLM region sør v/ sor@
nlm.no eller

- NLM region sør, Postboks 
650, 4666 Kristiansand

Alle søknadene behandles 
fortløpende, derfor er det ikke 
satt noen frist for å sende inn 
søknad.

SVEN ÅGE SOLLI

Amalie Bøe har samlet inn over 50 000 kroner til 
misjonsprosjektet på Kvitsund.

NY STRATEGI FOR ARBEIDET I TELEMARK
Regionstyret vedtok 23. mars ny 
strategi for arbeidet i Telemark. 

TEKST LIVAR VEGGELAND

En komite bestående av Andrine Kvamme 
Bergsland (Notodden), Dag Erik Asdahl (Kvi-
teseid) og Anne Birgit Fahre Brødsjømoen 
(Drangedal) har vært med og utarbeidet stra-
tegiplanen, sammen med Marit Andersen, 
Sven Åge Solli og Livar Veggeland. 

Prioritering. Regionstyret vil legge stra-
tegien til grunn for prioritering og satsing i 
Telemark de kommende årene. I strategipla-
nen fremheves det at en må lykkes med å få 
med neste generasjon og bygge gode kristne 
fellesskap. Forsamlingsbyggende arbeid blir 
et viktig satsingspunkt her. 

Arrangement. Et annet fokusområde som 
løftes frem er arrangement-virksomhet. Det 

er viktig å komme sammen på tvers av min-
dre fellesskap, og gjennom det bli engasjert 
og inspirert til det lokale arbeidet. Ny-
brottsarbeid og det eksisterende forenings-
arbeidet omtales også som viktige punkter i 
den nye strategiplanen. 

Planen kan du lese i sin helhet på NLM re-
gion sør sine sider på www.nlm.no
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ARRANGEMENTSKALENDER
KLIPP UT 

OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN
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

For møter og arrangementer henviser vi til vår arrangementskalender på 
nlm.no/sor. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme.

LEIRER

4.–6.juni Barneleir 1.–4.klasse  Undeland Misjonsgård
18.–20.juni Kano/natur 1.–4.klasse  Evjetun leirsted
11.–13-juni Hest/kanoleir 5.–7.klasse  Undeland Misjonsgård
11.–13.juni Fotball/friluft 5.–7.klasse  Evjetun leirsted
20.– 25.juli Bibelcamp/ungdomsuke  Evjetun leirsted
28.juni–2.juli Sommertreff for ungdom  Drottningborg
28.–31.juli UL-camp    Kvitsund

All påmelding skjer på nlm.no/leir (Velg Region sør i venstre marg). Her finner du også mer infor-
masjon om de enkelte leirene.

–  Det kjekkeste med denne 
jobben så langt er når 
hovedkomiteen samles. Da 
setter vi oss ned og ber for 
leiren og planlegger som et lite 
fellesskap. Jeg gleder meg masse 
til å dra på leir i sommer!
TEKST LIVAR VEGGELAND OG ELLEN SØRLIEN

Det sier Mathias Austneberg Bråthen fra 
Froland. I september i fjor begynte han som 
sommertreffkoordinator i 30 prosent stilling 
i vår region. Han jobber både med Sommer-
Treff-arrangementet på Drottningborg og 
med lokal UL-camp på Kvitsund. 

BYR PÅ SEG SELV. – Hva tror du grunnen er til 
at SommerTreff og UL har hatt så god oppslut-
ning gjennom mange år? 

– Mange frivillige er med for å lage festi-
valer av høy kvalitet på SommerTreff og UL, 
og det er ledere som byr på seg selv og prøver 

å se den enkelte av ungdommene. Jeg husker 
selv da jeg var deltaker at en smågruppeleder 
snakket om at han pleide å lese Bibelen mens 
han satt på do. Det jeg reagerte mest på var 
faktisk at han brukte tid på å lese i Bibelen. Det 
gjorde at jeg ville finne ut mer om hva som sto 
der, sier Mathias..

– SommerTreff på Drottningborg er et høy-
depunkt for mange, hva kan de se frem til denne 
sommeren? 

– Vi har planlagt masse gøy! Jeg kan nevne 
paintball, båt- og strandaktiviteter, klatring, 
Dungeons & Dragons, golf og hest. Så her er 
det aktiviteter for enhver smak.  

LOKAL VRI. – UL blir annerledes også dette året, 
med lokal UL-camp på Kvitsund Gymnas. Hva 
skjer der?

– På grunn av koronasituasjonen så kan vi 
heller ikke dette året arrangere UL i Kongepar-
ken på Ålgård, men vi har en lokal vri. Vi får 
være på leir på idylliske Kvitsund, med masse rå 
aktiviteter, i tillegg til å følge med på det UL har 
på programmet. Best of both worlds, avslutter 
Mathias Austneberg Bråthen!

SommerTreff på Drottningborg er 28.juni–
2.juli. UL-camp på Kvitsund er 28.–31.juli

Du kan melde deg på SommerTreff på Drott-
ningborg via www.nlm.no/sor

Informasjon og påmelding til UL-camp kom-
mer på www.ul.no/info

SOMMERTREFF OG UL I REGION SØR

Mathias Austneberg Bråthen gleder seg til Sommer-
Treff på Drottningborg og UL-camp på Kvitsund.
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