
Lyset skinner  
i mørket

Vipps: #700 000
Merk «Jul»

Misjonssambandet har 125 utsendinger. Mange av disse 
bor i land hvor tradisjonelt misjonsarbeid ikke er mulig. 
De er sendt for å være lys blant mennesker som ikke 
kjenner Jesus. «Dere er verdens lys!» Matt 5,14.

Se også: nlm.no/jul

Konto: 8220 02 90131
Merk «Jul»

Din gave gir håp til  
folkegrupper som ikke har  

hørt julebudskapet.

ET HELT ÅR MED MENING
Gi et år med Utsyn i julegave og få med 
klassikeren «Fra bønnens verden». 

Pris: 499,-
Send SMS UTSYN til 26660 eller 
besøk utsyn.no for mer informasjon.

Siste frist: 09. desember (For å 
garantere at gaven kommer frem 
til jul). Tilbudet gjelder t.o.m. 
31.12.22 (kun nye abonnenter), 
og løper til det sies opp.
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Region sør

42 INNSPILL       /      43 INNSAMLING     /      45 SPRÅKUNDERVISNING  /      46 RADIO MED LOTTERI      /       47 FAMILIELEIR I NYTTÅRSHELGEN

BIBELORDET
Advent kommer fra 
det latinske uttryk-
ket Adventus Domi-
ni som betyr Herrens 
komme. Vi forbereder 
oss på å ta imot Jesus – barnet, 
mannen og frelseren. Evangelisten 
Johannes skriver i første kapittel 
om at Ordet ble menneske:
n I begynnelsen var Ordet, Ordet 
var hos Gud, og Ordet var Gud. (v. 
1)
n Det sanne lys, som lyser for hvert 
menneske, kom nå til verden (v.9)
n Og Ordet ble menneske og tok 
bolig iblant oss, og vi så hans 
herlighet, en herlighet som den 
enbårne Sønn har fra sin Far, full av 
nåde og sannhet (vers 14)
n Av hans fylde har vi alle fått, 
nåde over nåde (v. 16)
 

ELLEN SØRLIEN

LEDER FOR ELEVENE
– Vi jobber med mennesker, og vi skal være tett på. Og jeg har en 
filosofi om at en leder ikke kan lede uten å ha en god relasjon til 
dem man leder. Og jeg skal også være leder for elevene, sier Frank 
Haukeland,ny rektor på Drottningborg ungdomsskole i Grimstad.   

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: 
Kristine Gangstø Byrkjedal

ILLUSTRASJONSFOTO: UNSPLASH.COM

Med ønske 
om en god 
adventstid og 
en velsignet 
julehøytid!
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«Jeg forstår ikke hvor dagene blir 
av! Advent allerede – det var jo 
nettopp sommer!». 

Tanken har streifet meg mange 
ganger den siste tiden. Kanskje du 
kan relatere? Vi er nok flere som 
kan kjenne oss igjen i følelsen av 
at tiden flyr. 

Herrens komme. Ordet advent 
kommer av det latinske ordet 
Adventus Domini, og betyr Herrens 
komme. Det er ventetid – og 
kanskje egentlig det motsatte av 
at tiden flyr? Isralesfolket hadde 
i hvert fall ventet i årevis på ham 
som skulle fødes i en stall og 
kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, 
Evig Far og Fredsfyrste, Jes 9,6. 
For en opplevelse det må ha vært 
for gjeterne på marken den natten 
de fikk høre en himmelsk hærskare 
proklamere at nå er han her, mens 
«… de lovpriste Gud og sa: Ære 
være Gud i det høyeste, og fred på 
jorden, i mennesker Guds velbe-
hag», Lukas 2,13f. Englene kom til 
de fattige først – tenk det! Slik er 
vår Gud!

Venter barn. Selv kan jeg relatere 
til ventetid på flere måter nå. Min 
mann og jeg venter barn på nyåret, 
og for tiden føler jeg meg som 
en pingvin på glattisen – i hvert 
fall med tanke på ganglaget. Men 
vi gleder oss til å bli kjent med 
familiens lillebror og føler tiden i 
høst har flydd av gårde. Jeg tviler 
i hvert fall ikke på om sykehuset 
har plass til meg og sønnen vår når 
riene melder sin ankomst. Det var 
annerledes for Maria, Jesu mor, 
som måtte legge sin nyfødte sønn 
i matfatet til dyrene på grunn av 
plassmangel. Lukas 2,7. Vår Gud, 
han som den himmelske hærska-
ren lovpriser, han var det ikke rom 

for. Men hva med meg – midt i 
mine juleforberedelser – har jeg 
plass til Jesusbarnet? 

Sover på vakt? I 2005 gav bandet 
Casting Crowns ut låten «While you 
were sleeping» som beskriver noe 
av dybden i dette, og er en varm 
anbefaling fra meg til deg denne 
adventstiden. Låten formidler 
vakkert og alvorlig at Jesus også 
vil komme igjen en dag, og spør 
retorisk om det hender vi sover 
på vakt. På mange måter er det 
nemlig adventstid året rundt!   

Sterke følelser. Det er mye 
som skjer i løpet av et år. Ingen 
dager er like, i hvert fall ikke like 
enkle. Høytider er ofte høysesong 
for sterkere følelser, hvor gleden 
som sorgen på mange måter blir 
lagt under et forstørrelsesglass. 
Kanskje er det bekymringen som 
øker? Eller savnet ved tanken på 
den tomme stolen rundt bordet? 
Hva du ser i ditt forstørrelsesglass 
vet jeg ingenting om, men det jeg 
vet er at vi likevel – og av og til på 
tross av - kan «… være ved godt 
mot! La hjertene være sterke, alle 
som venter på Herren!» Sal 31,25. 
For det er egentlig advent året 
rundt, og i Guds hånd er dine tider, 
Sal 31,16.

Sterke hjerter

KRISTINE GANGSTØ BYRKJEDAL
ungleder i Misjonssambandet sør

INNSPILL

Vår Gud, han som 
den himmelske hær-

skaren lovpriser, 
han var det ikke rom 

for. Men hva med 
meg – midt i mine 
juleforberedelser 
– har jeg plass til 

Jesusbarnet?

EVJETUN FÅR NYTT KJØKKEN 
Full rehabilitering av kjøkkenet på Evjetun 
leirsted står nå for tur. Leirstedet blir 
derfor stengt i desember og januar. – Men 
1.februar er det full fart igjen, sier Sverre 
Høgsås som er daglig leder på Evjetun.

TEKST  ELLEN SØRLIEN

– Kjøkkenet vi har nå, har blitt bygget om og fikset på 
med jevne mellomrom, men nå er det nødvendig med 
en total rehabilitering. I matsalen vil det også bli litt 
endringer, de gamle serveringsbenkene tas ut og nye 
settes inn, sier Høgsås. 

RIVING PÅ DUGNAD. Han forteller videre at selve rivin-
gen av det gamle kjøkkenet skal skje på dugnad, og 
at det er leid inn et firma som skal bygge opp det nye 
kjøkkenet. – Vi som jobber her på Evjetun gleder oss 
veldig til det nye kjøkkenet er på plass, sier han.

– Rehabiliteringen vil komme på over en million 
kroner, så hvis det er noen som ønsker å være med å 
gi sin støtte til dette arbeidet så tar vi imot det med 
stor takk, avslutter Sverre Høgsås.

Sverre Høgsås.                                            FOTO: ELLEN SØRLIEN

REGIONSTYREMØTER
Her er en liste med datoer for kommende 
regionstyremøter i Misjonssambandet sør.
2023:
11. januar – Skien
7. mars – Eiken
25. april, konstituerende styremøte – 
Evjetun
7. juni – Kristiansand
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Høstens innsamlingsaksjon 
Respons på lokalradioen pTro 
viste stor giverglede.
TEKST OG FOTO ELLEN SØRLIEN

Målet for innsamlingen ble satt til kroner 500 
000. Men det kom inn hele 801 000. Totalt ble 
25 sendetimer i perioden 28.–30. september 
viet til innsamlingsaksjonen, og i forkant av 
aksjonen ble det også sendt ut et brev med 
giro. I tillegg til innsamling bestod radiopro-
grammene av intervjuer med gjester, andakt 
og mye god sang og musikk. Mange flotte pre-
mier ble også delt videre til de som var med 
og ga under aksjonen.

MED JESUS TIL FOLKET. –  Det er fantastisk for 
oss å oppleve et slikt resultat. Kanskje spe-
sielt i disse tider med høye strømutgifter og 
utfordrende økonomisk situasjon for mange, 
sier Anne Birgitte Lillebø Bøe som er daglig 
leder og ansvarlig redaktør i pTro. – Det viser 
oss at lytterne VIL pTro. Vi er takknemlige og 
glade for at det gikk så bra. Pengene kommer 
særs godt med i denne radioen som drives av 
gaveinntekter. Og så er det jo et misjonsar-
beid vi driver – med Jesus til folket på radio. 
17 000 unike mennesker elsket av Gud får 
lytte til variert sang og musikk, andaktsstoff, 
troshistorier og meningsfulle serier og repor-
tasjer hver dag, forteller Lillebø Bøe. 

– Hva betyr innsamlingsaksjonen Respons 
for driften av pTro?

– Det betyr veldig mye – vi har et budsjett 

på cirka sju millioner kroner, og nærmere en 
femdel av budsjettet har vi tradisjonelt fått 
inn på denne innsamlingsaksjonen vår og 
høst. Slik sett er vi avhengige av disse aksjo-
nene. Vi vil takke igjen både enkeltgivere og 
sponsorer for støtten også denne gangen, sier 
Anne Birgitte Lillebø Bøe.

40 ÅR MED KRISTENRADIO.pTro er en kristen lo-
kalradio med kontorer i Sandnes, Bergen og 
Kristiansand, og lokalradioen er resultat av 
en sammenslåing av tre radioer; Radio Gnis-
ten (Bergen), Radio Sørvest (Stavanger) og 

Gimlekollen Radio (Kristiansand). Selv om 
navnet pTro var nytt i mars 2018, kan radioen 
dette året se tilbake på 40 år med radiodrift. 
Få måneder etter kringkastingsmonopo-
lets fall i 1982, var Nytt Liv Media på luften 
i Stavanger, og Gimlekollen Radio på luften 
i Kristiansand. Siden den gang har det vært 
daglige sendinger på FM, og i nyere tid også 
på DAB, nettradio og appen PTRO. I 2019 ut-
videt pTro sitt dekningsområde, og har siden 
hatt sendinger i deler av Viken, Trøndelag, 
Nordland og Troms og Finnmark. 

SUKSESSFULL INNSAMLING PÅ PTRO

– Vi er så takknemlige for den støtten lytterne viser oss i pTro, sier daglig leder og ansvarlig redaktør Anne 
Birgitte Lillebø Bøe (til venstre).

FOTO: ASLE HAUKLAND, HAUKLAND FOTO

REKORDPÅMELDING TIL LEIRER
Denne høsten har det vært 
rekordpåmeldinger til våre syv leirer 
på Evjetun Leirsted og Undeland 
Misjonsgård, og det er ordentlig stas! 

Ikke fordi vi jager etter rekorder, men fordi 
det kan bety at flere barn, unge og voksne får 
høre om Jesus. På grunn av den store interes-
sen setter vi derfor opp en ekstra leir på Unde-
land i februar, og gir en takk til Gud.

Behov for flere ledere. Med flere deltakere 

er det behov for flere ledere, og med innspill 
fra Barne- og ungdomsrådet (BUR) har det blitt 
opprettet en egen facebookgruppe for leirledere 
tilknyttet Evjetun. Har du lyst til å bli med der 
helt uforpliktende, da kan du søke etter «leirle-
der på Evjetun» på Facebook eller kontakte re-
gionkontoret. Tusen takk til alle som er ledere, 
ber for leirarbeidet eller bidrar på andre måter! 

Les også om nyttårsleir på Kvitsund på side 
47.

Leiroversikt våren 2023
I tillegg til leiroversikten slik den ser ut her, vil 

det kunne komme flere nyheter i løpet av våren. 
Følg med på nettsiden misjonssambandet.
no/sor eller på våre facebooksider. Hjertelig 
velkommen på leir! 
Undeland Misjonsgård:
- Aktivitetsleir: 2.– 4.juni for 2.– 4.klasse
- Hest- og kanoleir: 9.– 11.juni for 5.– 7.klasse
- Frisbeegolf-leir: 15.– 17.september for 13år +

Evjetun leirsted:
- Sommerleir: 9.– 11.juni for 5.– 7.klasse
- Sommerleir: 16.– 18.juni for 2.– 4.klasse

KRISTINE G. BYRKJEDAL
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Som rektor og leder er det viktig å ha kjennskap og relasjon til de man skal lede, sier Frank Haukeland som i høst startet opp som rektor ved Drottningborg ungdomsskole.

– Det er så spennende å lede 
og drive skole fordi det er 
mennesker som skal påvirkes 
og gis en så god opplæring 
som mulig, og det er noe i hele 
konseptet skole som virkelig 
tiltaler meg.  
TEKST OG FOTO  ELLEN SØRLIEN

Det er Frank Haukeland som sier dette. 1.au-
gust begynte han som rektor ved Drottning-
borg ungdomsskole, DRUS i Grimstad. Frank 
er født i Oslo og har litt av oppveksten sin som 
misjonærbarn i Kenya. Han er utdannet lærer 
og har mange år bak seg som rektor og leder i 
ulike skolesammenhenger. I en ti-års periode 
jobbet han også i begravelsesbransjen. Fami-
lien har bodd i Grimstad siden 1995.

– STOR RESPEKT. –  Det er en stor jobb jeg nå 
har tatt over som rektor på DRUS, og jeg har 
tenkt mye på hvordan jeg kan fylle den på en 
så god måte som mulig. Jeg vet at jeg har over-
tatt etter en rektor som har startet en skole og 

bygget den opp fra bunnen av, 
og det står det så stor respekt 
av, sier Haukeland. 

Ingunn Hauan Aagenæs 
var rektor på skolen fra 2015 
til 2021. Skolen startet med 13 
elever og noen få ansatte. I dag 
har skolen mer enn 150 elever 
og nærmere 30 ansatte. Og de 
har også venteliste av elever 
for en god del år fremover.

– Hva vil det si å lede en 
skole?

– Det er ofte en ensom 
jobb. Jeg skal være skolens 
talsperson i forum hvor jeg 
kanskje er den eneste som skal 
fronte skolen. Jeg skal forsvare 
skolen, jeg skal svare for sko-
lens drift overfor eierne og jeg 
skal gjennomføre vedtak som 
styret gjør, og det kan kanskje 
også være upopulære ting. 
Samtidig er det en jobb som 
gjør at du kan oppnå resul-
tater gjennom andre. Og når 

du ser kollegiet på DRUS og de 
ressursene som bor i dette kol-
legiet, så er det en oppgave jeg 
gleder meg til. De har en enorm 
energi, glede, entusiasme og en-
gasjement. De har store hjerter 
for elevene, og da har man alle 
forutsetninger for å lykkes, sier 
Frank Haukeland.

GODE RELASJONER. Da jeg reiste 
til Grimstad for å intervjue den 
nye rektoren på DRUS, kom han 
rett fra et livredningskurs og til 
intervjuavtalen vår.

–  Vi jobber med mennes-
ker, og vi skal være tett på. Og 
jeg har en filosofi om at en leder 
kan ikke lede uten å ha en god 
relasjon til dem man leder. Jeg 
skal også være rektor for elev-
ene. Så en av grunnene til at jeg 
nå har tatt livredningskurs er 
at jeg vil være med på turer og 
sammenhenger hvor det også er 
krav om at man har et slik kurs, 

– EN SKOLE FOR ALLE
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så derfor har jeg gjennomført det kurset, sier 
den nye rektoren ved DRUS.

– Hva var det som gjorde at du søkte rek-
torstillingen på DRUS?

– Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe i en fri-
skole. Det som er det fine med DRUS, syntes 
jeg, det er at det er ikke nødvendigvis bare 
kristne elever her. Vi skal være en skole for 
alle. Vi som skole skal ha en klar kristen pro-
fil og vi skal være en skole som alle kan velge. 
Det betyr at vi må være helt i front når det 
gjelder å tenke utvikling og god skole. Vi må 
ha kvalitetsindikatorene våre på plass, sam-
tidig som vi skal være en kristen skole. Og 
det ene utelukker ikke det andre. Vi må tørre 
å måles på kriterier som ikke bare går på det 
kristne, men også vanlige indikatorer som 
nasjonale prøver, eksamener og ting hvor 
vår kvalitet faktisk blir prøvd. Hvis DRUS kan 
være en slik skole som gjør at uansett hvor-
dan man lever og uansett hva man tror på, så 
allikevel søker man seg til oss så har vi gjort 
noe riktig. Dette skal være en skole for alle 
og vi må få lov til å ha vår kristne profil. Vi 
er også forpliktet til, gjennom vår formålspa-
ragraf, at vårt verdigrunnlag skal synliggjø-
res i skolen vår. Intensjonen vår er å være et 
valg av skole for både foreldre og elever, sier 
Frank Haukeland.

MATEMATIKK I NESTEN ALT. Den nye rektoren 
på DRUS er også, ved siden av alle rektor-
oppgavene, en del av undervisningsteamet 
ved skolen. – Ja, jeg elsker matematikk, og jeg 
pleier å si at det er matematikk i alt bortsett 
fra følelser. Å være litt med i undervisningen 
som rektor gjør at man ikke mister fotfestet, 
og det gjør også at man ikke glemmer hvor-
dan det er å være den voksne i klasserommet. 
Det er viktig å ha kontakt med virkeligheten 
man skal lede. Som leder av en stor stab er 
jeg også veldig fokusert på å ha relasjon. Det 
betyr at jeg må kjenne de medarbeiderne jeg 
skal lede, understreker Haukeland.

– Hva drømmer du om for Drottningborg 
Ungdomsskole i tiden fremover?

– Vi hadde morgenbønn i dag og da ba jeg 
om at elevene som går ut av DRUS ser tilbake 
på denne skolen som en tid som ga de spor og 
verdier for resten av livet. Det er min drøm 
for denne skolen at det gir retning og at det 
gir ungdommene en god solid forankring, av-
slutter den nye rektoren ved Drottningborg 
ungdomsskole, Frank Haukeland.

SPRÅKSTUDIER OG EVANGELISERING
I sommer reiste 
Gunnar og Stefanie 
Grace Salmelid til 
Elfenbenskysten 
som våre ut-
sendinger. Her er en 
fersk hilsen fra dem:

Stefanie er nå på sitt andre år 
i Elfenbenskysten og er i gang 
med oppgaver tilknyttet kir-
ken vår i storbyen Abidjan. Jeg, 
Gunnar, er i gang med språk-
skole, samtidig som jeg bruker 
mye tid i kirka sammen med 
Stefanie i hennes oppgaver. I 
tillegg til at jeg får god tid til å 
bli kjent med arbeidet, kultu-
ren og våre søsken i kirka, er 
det en fantastisk språkpraksis 
å bruke mye tid sammen med 
barn og voksne som ikke snak-
ker engelsk. 

EVANGELISERING. For noen 
uker siden ble jeg spurt av 
pastoren om å lede starten på 
et evangeliseringsarbeid i kir-
ka vår. Spørsmålet kom over-
raskende med tanke på mine 
språklige begrensninger, men 
jeg har et godt team med meg. 
Stefanie fortsetter lyttestun-
den for barn hver onsdag. Her 
får de leke, be og høre på en 
episode av et kristent radio-
program som lærer dem opp i troen. Det 
er spennende når vi ser over navnene til 
barna, at de aller fleste har navn som ty-
der på at de kommer fra muslimske fami-
lier. Stefanie bruker også mye tid med på 
å starte et ungdomsarbeid i kirka og har 
så smått begynt med undervisning i Ma-
hou, et av de lokale språkene som tilhører 
en muslimsk folkegruppe som vi jobber 
spesielt for å nå.  

 
SAMMEN MED JESUS. Vi trives godt! Tross 
mange nye utfordringer og forandringer, 
får vi leve dette livet sammen med ver-

dens skaper, han som har all makt i him-
mel og på jord. Hverdagens utfordringer 
blir fort små når vi tenker på evigheten 
vi skal få leve sammen med Jesus, alle vi 
som tror og følger han.  

 Ønsker du å følge med på hverdagen 
og arbeidet vårt sender vi jevnlig ut ny-
hetsbrev på epost. Vi har også opprettet 
facebookgruppen «Stefanie og Gunnar i 
Elfenbenskysten». 

Vi kan kontaktes på 
sfernandez@nlm.no og 
gusalmelid@nlm.no

GUNNAR SALMELID

Vi giftet oss i sommer og da vi kom til Abidjan hadde kirka 
stelt i stand en tradisjonell bryllupsseremoni for oss. Her er 
vi kledd i seremoniell drakt fra Boule-folkegruppen..

FOTO: PRIVAT
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Odd Rannestad, tidligere Etio-
pia-misjonær og mangeårig lærer 
ved Drottningborg videregående 
skole, har arbeidet mye med Pau-
lus’ misjonsreiser og undervist 
om dette i ulike sammenhenger. 

Nå har han skrevet en varm 
og fengende roman ut ifra denne 
settingen. «Tykikos – En histo-
risk roman om den første kristne 
tid» gir leseren en opplevelse av 

å komme tett på de første kristne 
gjennom Tykikos som var en av 
Paulus’ medarbeidere. Her mø-
ter vi brytninger med samtids-
kulturen og ulike utfordringer 
som oppstår i en menighet. Odd 
Rannestad formidler gjennom 
romanen både bibel- og mennes-
kekunnskap på en levende og in-
spirerende måte. 

Jeg måtte både smile og tør-

ke tårer da jeg gjennom boka ble 
brakt inn i mine første trossøs-
kens verden og virkelighet, som 
på mange måter ikke er så for-
skjellig fra vår egen som vi kan-
skje skulle tro. Du finner boka på 
www.ebmedia.no

FRANK VORHAUG

INSPIRERENDE ROMAN OM DEN FØRSTE KRISTNE TID

Misjonsradioen Agder ønsker 
å være et positivt innslag både 
i hverdag og helg. Nå er årets 
lotteri i gang.
TEKST ELLEN SØRLIEN

Misjonsradioen eies av Misjonssambandet og 
startet med sine første sendinger i 1985.

 – Jeg var med og startet Misjonsradioen 
i 1985, så det har blitt 37 givende år for meg 
sier Bjørn Olav Karlsen som er daglig leder 
og redaktør for Misjonsradioen Agder. 1. juli 
2017 slo Misjonsradioen i Arendal og Grim-
stad seg sammen til Misjonsradioen Agder. De 
sender på FM, DAB og internett. 

LOTTERI. Misjonsradioen Agder har et budsjett 
på ca. 900 000 kroner, og drives av frivillige 
gaver fra lyttere og venner av radioen. I den 
forbindelse avholder de blant annet et årlig 
lotteri. 

– Vi har et lotteri som er svært viktig for 
radioens økonomi, spesielt i år, sier Karlsen.  

– Vi pleier også å ha lytterkvelder fire gan-
ger i året, men det har vi ikke kommet i gang 
med igjen etter koronapandemien, så vi har 
nok gått glipp av litt inntekter der. 

– Når det gjelder lotteriet, som nå er i 
gang så har vi tillatelse til å selge 6000 lodd 
á kr 20.Trekningen på lotteriet er 11.februar 
2023. Vi har mange flotte premier, blant annet 
maleri av kunstneren Odd Dubland, foto på 
aluminiumsplate av Fotobonden, glasskunst 
fra Hannes Glasskunst og benk fra elevbedrift 
på Drottningborg videregående skole samt 

bøker og radioer, sier Bjørn Olav Karlsen.

FRIVILLIGE.   – Når det gjelder andre måter å få 
inn penger på, så sender vi hver vår ut et brev 
til lyttere og venner av radioen. Vi lager også 
en årlig «Husker du»-kalender med gamle 
foto som vi sender gratis til lyttere av radio-
en og legger med en giro som de kan bruke 
dersom de ønsker det. Inntektene skal dekke 
en 50 prosent og en 40 prosent stilling samt 
alt av utgifter til driften av lokalradioen. Vi 

har også flere trofaste frivillige medarbeide-
re som er med på å holde radioen i gang, sier 
Bjørn Olav Karlsen som selv har halv stilling 
i radioen.

Misjonsradioen Agder kan tas inn fra Moi 
i vest og Porsgrunn/Skien i øst og i Setesdal.

– Hvem er det som lytter på Misjonsradio-
en?

– Det er nok en høy snittalder på lytterne, 
men det er viktig at noen satser på den grup-
pen også, avslutter Bjørn Olav Karlsen.  

MISJONSRADIOEN AGDER MED LOTTERI

Misjonsradioen Agder har hatt stor betydning også for meg personlig, sier Bjørn Olav Karlsen som er daglig 
leder og redaktør av radioen. FOTO: MISJONSRADIOEN 
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REGION SØR

ARRANGEMENTSKALENDER
KLIPP UT 

OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

NOVEMBER:
25.–27. Tinnesmoen bedehus, bibelhelg   Asbjørn Kvalbein
26.  Julemesse, Misjonssalen i Mandal   Kristine G. Byrkjedal og Jon Lia
26.  Julemesse, Kjosen bedehus   Johan Olsen
26.  Julemesse, Misjonshuset i Kristiansand
27.  Supersøndag, Konsmo    Signe Olava L. Birkeland
30.–4.1. Eiken bedehus, møteuke    Magne Birkedal

DESEMBER:
3.  Julemesse, Lyngdal bedehus   Anne Gro Holthe og Nils Kåre Strøm
3.  Julemesse, Eiken     Magne Birkedal
4.  Byremo bedehus, møte    Johan Olsen
4.  Adventsfest, Misjonshuset i Kviteseid  Livar Veggeland
6.  Rosseland bedehus, Møte    Egil Grindland
10.  Julesangkveld, Fjellhaug bedehus   Åge Solsvik
11.  Flekkerøy bedehusforsamling -«La oss gå like til Betlehem»
11.  Misjonssenteret i Skien, Formiddagsmøte  Leif Holthe
18.  Fjellhaug bedehus. Vi synger jula inn  Martin Birkedal
18.  Misjonssalen i Grimstad    Rune Espevik
18.  Misjonssalen i Mandal. Vi synger jula inn
18.  Misjonssenteret i Skien. Vi synger jula inn  Leif Holthe
24.   Julaftenmøte/gudstjeneste i Flekkerøy bedehus, Lyngdal bedehus, Misjonshuset i   
  Kristiansand, Misjonssalen i Mandal
26.  Julefest ICF, Misjonshuset i Kristiansand
28.  Broderheimen bedehus, Flateland, møte  Egil Grindland
28.  Feset bedehus, juletrefest    Åge Solsvik
28.  Misjonssalen i Grimstad, Julefest

JANUAR:
22.  Flekkerøy bedehus. Misjon i det østlige Afrika Rune Galteland
26.  UG Mandal     Marit Andersen

En mer fullstendig arrangementsoversikt finner du på nettsiden vår www.nlm.no/sor

 
REGIONKONFERANSE 
PÅ EVJETUN I APRIL 
Du ønskes velkom-
men til Regionkonfe-
ransen 2023 på Ev-
jetun leirsted 21.–23.
april. Regionens 
årsmøte blir avholdt 
lørdag 22.april.

Temaet for kon-
feransen er «Frykt 
ikke».

Steffen Dyve 
(bildet) blir med som 
bibeltimeholder. Han 
og familien kom hjem 
til Norge sommeren 
2022 etter å ha vært 
våre utsendinger til 
Indonesia fra 2017. 
Steffen er nå landsar-
beider i Misjonssam-
bandet. 

Sett av datoen 
allerede nå og bli 
med på Regionkonfe-
ransen 2023.

NYTTÅRSLEIR FOR HELE FAMILIEN PÅ KVITSUND
I år prøver vi oss på et 
nytt konsept, familieleir i 
nyttårshelgen. Vi håper mange 
av dere vil bli med til Kvitsund, 
vi tror det blir ordentlig fint. 
TEKST  KRISTINE GAMST SELSTØ

En nyttårsleir som hele familien kan være 
med på. En helg med både åndelig og sosialt 
påfyll for liten og stor gjennom bibeltimer for 
barn, bibeltimer for voksne, fellesmøter, gode 
samtaler, og masse forskjellige aktiviteter.  

På nyttårsaften lover vi en koselig feiring 

med middag, lek, delekveld og ikke minst ra-
ketter. Det vil altså si at i år kan du slippe og 
lage nyttårsmiddagen selv, men heller komme 
til dekket bord. Og i stedet for å invitere ven-
ner på nyttårsfeiring hjemme kan du invitere 
med på leir. 

 Dette er en leir for alle som vil være med. 
Om du har barn eller ei, om du er singel eller 
gift, og om du er ung, gammel eller midt imel-
lom. Hjertelig velkommen!

 Du finner mer informasjon om priser, 
program og påmelding på www.nlm.no/sor


