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De rettferdige skal samle seg om meg,
for du gjør godt mot meg.

Region sør
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BIBELORDET
Salme 142           
2. Jeg roper høyt til 
Herren. Jeg ber til 
Herren om nåde.
3. Jeg øser ut min 
klage og forteller ham om 
min nød.
 4. Når min ånd blir svak, kjenner du 
min sti. På veien der jeg går, setter de 
snarer.
5. Vend blikket mot høyre og se:
Ingen kjennes ved meg,
jeg har ikke noe sted å flykte,
ingen bryr seg om meg.
6. Herre, jeg roper til deg.
Jeg sier: Du er min tilflukt,
min del i de levendes land.
7. Hør når jeg roper, for jeg er fattig 
og hjelpeløs! Fri meg fra dem som 
jager meg, de er for sterke.
8. Før meg ut av fengselet
så jeg kan prise ditt navn!

LEIR OG GODE SAMTALER
– Jeg gleder meg til å være med på leir, ha gode samtaler, være oppe 
seint på kvelden og drive med apestreker sammen med barna og de 
unge, sier Kristine Gangstø Byrkjedal. 1. august begynte hun som 
ungleder i Misjonssambandet, region sør.. 
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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 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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Har du noen gang blitt fortalt noe 
som boret seg fast i bevisstheten 
din? Det var kanskje ikke vondt 
ment, men det slo likevel ned med 
brutal kraft? Og det sitter igjen, 
ikke sant? Kanskje noe om hvem 
du er, om hvordan du ser ut? Eller 
at noen sier at du egentlig ikke er 
god nok til det eller det. 

Tungen har makt. Bibelen har 
mye å si oss om hvordan vi snak-
ker, om og til hverandre. Faktisk 
sier den at tungen har makt over 
død og liv, og de som bruker den, 
får merke fruktene av den. Ord kan 
skape skiller, så frykt og bekym-
ring, bryte ned, men de kan også 
skape tillit, forsoning, trygghet og 
fred i hjertene våre. 

Dessverre er det en realitet at 
det også sies mye nedbrytende 
oss kristne imellom. Når vi for 
eksempel ikke er fornøyd med 
noe, er veien kort til å klage eller å 
komme med ord som er langt fra 
oppmuntrende å ta imot. Ofte det 
motsatte av det vår kristne bror 
eller søster hadde trengt å få med 
seg på veien akkurat da – midt i 
det de står oppe i. 

Tankeløs tale. Ofte tror jeg ikke 
at vi tenker på at vi sier noe veldig 
negativt heller. Men vi tenker 
gjerne ikke så langt før vi sier det 
vi har på hjertet? Tankeløs tale kan 
det kalles. I Salomos ordspråk står 
det at «Tankeløs tale stikker som 
sverd, men vismenn har legedom 
på tungen». 

Jeg tviler på at noen som leser 
disse linjene har blitt stukket med 
sverd, men at det gjør vondt, det 
kan vi alle forestille oss. At det 
gjør vondt lenge, har vi heller ikke 

problemer med å skjønne. Jeg blir 
overrasket over å høre hva folk 
dessverre har fått høre av andre 
kristne, det være seg i jobben eller 
som frivillig i ulike sammenhenger. 
Det gjør meg trist, og det er noe 
jeg tenker vi alle har et ansvar for 
å gjøre noe med! 

Vennlig. Min oppfordring, før vi 
klager, velger å blåse ut: Tenk på 
hva ordene vil, og kan, komme til 
å bety. Kan jeg si dette på en mer 

vennlig og konstruktiv måte, om 
jeg skal si det? Kanskje trenger 
jeg ikke å klage i det hele tatt, 
men heller komme med et godt 
forslag? Vi skal ikke legge lokk på 
vanskelige ting vi trenger å snakke 
om, eller la være å snakke om 
oppførsel eller hendelser det er 
nødvendig å ta tak i, men jeg håper 
vi i vår hverdag først og fremst 
kan kjennetegnes av dette: 

«La oss ha omtanke for hverandre, 
så vi oppgløder hverandre til kjær-
lighet og gode gjerninger». Hebr 
10,24

Mye godt kunne kommet ut av det 
om vi lot disse ordene stå som en 
overskrift for høsten som ligger 
foran oss! 

Omtanke – ikke 
tankeløs tale

LIVAR VEGGELAND
regionleder

INNSPILL

«Tankeløs tale 
stikker som sverd, 
men vismenn har 

legedom på tungen»

Randi Strøm Andersen  (25 år), startet i august i 40 
prosent fast stilling som ungleder i Misjonshuset i Kris-
tiansand. Hun har kompetanse innenfor både musikk/
sang, teologi og sjelesorg. Vi gleder oss over nyanset-
telsen, og vil samtidig takke Tone Østby for arbeidet 
hun har lagt ned som ungdomsleder i Misjonshuset 
gjennom de siste årene (Tone fortsetter i 60 prosent 
stilling som sang- og musikkleder i Misjonshuset). 

Ester Høgsås  (20 år), startet 1.august i en 30 prosent 
stilling som sommerkoordinator for Evjetun leirsted. 
Stillingen innebærer planlegging og organisering av 
sommeraktivitetene på leirstedet. Ester er fra Byg-
landsfjord, men bor nå i Finnmark hvor hun er barne- og 
ungdomsarbeider for Indremisjonsforbundet

Brit Kari Urdal  (55 år), sluttet 15.august i sin 20 
prosent stilling som Awana-koordinator i Misjonshuset 
i Kristiansand. 

ELLEN SØRLIEN

NYTT OM NAVN

RÅDSMØTE I MISJONSSAMBANDET I OKTOBER

Rådsmøtet avholdes 22.–24. oktober på Oslofjord 
Convention Center i Stokke (bildet).

I sakspapirene til rådsmøtet er det blant annet lagt 
opp til samtale om dokumentet «Menighetstenkning og 
struktur i NLM». Dokumentet er utarbeidet av Hoved-
styret i Misjonssambandet.

Delegatene fra Misjonssambandet sør ble valgt 
under regionårsmøtet i 2018, totalt syv delegater. Det 
er Livar Veggeland, Thorvald Handeland, Knut Arild 
Espegren, Helge Norheim, Mangor Harestad, Even Efte-
støl og Kristen Salmelid.

ELLEN SØRLIEN

TIPS OSS!

Send tips, ideer og bilder til 
sor@nlm.no
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– Jeg har lyst til å være 
Jesu øyne. Det er et 
himmelhøyt mål. Men 
jeg har lyst til å møte 
mennesker med Jesu 
blikk. Det er et godt 
blikk å bli møtt av. 
TEKST ELLEN SØRLIEN

– Det gode blikket har også i so-
sialfaglig sammenheng en kjem-
peviktig verdi. Og hvis du i tillegg 
til det setter Jesu øyne inn i det 
blikket, får det en dybde som vi 
ikke aner rekkevidden av. Det sier 
Kristine Gangstø Byrkjedal som 
1. august startet opp som ungle-
der i Misjonssambandet sør.

Den nye unglederen kommer 
opprinnelig fra Bergen, men har 
de siste åtte årene bodd i Kristi-
ansand. –  Jeg trives godt på Sør-
landet. Her har jeg blitt voksen og 
fått mine voksne relasjoner. Her 
har jeg tatt utdannelsen min som 
sosionom og spesialpedagog. Her 
har jeg fått jobberfaringer, sier 
29-åringen. Hun er gift med Tollef 
Byrkjedal og sammen har de dat-
teren Anna. Nylig kjøpte familien 
hus på Tveit utenfor Kristiansand. 

BRIKKENE FALT PÅ PLASS. Kristine 
Gangstø Byrkjedal avslutter denne 
høsten en mastergrad i spesial-
pedagogikk og tenkte seg inn i et 
arbeid som spesialpedagog i skole-
sektoren. Men slik ble det ikke. 

– Jeg visste at Misjonssamban-
det sør søkte etter ny ungleder. Etter 
en tid tok jeg kontakt med region-
leder Livar Veggeland og spurte om 
hva stillingen innebar, og han opp-
muntret meg til å søke. Jeg sendte 
søknaden dagen før fristen gikk ut, 
sier en smilende Kristine. 

– Jeg ble deretter kalt inn til in-
tervju, og helgen før jobbintervjuet 
gikk jeg mange turer. Da lyttet jeg 
til lovsang, og jeg ba om at Jesus 
måtte vise meg om det virkelig var 

dette jeg skulle. Og så fikk jeg jo 
jobben, og nå kjenner jeg på en ro 
rundt det hele. Brikkene har falt på 
plass og jeg tror at jeg kan bruke 
både utdannelse, personlighet og 
troshistorie i denne jobben på en 
helt annen måte enn en skolesam-
menheng kunne tillatt, sier Kristine.

TØFFE ÅR. – Har du alltid vært en 
kristen?

– Ja, jeg tror det, svarer Kris-
tine og legger til at det kanskje er 
et litt rart svar. 

– Jeg har vokst opp i et kris-
tent hjem og har hele livet vært 
med på barnelag, leirer, kor osv. 
Men de siste årene har vært tøffe 
rent trosmessig, kommer det litt 

lavmælt fra Kristine. Jeg og min 
mann opplevde å miste to barn i 
mors liv, og det satte en solid støkk 
i gudsbildet. Da måtte jeg virkelig 
gå noen runder med meg selv for 
å finne ut av om Gud virkelig var 
den han hadde sagt at han var. Er 
han den jeg virkelig kan stole på 
når det stormer, for barnet dør jo. 
Jeg kjente på en følelse av at Gud 
bare gikk forbi, så det var nok en 
periode der jeg hadde troen min 
så på avstand at jeg ikke helt klar-
te å tro. Jeg fant rett og slett ikke 
tilliten til Gud. Men så har jeg un-
derveis fått både bibelord og kon-
krete bønnesvar i de spørsmålene 
som jeg hadde rundt barna mine. 
Jeg ser at Jesus har vært der hele 

tiden, men han ga andre svar enn 
jeg kunne ønske. Jeg har opplevd 
at vi som Guds barn på fars fang 
både kan sprelle, være frustrerte 
og sinte. Han ikke bare tåler det, 
men han ønsker hele mennesket. 
Alt du bærer på har Gud plass til. 
Jeg har fått en dybde i troen min 
som jeg ikke hadde før. Det preger 
nok også hvordan jeg i dag møter 
andres trosreise, sier Kristine.

ARBEIDSOPPGAVER. Personalan-
svar, møtevirksomhet, leirarbeid 
og konfirmantarbeid er noen av 
arbeidsoppgavene som møter 
den nye unglederen i Misjons-
sambandet sør. 

– Jeg gleder meg og har store 
forventninger til dette arbeidet. Jeg 
har lyst til å være lyttende og at de 
som møter meg skal føle seg sett. 
Jeg gleder meg til å bygge videre 
på det arbeidet som allerede er i 
gang, og jeg ser frem til å bli kjent 
med mange nye mennesker. Og så 
gleder jeg meg til å være med på 
leir, ha gode samtaler, være oppe 
seint på kvelden og drive med 
apestreker sammen med barna 
og de unge, sier Kristine med et 
stort smil om munnen. Og hvis du 
lurer på hva den nye unglederen 
liker å holde på med på fritiden, så 
er dette hennes svar: – Fjell, fjord 
og friluftsliv er jeg veldig glad i. 
Jeg trives godt med både klatring, 
kajakk og fjellturer.

– ET HIMMELHØYT MÅL
Kristine Gangstø Byrkjedal er bergen-
ser, men har de siste åtte årene bodd 
på Sørlandet.

FOTO: PRIVAT
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MANGFOLDIGE 
OPPGAVER 
– Det er givende å få arbeide sammen 
med den store og etablerte Mekane Yesus 
kirken, med over ti millioner medlemmer, 
med å nå ut med evangeliet blant de 
minst nådde folkegruppene både sørover 
og østover i landet.
TEKST ELLEN SØRLIEN

Det sier Torunn Haukvik Minnesjord som er stedlig repre-
sentant for Misjonssambandet i Etiopia. – Oppgavene er 
både mange og mangfoldige. Hennes viktigste oppgave er å 
følge opp organisasjonens utsendinger i landet.       Siste året 

var det 16 voksne og ti barn, 
men vi blir etter planen noen 
flere fra høsten 2021. Det blir 
ofte lange dager med admi-
nistrasjon på kontoret i Ad-
dis, men heldigvis også noen 
turer ut på feltet i ny og ne, 
sier Torunn H. Minnesjord.

PRAKTISK ARBEID. Hun fortel-
ler videre at mannen hennes, 
Arild, deltar i mye praktisk 
arbeid i Addis, ved at de nå 
har bygd om flere leiligheter 
på «NLM-tomta». – Blant an-
net har andre etasje av sko-
leinternatet blitt gjort om til 
tre leiligheter. Det er alltid 
mer enn nok arbeid for en 
«handyman».

– Det har også vært svært meningsfullt, men tøft å få møte 
og følge opp konvertitter som har flyktet til Etiopia fra et na-
boland, hvor de ble fengslet og forfulgt for sin tro. Det er sterkt 
å høre deres vitnesbyrd og få kjennskap til de omkostninger 
det er når mennesker vi arbeider blant må lide for sin tro på 
Jesus, avslutter Minnesjord.  

BØNNEEMNER:
– Be for den politiske situasjonen i Etiopia, om fred og forso-
ning mellom, og i de ulike etniske gruppene.
– Be for dem som forfølges og må flykte for sin tros skyld.
– Be for våre utsendinger og arbeidet de står i.
– Be for de som på tragisk vis ble rammet av flommen 
i Addis Abeba i august.

Torunn Haukvik Minnesjord er 
stedlig representant for Misjons-
sambandet i Etiopia.

FOTO: TORGEIR HENDEN

John Olav Selstø og Kristine Gamst Selstø er på plass på Notodden.          FOTO: PRIVAT

NYE I TELEMARK
Fra i høst har Misjons-
sambandet to nye 
ansatte i Telemark. 
John Olav Selstø og 
Kristine Gamst Selstø 
går inn i nyopprettede 
stillinger. 
TEKST ELLEN SØRLIEN

Tidligere dette året ble ny strate-
gi for arbeidet i Telemark vedtatt 
av regionstyret. En sentral del av 
strategien er å styrke det forsam-
lingsbyggende arbeidet i områ-
det. Allerede fra august begynte 
John Olav Selstø som forsamlings-
leder på Notodden i en 50 pro-
sent stilling. Han vil i tillegg jobbe 
som områdearbeider i Telemark i 
50 prosent. Kristne Gamst Selstø 
skal jobbe 40 prosent som barne- 
og ungdomsarbeider på Notod-
den og i Telemark. 

– SPENT PÅ PLANER. – Det er svært 
gledelig at vi har fått på plass to 
engasjerte og dyktige medarbei-
dere i John Olav og Kristine i Te-
lemark. Jeg er spent på hvilke pla-
ner Gud har lagt for veien videre, 
og er samtidig sikker på at det 
blir et veldig kjekt bekjentskap 
for mange, både på Notodden og 

ellers i Telemark, sier regionleder 
Livar Veggeland.

– Regionen har lovet en økt 
satsing i Telemark, og det er alltid 
godt når det blir kort vei mellom 
ord og handling. Samtidig er det 
mange ting som har lagt seg til ret-
te for at dette skulle blir mulig, og 
det må vi virkelig være takknem-
lige for, sier Veggeland. 

FRA STAVANGER. John Olav har 
arbeidet som ungdomsleder i 
Misjonssambandets forsamling 
Salem i Stavanger, mens Kristine 
har bakgrunn fra arbeid i sko-
le. For et drøyt år siden ble de 
fosterforeldre, og det er en del 
endringer og mye nytt som ligger 
foran familien, når de nå snart 
blir telemarkinger. 

– Vi gleder oss, men er også 
spente på alt det nye som ligger 
foran når vi nå har flyttet til et nytt 
sted. Vi ser begge frem til å gå inn 
i oppgavene som venter, både på 
Notodden og ellers i Telemark, og 
ser stort på det arbeidet vi skal få 
være en del av! Noe av det vi gle-
der oss særlig til er å bli kjent med 
dem som hører til på bedehuset 
på Notodden, som jo også vil bli 
vårt åndelige hjem. Så ber vi om 
at Gud må bruke oss der hvor han 
sender oss.
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IMPONERENDE 
Under avslutningsfesten på Kvitsund Gymnas 
i juni overrakte prosjektlederne Sara Loland 
og Karoline Nord-Varhaug en sjekk på 481 
931 kroner til Misjonssambandets arbeid i 
Stor-Kina. Drottningborg videregående skole 
overrakte også en sjekk.

 I et skoleår der mye har vært annerledes, har 
arbeidet med misjonsprosjektene gått for fullt.  

Engasjement. Misjonsprosjektet for skole-
året 2020/21 var Stor-Kina, med særlig fokus 
på vanskeligstilte barn og unge. Engasjemen-
tet og kreativiteten har vært stor, selv når mye 
har måttet endres, utsettes eller avlyses. Men 
en solfylt lørdag i mai fikk russen på Kvitsund 
endelig gjennomført et flott loppemarked. 

Ungdomsarbeider Dag Erik Asdahl på Kvitsund 
tok imot sjekken på vegne av Misjonssambandet 
og uttrykte stor takknemlighet for den store innsat-
sen et lite russekull på 30 elever har lagt ned.  

Drottningborg. –  For en gjeng – for noen 
folk! Uttalelsen kommer fra regionleder Livar 
Veggeland etter at han mottok en sjekk på 
kroner 1 042 000 fra russen på Drottningborg 
videregående skole. De har dette skoleåret 
også samlet inn penger til Stor-Kina. Sjekken 

med det fantastiske beløpet ble overrakt av 
misjonsprosjektansvarlige, Elisabeth Swed-
berg og Sebastian Haugland. 

– Vi er så heldige som har slike ungdom-
mer på skolene våre, sier Livar Veggeland.

ELLEN SØRLIEN

BESTEFAR GIR SEG I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET
– Det har vært noen fantastiske 
år. Jeg er så takknemlig og 
har truffet så mange flotte 
mennesker i løpet av disse årene. 
TEKST ELLEN SØRLIEN

Men nå er det slutt. I alle fall nesten slutt, for 
nå har 69-årige Hans Arne Rogn takket for seg 
som medarbeider i Misjonssambandet sør. 

– Jeg skal nok være med på noen møter 
utover høsten, men det blir som frivillig med-
arbeider. Kona og jeg har ni barnebarn og vi 
gleder oss til blant annet å kunne ha litt mer 
tid sammen med dem.

BESTEFAR I BARNEARBEIDET. 1. juli 2015 begyn-
te Hans Arne Rogn i barnearbeidet i Misjons-
sambandet sør. – Det startet med at jeg tok 
kontakt og spurte daværende regionleder om 
de hadde bruk for en bestefar i barnearbei-
det. Det hadde de og etter hvert trengte de 
også en som kunne reise rundt på bedehuse-
ne og besøke foreningene, så det ble totalt en 
80 prosent stilling, forteller Rogn.

–  Den siste tiden jeg jobbet som bygnings- 
ingeniør var jeg salgssjef for firmaet jeg jobbet i. 

Jeg hadde hele landet som arbeidssted og ble lei 
av all reisingen. En søndag satt jeg og tenkte at 
hvis jeg virkelig mente noe med det jeg trodde 
på, så måtte jeg gjøre noe med det. Derfor tilbød 
jeg meg å jobbe i misjonen de siste årene av mitt 
yrkesaktive liv. 

PANGSTART. – Nesten før jeg startet i arbeidet 
ble jeg spurt om å være med misjonslaget i 
Hægebostad på en weekend til Jæren. Det ble 
virkelig en pangstart med flere taler og sam-
linger den helga. Jeg følte meg så velkom-
men og ble tatt godt imot. Det har nok også 
gjort at jeg har hatt et helt spesielt forhold til 
dette misjonslaget alle disse årene, forteller 
Hans Arne. 

– Og så har jeg, gjennom alle forberedelsene 
til møter, hatt anledning til å arbeide med og 
studere Guds ord, og det har gitt meg så mye.

«YOU`LL NEVER WALK ALONE».  – Det er viktig 
for de unge i dag å ha gode eksempler og for-
bilder, og det er viktig at de får se at vi som 
kristne er trygge, og at vi viser dem at vi leg-
ger hver dag i Guds hender. 

– Derfor har jeg ofte på barne- og ung-
domsmøter brukt fotballklubben Liverpools 
motto «You`ll never walk alone» – du går aldri 
alene, Jesus er alltid med deg. Det har vært viktig 
for meg å formidle det, avslutter Hans Arne Rogn.

Vi takker Hans Arne for tjenesten i Misjons-
sambandet sør, og er glade for at han fortsatt 
blir med oss som frivillig medarbeider.

Bestefar Hans Arne Rogn takker for seg som ansatt 
i Region sør.

Kvitsund: F.v. Karoline Nord-Varhaug, Sara Loland 
og Dag Erik Asdahl.

FOTO: HAMISH MOORE

Drottningborg: Regionleder Livar Veggeland viser 
stolt frem sjekken fra russen sammen med  Elisa-
beth Swedberg og Sebastian Haugland.

FOTO: MISJONSSAMBANDET SØR

FOTO: FOTO ROY CATO MYRVANG
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SOMMERFEST OG 
ÅPNING AV NY RAMPE
I juni hadde barnehagen en veldig 
fin sommerfest hvor totalt 80 barn 
og voksne var samlet.

Det var salg av grillmat, kaker 
saft og kaffe. Barnehagebarna 

hadde øvd inn to sanger som de 
fremførte. Deretter var det ulike ak-
tiviteter på plassen, som fiskedam, 
trillebårkjøring og svampekasting 
på personalet. Det var også over-
rekkelse av gaver til førskolebarna.

Til slutt samlet alle seg oppe 
ved den nye rampen hvor vi hadde 
offisiell åpning. Det var de tre 

førskolebarna som sto for det. Ella 
klippet snoren og vi serverte en 
stor marsipankake med bilde av 
alle barna på. Til slutt leste vi opp 
hvem som vant i misjonslotteriet.

Barnehagen hadde på forhånd 
solgt lodd, pantet flasker og solgt 
bakverk til foreldrene. Til sammen 
samlet vi inn kroner 18 000 som vi 

sendte til Barnas misjonsprosjekt. 
Vi er veldig fornøyde og stolte over 
resultatet.

RAGNHILD SØRDAL, STYRER I  KVÅS BARNEHAGE

BILDET, neste side: Ella klippet sno-
ren ved åpningen av den nye rampa. 
Kasper, Eivind Johannes og Martin  
holdt snora.      FOTO: KVÅS BARNEHAGE

SNEKKERGJENGEN I HÆGEBOSTAD
To av lederne for Snekker-
gjengen i Hægebostad, Oddvar 
Kvåle og Thor Loka, ble i 
sommer takket for innsatsen i 
foreningen gjennom flere tiår.
TEKST  J IMMY BIRKELAND

Hægebostad Snekkergjeng ble startet som en 
gutteforening i 1973/74. Etter et opphold i 
4–5 år startet gjengen opp igjen i cirka 1979. 
Jarle Fidjeland, som hadde startet guttefore-
ningen, flyttet da tilbake til bygda etter å ha 
vært borte noe år, og han var pådriveren for å 
starte igjen. Han var hovedleder helt fram til 
cirka 2017 da han måtte trekke seg tilbake på 
grunn av sykdom. 

TAKK FOR TROFASTHET. Da snekkergjengen 
hadde sommeravslutning i juni ble to ledere, 
som har holdt på i veldig mange år, takket for 
innsatsen. Oddvar Kvåle har vært med siden 
1973/74 og ut 2020. Thor Loka var med siden 

cirka 1979 og ut 2020. Vi er veldig takknem-
lige for arbeidet og trofastheten som disse to 
har lagt ned i Snekkergjengen.

På 1980-tallet ble navnet på foreningen 
endret fra Gutteforeningen til Snekkergjengen, 
slik at jentene også kunne bli med. Det var det 
et stort ønske om, og det var en riktig avgjørel-
se. Barna kan begynne på Snekkergjengen når 
de kommer i 4. klasse. Før koronapandemien 
kom hadde Snekkergjengen 50–60 betalende 
medlemmer. 

ANDAKT, SLØYD OG SPILL. Snekkergjengen har 
normalt samling annenhver fredag. De starter 
klokka 18.00 med en samling med andakt og 
sang. Så deles det inn i tre grupper som bytter 
på å være i sløyden, gymsalen og i et rom med 
spill og noe å bite i. Alle får mulighet til å være 
på alle stedene i løpet av kvelden. På sløyden 
lages ting av halvfabrikata, og dette loddes 
ut på basaren i april. Gjengen har hatt færre 
samlinger den siste tiden på grunn av pande-
mien, men allikevel klarte de å gjennomføre 
både en digital basar og avslutning i 2021.

Flere av dem som har gått på Snekkergjen-
gen og skal konfirmeres fortsetter som hjelpe-
ledere, og etter hvert ledere. 

Artikkelforfatteren, Jimmy Birkeland, er ho-
vedleder for Snekkergjengen nå.

JULEMESSER OG BASARER 2021
Dette er en oversikt over datoer for julemessene i Misjonssambandet sør. Vi er så takk-
nemlige for at det ser ut til at det er mulig å gjennomføre de fleste julemessene dette 
året. På grunn av koronasituasjonen kan det allikevel skje endringer på denne listen. 

30.okt Grovane bedehus   Avlyst
06.11 Fjellhaug bedehus, Vågsbygd Åge Solsvik 
13.11 Strømsbu bedehus, Arendal: 
  Ikke julemesse, men giverbrev sendes ut 
13.11 Pga. koronasituasjonen flyttes julemessa 
  fra Lognavatn til Åseral bedehus.  Terje Thorsen
20.11 Flekkerøy bedehus  Leif og Anne Gro Holthe  
20.11 Stallemo bedehus 
20.11 Venneslahallen   Avlyst  
20.11 Soknehuset, Rysstad.   
20.11 Misjonssalen, Grimstad  Rune Espevik / Odd Rannestad
20.11 Misjonshuset, Kristiansand  
22.11 Espeland skolehus, Spind
27.11 Misjonssalen, Mandal  Kristine Gangstø Byrkjedal / Jon Lia 
27.11 Kjosen bedehus   Åge Solsvik   
04.12 Eiken bedehus   Per Tveten
04.12 Lyngdal bedehus   Kristine Gangstø Byrkjedal

Dagens leder Jimmy 
Birkeland (i midten) 
takker Oddvar 
Kvåle (t.v) og Thor 
Loka (t.h) for lang 
og trofast innsats i 
Snekkergjengen.

FOTO: JON LIA
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SEPTEMBER:
25. Regionkonferanse, Misjonssalen i Grimstad Kristine G. Byrkjedal
26. Lyngdal bedehus Livar Veggeland
28.–3.okt. Møteuke, Kjosen bedehus Per Tveten
28.–3.okt Møteuke, Kvitsund Gymnas Ole Audun Aas

OKTOBER:
1.–3. UG-leir på Undeland Jon Lia
3. Misjonshuset i Kvitseid John Olav og Kristine G.Selstø
5.–10. Møteuke, Fjellhaug bedehus, Vågsbygd Per Tveten
5. International Christian Fellowship, Kristiansand Egil Grindland
10. Familiemøte, Misjonssalen Mandal Kristine Gangstø Byrkjedal
13.–17. Møteuke, Farsund bedehus Mangor Harestad
13. Møte, Misjonssalen i Grimstad Odd Rannestad
15.–17. Bibelhelg, Flekkerøy bedehus Torgeir Skrunes
15. Kompefest/høstutlodning, Misjonssalen i Mandal Jon Lia
19.–21. Møter, Bykle kyrkje Arnfinn Røyland
20.–24.  Møteaksjon, Flekkerøy bedehus   T. Helland / Knut K. Kirkholm
26. Finsland bedehus Livar Veggeland
26.–31. Møteuke, Misjonssenteret i Skien M. Harestad og S. Raunehaug
26. Møte, Rosseland bedehus Johan Olsen
28.–31. Møter, Kvitsund Gymnas Anette Fredly
28.–31. Møter, Misjonssalen i Mandal Arnfinn Røyland
29.–31. Samling på Bibelens grunn, Misjonssalen, Grimstad Øivind Benestad m.fl

NOVEMBER:
3.–7. Møteuke, Birkeland bedehus, Hægebostad Leif Holthe
4. Kongetorsdag, Lyngdal bedehus Signe Olava L. Birkeland
5. Basar, Hornnes bedehus Kristine G.Byrkjedal
6. Min sang, Flekkerøy bedehus
7. Møte, Byremo bedehus Hans Arne Rogn
7. Familiemøte, Misjonshuset i Kviteseid John Olav og Kristine G. Selstø
11. Møte, Bø bedehus Jørn Åsulf Vrålstad
12.–14. Møtehelg, Kammerfoss bedehus Åge Solsvik
16. Møte, Heistad bedehus Johan Olsen
17. Damekveld, Konsmo bedehus Siv Vorhaug
18. Herrekveld, Konsmo bedehus Frank Vorhaug
19.–21. Julegaveleir, Evjetun leirsted Egil Grindland
21. Møte, Misjonssalen i Grimstad Rune Espevik
26.–28 Julegaveleir, Evjetun leirsted Brit Kari Urdal
26.–28. Barn/voksen leir, Norsjøtunet 

DESEMBER:
1.–5. Møteuke, Eiken bedehus Per Tveten

For informasjon om flere møter se www.nlm.no/sor

KLIPP UT 
OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

NY BØNNEFOLDER
Som vedlegg til denne 
regionutgaven av Utsyn 
sender vi deg Misjons-
sambandet sørs bønne-
kalender for 2021/22. 

Det er mange som har 
kommet med tilbakemel-
dinger om at bønnekalen-
deren er flittig i bruk. Det 
er vi veldig takknemlige 
for. Bønnetjenesten er et 
viktig redskap i vårt ar-
beid. Takk til den enkelte 
av dere som er med og 
bærer arbeidet i bønn.

Noen vil kanskje savne 
bilder av enkelte utsen-
dinger i bønnefolderen. 
Da skal du vite at de ikke 
er glemt. Men de står i en 
slik tjeneste at vi ikke har 
anledning til å presentere 
dem med navn og bilde. 
De er en del av gruppen 
som vi har kalt kristent 
fagpersonell.

ELLEN SØRLIEN

Følg med på internett 
og facebook

Internettadressen er: 
nlm.no/sor

Facebookadresse: 
NLM Region Sør

FOTO: ELLEN SØRLIEN
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