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BIBELORDET
I Jobs bok kapittel 
35,14 står det: 
«Også når du sier 
at du ikke ser han, 
så ser han nok din sak 
og du må vente på ham.» Dette 
bibelordet har jeg kommet tilbake 
til mange ganger. Som 18-åring ble 
jeg lagt inn på sykehus fra Rødde 
folkehøgskole. Da fikk jeg dette 
ordet som hilsen fra mine mede-
lever. Det gjorde godt! Gud så meg 
der i sykehussenga hvor jeg kunne 
bare stole på ham. Siden når jeg 
har opplevd mørke stunder og følt 
meg alene, har dette ordet fra Job 
kommet til meg. Han ser meg, han 
vet om meg og jeg må bare sette 
min tilflukt til Jesus. I Salme 37,5 
står det: «Sett din vei i Herrens 
hånd og stol på ham. Han skal 
gjøre det.» 

RUTT KAROLINE ANDERSEN

ÅRSMØTE UTEN RESTRIKSJONER
Endelig kan vi samles igjen uten restriksjoner. Vi håper derfor at 
så mange som mulig blir med på regionårsmøtet lørdag 23. april. 
Samlingen arrangeres på Kvitsund i Kviteseid. 
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Å, salige stund uten like
Å, salige stund uten like, 
han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, 
min sjel, hvorfor sørger da du?
Han er ikke lenger i graven, 
hvor bleknet i døden han lå,
jeg levende så ham i haven, 
og aldri så skjønn jeg ham så.

Han lever, og jeg skal få bringe 
hans venner det salige ord –
tenk, jeg som er ringest blant ringe, 
den minste han kjenner på jord.
Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, 
å, kunne jeg synge det ut!
Mer kunne ei engler begjære 
Enn gå med så salig et bud!

Å, salige stund uten like, 
han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, 
min sjel, hvorfor sørger da du?
Du søkte din trøst i den døde, 
og dvelte ved gravnatten kun,
så fikk du ham levende møte, 
å, salige, salige stund!

JOHAN HALMRAST
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I flere år som barn var jeg såkalt 
fast inventar på Sentrum, en bar-
neklubb på Heimly bedehus, nord 
for Bergen. Der spilte vi brettspill, 
drev med hobbyaktiviteter, lekte 
gjemsel og sang i kor. Linda og 
Kristin var lederne som organiser-
te, inviterte og ønsket oss tilbake 
neste gang. De delte Sentrum inn 
i tre pedagogiske deler, noe som 
skapte en god ramme for kvelden: 
aktivitet – andakt – korøvelse. 
Etter hvert som jeg ble eldre, fikk 
jeg også lederansvar, og det var 
stort for meg å bli invitert med på 
ledersamling for første gang! 

Uforandret verdi. Jeg husker 
fortsatt en andakt fra Sentrum. Vi 
hadde fått besøk, jeg husker ikke 
av hvem, men vedkommende viste 
oss en 50-lapp og spurte om noen 
ville ha den. Etter hvert hadde alle 
barna nikket eller rakt opp hånda. 
Da krøllet andaktsholderen pen-
geseddelen sammen til en ball, og 
spurte oss om vi ville ha den nå. 
Igjen nikket samtlige. «Slik er det 
for Gud også», fortalte andaktshol-
deren. «Uansett om du føler deg 
slik eller sånn, så er verdien din 
uforandret. Gud elsker deg og vil 
være sammen med deg.».

I dag, 20 år etter, får jeg lov til 
å være en som besøker barn og 
unge for å si det samme: «Gud 
elsker deg!». Et budskap uten 
best-før-dato. Det er like sant om 
du er 5, 50 eller 100 år. Det er sant 
om du føler det eller ei. Din verdi, 
når det er Gud som bestemmer, er 
ukrenkelig. I Guds øyne er du verdt 
selve livet. Kjenner du det og kan 
hvile i det?

Et stort arbeidslag. I jobben 
som ungleder blir jeg kjent med 
mange som brenner for kristent 
barne- og ungdomsarbeid, mennes-
ker som på ulike måter bidrar til 
at en ny generasjon barn og unge 
blir kjent med Jesus. Det gode 

kornet, som vi leser om i Matteus 
13, 24–30, blir sådd hver eneste 
dag på ulike måter. Det er mange 
hender, hoder og hjerter i arbeid i 
Misjonssambandet sør. Halleluja! 
Vi er et stort arbeidslag, og det er 
plass til flere. Jeg håper at jeg ser 
mange av dere på regionårsmøtet 
på Kvitsund 23. april

Barne- og ungdomsarbeidet vårt 
har bruk for deg! Du som kan stå 
på en liste over frivillige andakt-
sholdere og som kan kontaktes 
innimellom, du som kan være 
leirleder en gang i året, du som vil 
være en fast leder på et barne- el-
ler ungdomslag, du som ber. Vi har 

et godt korn å så! Jeg vil gjerne 
komme i kontakt med deg som 
på en eller annen måte har lyst og 
anledning til å bidra i barne- og 
ungdomsarbeidet vårt.

Et godt voksenblikk. Som barn 
og ungdom ble jeg møtt med det 
gode voksenblikket på Sentrum, 
jeg ble påvirket og fikk påvirke. 
Takk til Linda og Kristin for det! 

Senere har jeg utdannet meg 
som sosionom og spesialpedagog, 
og i sosialfaglig sammenheng fant 
jeg mitt favorittdikt: «Du er det 
blikket det er godt å være meg i». 
Jeg er overbevist om at det er det 
blikket Gud Far møter deg med 
hver morgen, og det er det blikket 
vi får møte barn og unge med.

En krøllet femti-lapp

KRISTINE G. BYRKJEDAL
ungleder i Misjonssambandet sør

INNSPILL

Det er sant om du 
føler det eller ei. 

Din verdi, når det 
er Gud som bestem-
mer, er ukrenkelig. 
I Guds øyne er du 
verdt selve livet. 

Kjenner du det og 
kan hvile i det?

TIPS OSS!

Send tips, ideer og bilder til 
sor@nlm.no

Miriam (26 år) og Frederik Notevik (27 år) reiser i 
sommer til Vest-Afrika for å jobbe blant unådde i Elfen-
benskysten. Frederik er fra Fevik og Miriam kommer fra 
Fotland, i nærheten av Bryne på Jæren. Frederik har en 
bachelor i teologi og jobber nå som ungdomspastor i 
Østsida frikirke i Kristiansand. Miriam har en bachelor 
i sosialt arbeid og jobber som sosionom i barnevern-
tjenesten i Kristiansand. Sammen har de sønnen Silas 
som snart er to år.

– I Elfenbenskysten skal vi jobbe med rådgivning/
veiledning av pastorer og evangelister, diakonalt arbeid 
og bidra i et radioprosjekt. Vi håper å bruke vår erfaring 
og kunnskap i jobben, og bidra til at mennesker kan få 
bli kjent med Jesus, sier Miriam og Frederik Notevik.

Det vil bli en forbønnshandling i forbindelse med ut-
reise, men i skrivende stund er dato enda ikke fastsatt.

Sara Loland (19 år) 
reiser i løpet av somme-
ren ut i ettåringstjeneste 
til østlige Afrika. Hun 
kommer fra Flekkerøy, 
men bor nå i Oslo hvor 
hun går på musikklinja 
på Bibelskolen Fjellhaug. 
Hun har tidligere gått på 
Kvitsund Gymnas. 

– Jeg ønsker å bruke 
ett år i et misjonsland 
og få muligheten til å bidra i arbeidet der. Jeg har selv 
vokst opp i Kenya og Etiopia og har derfor både hjerte 
for og en stor interesse for misjonsarbeidet. Jeg gleder 
meg mest til utreise og å få kommet i gang med opp-
gavene, skriver Sara Loland i en e-post.

Mathias Eftevand har halv foreldrepermisjon ut no-
vember måned. Han er forsamlingsarbeider i Misjons-
senteret i Skien.

NYTT OM NAVN

UTSYN-5-2022.indd   42UTSYN-5-2022.indd   42 29.03.2022   12:3829.03.2022   12:38



U T S Y N  5  2 0 2 2 43

REGION SØR

– Nede i sør var jeg vant til 
at hvis du ville møte noen så 
inviterte du mennesker hjem 
til deg. Her oppe i nord drar jeg 
bare på besøk hvis jeg ønsker 
å møte noen. Jeg trenger ikke å 
være invitert – hjemmene står 
alltid åpne, sier Ester Høgsås.
TEKST ELLEN SØRLIEN

Hun er født og oppvokst i Mandal, men jobber 
i dag i en femti prosent stilling som barne- og 
ungdomsarbeider i Nord-Varanger Indremi-
sjon. Etter videregående skole gikk hun ett år 
på Fjellheim Bibelskole i Tromsø.

FRA SØR TIL NORD.  – Første gang vi hadde ut-
reisehelg fra Fjellheim Bibelskole var jeg med 
på tur til Lakselv for å se på det kristne ar-
beidet som to tidligere Fjellheim-elever had-
de ansvaret for. Og jeg kan huske at jeg satt 
der og tenkte: «Dette vil jeg også gjøre». Fra 
den stunden hadde jeg bestemt meg, jeg vil-
le også til Finnmark og fortelle om Jesus. Og 
slik ble det. I august i fjor flyttet 20-årige Es-
ter til Vadsø sammen med venninnen Hanna 
Friis som også har halv stilling som barne- og 
ungdomsarbeider. Sammen deler de to en lei-
lighet.

ARBEIDSOPPGAVER. I løpet av en arbeidsuke har 
de to ansvar for barnelag både i Vardø, Vestre 
Jakobselv og Vadsø. I tillegg har de ansvar for 
ungdomsarbeid de samme tre stedene. 

– Uken er full av mye spennende arbeid. 
Det å kunne fortelle om Jesus til mennesker 
som kanskje aldri har hørt om ham, er noe jeg 
er så takknemlig for at jeg får være med på. 

– Det er få kristne, i blant annet Vardø, 
og det gjør at det er veldig uvant for mange 
å sende barna på barnelag. Så den største ut-
fordringen har nok vært å få folk til å komme. 
Men i Vadsø og Vestre Jakobselv er vi så heldi-
ge at vi er flere som står sammen som kristne, 
forteller Ester.

HVERDAGSKRISTEN. – Å være en kristen i hver-
dagen her er utrolig givende. Jesus og hans 
frihet og kjærlighet er fjern for så mange, og 
noen har kanskje aldri hørt om ham. Miljøet 
her er heller ikke tilrettelagt for kristne ung-

dommer. Det finnes nesten ingen plasser ung-
dommene kan dra for å møte andre mennes-
ker, utenom på fest. I andre byer har man ofte 
et kristent ungdomsfellesskap, men det er det 
ikke her. Vi to som deler denne stillingen har 
hverandre og menigheten. Det er vi takknem-
lige for. 

– Menigheten her har tatt imot oss som 
sin egen familie, de bryr seg om hvordan vi 
har det og gir oss så utrolig mye av sin varme. 
De jeg har møtt til nå er mer åpne enn jeg er 
vant til fra sør, sier Ester Høgsås. 

 – Å være kristen her er utrolig givende, 
men selvfølgelig også utfordrende. Vi har 
muligheten til å være et vitne for Jesus her i 
Vadsø. Hvis vi ikke var her så hadde ungdom-
mene her kanskje aldri møtt ungdommer som 
lever et liv med Jesus.

VEIEN VIDERE. – Jeg trives veldig godt her i 
Vadsø og setter utrolig stor pris på at Gud 
satte meg her. Fjellturer og det å være ute i 
naturen betyr mye for meg, og skiløypene her 
bruker vi også av og til. Hanna og jeg har ofte 
besøk, og vi drar ofte på besøk. En liten svipp-
tur til Finland har det også blitt tid til. Jeg har 
enda ikke noen utdanning, så jeg må kanskje 
få studert en gang. Jeg spør ofte Gud hvor vei-
en min vil gå videre etter dette året, og jeg har 
stor tro på at han vil lede meg. Om det blir å 
være her eller dra en annen plass vet jeg enda 
ikke, men en ting er sikkert – jeg føler meg 
ikke ferdig med denne plassen. Jeg vet at den 
erfaringen i livet mitt som har styrket troen 
min mest, er livet i Finnmark. Gud har gått 
med både meg og venninna mi Hanna, og det 
ser, vet og kjenner vi, avslutter Ester Høgsås.

SPENNENDE ARBEID I FINNMARK

Ester Høgsås fra Mandal trives godt som barne- og ungdomsarbeider i Finnmark.                         FOTO: PRIVAT                                                                      
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FLERE SØKERE TIL VGS. I ÅR
– Hvert år kjenner vi 
på en spenning, men 
også en forventning til 
søknadsfristen 1. mars.
TEKST  ELLEN SØRLIEN

Status for Kvitsund Gymnas i år 
er 78 søkere til vg1. – Totalt tilbyr 
vi 60 plasser på vg1. I tillegg har 
vi en god del som har oss på 2. og 
3. prioritet på søkerlisten sin. Vi 
er fornøyde med at vi har to sø-
kere mer i år enn i fjor, sier Edgar 
Gamst Kristoffersen som er rek-
tor på Kvitsund Gymnas.

– Vårt viktigste fokus i løpet 
av skoleåret er de elevene vi til 
enhver tid har på Kvitsund. At 
de skal få et godt faglig utbytte, 
og at de på ulike vis skal opple-

ve at Kvitsund er en kristen sko-
le. Samtidig jobber vi mye med 
rekruttering av nye elever, sier 
Gamst Kristoffersen. 

– Arbeidet på Kvitsund er 
meningsfullt. Fag, trivsel og tro 
er viktige stikkord, og mottoet 
vårt «Lærelyst i trygt miljø» er 
bevisstgjørende, avslutter Gamst 
Kristoffersen. 

DROTTNINGBORG. På Drottning-
borg videregående skole har det 
kommet inn 397 søknader til to-
talt 212 elevplasser, fordelt på 
alle tre klassetrinn. I fjor var sø-
kertallet 303. 
– Vi er takknemlige for at Borgen 
ser ut til å fylles opp til høsten 
også, sier Knut Harald Aagenæs, 
fungerende rektor ved skolen. 

– Det verdsettes høyt at vi har 
mange positive tidligere elever 
og gode venner av skolen som 
snakker varmt om oss. Det kan 
også virke som vår nye satsing på 
markedsføring har gitt en positiv 
effekt. Nå gleder vi oss over at sis-
te koronabølge ser ut til å ebbe ut 

og alle ansatte og elever er klare 
for Europaturer med Drottning-
borgbussen. Hovedfokus på ture-
ne blir kroppsøving på vg1, Luth-
er på vg2 og verdenskrigene på 
vg3. Vi håper at mange vil være 
med å legge turene i Herrens hen-
der, sier Aagenæs.

Velkommen til bibelcamping på Evjetun 3.–24.juli.                      FOTO: EVJETUN

På Sommertreff får du 
mulighet til å bli kjent 
med Jesus på møter og 
bibeltimer, og i smågrupper 
sammen med engasjerte 
ledere og andre deltakere.

Lista med aktiviteter er lang, og 
dette er noen av dem: Fotball, vol-
leyball, klatring, paintball, vannakti-
viteter, hest, kreativt og golf. 

Skal du begynne i 8. klasse 
eller i 1. klasse på videregående 

skole, eller et sted imellom der? Bli 
med da vel! Vi har Sommertreff to 
plasser i Misjonssambandet sør, 
nemlig på Drottningborg i Grimstad 
og på Kvitsund i Kviteseid. Begge 
plassene er ypperlige for tidenes 
uke på leir. 

Sommertreff på Drottningborg 
er 27. juni–1. juli. På Kvitsund er 
Sommertreff 25.–29. juli. 

Påmelding og mer informasjon 
finner du på www.sommertreff.com.

MATHIAS BRÅTHEN 
SOMMERTREFFKOORDINATOR

SOMMERTREFF ER HØYDEPUNKTET

Aktivitetstilbudene er mange og spennende. Her fra vannaktiviteter på
Sommertreff i Grimstad                                                               FOTO: SOMMERTREFF

Vi ønsker å invitere deg til 
bibelcamping på Evjetun 
3.–24. juli! 

I løpet av de tre ukene med bibel-
camping blir det mange aktører. 
Seven-jentene kommer på besøk 
8.–10. juli og Roger Hemnes har 
konsert 22. juli. 

Ukene blir fylt med bibeltimer 
og barnemøter på formiddagen. 
Noen av dagene blir det arrangert 
ulike aktiviteter.  På kvelden er 
det møter samt eget opplegg for 
ungdommene. 

Talere og bibeltimeholdere 
blir Eivind Johannes Lindtjørn 
i begynnelsen av uke 27 og 
Torbjørn Bjorvatn, Knut Olav Raen 

og Torunn Sørhus Målen i slutten 
av uke 27. Per og Kathrine Tveten 
kommer i uke 28 og Livar Vegge-
land og Åge Solsvik i uke 29. 

Evje og området rundt har mye 
spennende å by på. Elgsafari, raf-
ting, gokart, mineralgruver, mine-
ralpark, klatrepark og mye mer. Det 
blir også arrangert fellesutflukter.

På Evjetun Bibelcamping leg-
ger vi opp til en ferie med Guds 
ord i sentrum. En ferie for store 
og små, unge og gamle – og for 
de som måtte føle seg en plass 
midt imellom.

Mer informasjonog påmelding 
på www.evjetun.no og på Face-
booksiden Evjetun Leirsted.

ESTER HØGSÅS

Elevene ved Drottningborg videregående ske er gode ambassadører for rekrutte-
ringen av nye elever.                                                                FOTO: DROTTNINGBORG

BIBELCAMPING PÅ EVJETUN
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– JEG HAR VALGT 
Å TRO PÅ JESUS
Leah Helle er 15 år og liker å være aktiv. 
Hun spiller fotball, jakter og fisker, og på 
skolen trives hun best i musikktimene. 

TEKST KRISTINE BYRKJEDAL

Dette året er hun konfirmant, og i den sammenheng 
forteller hun at hun vet at Jesus elsker henne. 

BESØK HJEMME. For 
ett år siden inviterte 
Misjonssambandet sør 
til konfirmasjonsun-
dervisning. Leah Helle 
fra Konsmo meldte sin 
interesse, og i august 
2021 dro ungleder 
Kristine Byrkjedal hjem 
til Leah for å snakke om 
hvilke undervisnings-
opplegg regionen kun-
ne tilby. Da valgte Leah 
en-til-en-undervisning 
sammen med ungleder, 
og i skrivende stund 

har undervisningen 
hatt temaer som men-
neskets verdi, Gud som 
skaper og herre, Jesus 

som frelser og det ondes problem. 
– Hvordan er det å være «den eneste konfirmanten» 

og ha en-til-en-undervisning?
– Det å ha konfirmantundervisning alene har for 

min del vært kjempegreit. Jeg tror nok jeg får lært 
mer nå, enn hvis det hadde vært mange andre der. Jeg 
har fått god kontakt med Kristine og kan stille spørs-
mål når som helst, forteller Leah. 

EN VIKTIG BOK. – Er det et tema som til nå har vært ek-
stra interessant?

– På den tredje samlingen vi hadde var temaet 
«Hvor viktig kan en bok være?». Det har vært en av fa-
vorittene. Jeg tror det er viktig at vi får vite at Bibelen 
ikke bare er en bok med mange vanskelige ord, men 
svar på alt av spørsmål vi har. Selv om vi kan føle Guds 
kjærlighet, så kan det være godt å lese det, sier Leah.

Frem mot konfirmasjonsdagen 26. mai står blant 
annet Den hellige ånd, bønn, nattverd og misjon på 
undervisningsplanen, i tillegg til en tur til Tusenfryd 
fornøyelsespark. 

– Jeg har valgt å tro på Jesus 
fordi han elsker meg, sier Leah 
Helle som har en-til-en-kon-
firmantundervisning.

FOTO: PRIVAT

SAMARBEIDER OM 
KONFIRMANTUNDERVISNING
Fra og med skoleåret 
22/23 har vi, i 
samarbeid med ImF 
Sør og Acta – barn 
og unge i Normisjon 
region Agder, 
gleden av å starte 
et nytt tilbud for 
konfirmanter. 
TEKST  KRISTINE BYRKJEDAL

Tilbudet består av to kon-
firmantleirer, en raftingleir 
7.–9. oktober på Evjetun og 
en skileir 10.–12. februar 
2023 på Kvinatun. Undervisningen 
på leirene er et utdrag fra konfir-
mantopplegget «Smak og se», med 
blant annet smågruppeopplegg og 
egen app med bibelleseplan. 

Fra og med skoleåret 23/24 
blir det også egen undervisning for 
andreårskonfirmanter.

Vi ønsker å invitere forsamlin-
ger og menigheter i Misjonssam-
bandet sør til å innlemme disse 
leirene i sitt konfirmantopplegg. 

Det blir også mulig å melde seg på 
leirene som enkeltdeltaker, der-
som en følger konfirmasjonsun-
dervisning et annet sted. 

Ønsker du mer informasjon 
om konfirmantleirene, eller om 
jevnlig konfirmasjonsundervis-
ning i geografisk nærhet i regi av 
Misjonssambandet sør, ta kontakt 
med ungleder Kristine Byrkjedal, 
kbyrkjedal@nlm.no. 

ÅPENT HUS I KRISTIANSAND
– Vi ønsker ikke å ha nok med oss selv. Vi vil vise naboene 
at vi har rom for dem. 

Det sier Frank Vorhaug (bildet) som er pastor i Misjonshuset i Kristiansand. I 
slutten av januar inviterte de alle naboene til «Åpent hus». 

– Vi presenterte hvem vi er og hva som skjer i Misjonshuset gjennom 
sang og musikk og informasjon, bevertning og omvisning, forteller pasto-
ren. I forkant hadde Misjonshuset sendt ut 
en presentasjonsfolder med invitasjon som 
innstikk til 2180 postkasser. Små og store bi-
dragsytere var spente på om det kom noen. 

– Det kom én person. Men vi gjennom-
førte programmet for den ene og kulisse-
arbeiderne satt i salen så vedkommende 
ikke skulle føle seg alene. Vi håpet på større 
respons, men 2180 husstander har fått et 
signal om at vi er her, og at de er hjertelig 
velkommen, avslutter Frank Vorhaug.

ELLEN SØRLIEN
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Hvert år arrangerer vi flere 
leirer i Misjonssambandet sør. 
Nå gir vi deg muligheten til å 
kjøpe gavekort på leir.
TEKST  KRISTINE BYRKJEDAL

Det er kjekt å treffe mange av dere der! Nå 
har vi også begynt å bruke Checkin som på-
meldingssystem, og alle innmeldinger går 

via dette programmet. Informasjon om på-
melding og pris finner du på våre nettsider. 

LEIRSTØTTE. Det kan søkes støtte til leir og 
andre arrangementer. Leirstøtten er midler 
fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
for å gi barn og unge fra lavinntektsfamilier 
i hele landet mulighet til å delta på leir og 
arrangementer. Kontakt ungleder Kristine 
Byrkjedal for mer informasjon. 

GAVEKORT. Vi har også opprettet muligheten 
til å kjøpe gavekort på leir. Du velger selv ga-
vekortets verdi, og gavekortet vil være gyldig 
i tolv måneder. Et gavekort er ikke gyldig som 
påmelding og garanterer ikke plass på leir, 
men er en kjempeflott gave til familie og ven-
ner, eller som gevinst på basar. For mer infor-
masjon kontakt ungleder Kristine Byrkjedal. 

LEIRSTØTTE, GAVEKORT OG CHECKIN

Velkommen til 
regionårsmøte på 
Kvitsund lørdag 
23.april.
TEKST  ELLEN SØRLIEN

Nå er det lenge siden vi har 
vært samlet til regionårsmøte i 
Misjonssambandet sør uten an-
tallsbegrensning. Vi håper derfor 
at så mange som mulig blir med 
23. april på bibeltime, årsmøte 
og samtale om arbeidet. På etter-
middagen avsluttes det hele med 
festmøte for alle ved Lillian Hin-
deraker Haugland.

Espen Ottosen, informasjons-
leder i Misjonssambandet, blir 
med og har bibeltime. Samtidig 
med bibeltimen for  voksne skal 
Kristine Byrkjedal ha ungdoms-
samling og Kristine G. Selstø skal 
ha bibeltime for barna.

«VITNE». Både for generalforsam-
lingen (GF) 5.–10. juli på Oslo-
fjord Convention Center og regi-
onårsmøtet i Misjonssambandet 
sør, er det «Vitne» som er tema. 
Vi ønsker dermed, også her i sør, 
å fokusere på den enkeltes kall til 
å være et vitne for Jesus. Vi skal 
alle få lov til å dele videre det vi 

selv har fått – til familie, venner, 
naboer og arbeidskollegaer.

ÅRSMØTE OG AKTIVITETER. Samtidig 
med årsmøtet blir det også ulike 
aktiviteter for barn og unge. På 

årsmøtet blir det gjennomgang 
av årsmeldinger, valg til barne- 
og ungdomsrådet og regionsty-
ret. Det blir også satt av god tid til 
samtale om arbeidet vårt.

Hvert fellesskap/forening kan 

sende to delegater med stemme-
rett.

Velkommen til en dag med fel-
lesskap og samtale om arbeidet i 
Misjonssambandet sør.

REGIONÅRSMØTE PÅ KVITSUND
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REGION SØR

ARRANGEMENTSKALENDER
KLIPP UT 

OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

NASJONALE 
ARRANGEMENT

UL 22.–26. juni på Oslo-
fjord Convention Center, 
OCC

Sommertreff Drottning-
borg 27. juni–1.juli

Bibelcamp på Evjetun 
3.–24. juli 

Sommertreff Kvitsund 
25.–29 juli 

APRIL:
10. Hornnes bedehus    Møte   Leif Holthe
10. Misjonssalen, Grimstad  Palmesøndagsmøte Egil Grindland
14. Aakre bedehus, Kroken  Skjærtorsdagsmøte
14. Finsland bedehus   Nattverdmøte  Leif Holthe
14.  Fjellhaug bedehus   Nattverdmøte  Frank Vorhaug
15. Misjonssalen, Grimstad  Påskemøte  Rune Espevik
15. Misjonshuset, Kristiansand  Langfredagsmøte  Frank Vorhaug
17. Lyngdal bedehus   1.påskedagsmøte  Jon Lia
17. Misjonssalen, Mandal   Møte   Johan Olsen
17. Viblemo bedehus   Påskemøte  Åge Solsvik
18. Misjonssenteret, Skien  Møte
22.-24. Aakre bedehus   Møtehelg  Ivar Eiken 
26.-1.mai Birkeland bedehus, Hægebostad Møteuke  Per Tveten
26.-1.mai Kjosen bedehus   Møteuke  Nils Kåre Strøm

MAI:
1. Fjellhaug bedehus   Møte   Ingunn Holm
1. Tinnesmoen bedehus   Møte    Egil Grindland
1. Misjonssalen, Mandal   Møte   Jon Lia
10.–15. Lista (ulike bedehus)  Møteuke  Egil Grindland
15. Konsmo bedehus   Supersøndag  Signe Olava L. Birkeland
15. Lyngdal bedehus   Familiegudstjeneste Kristine G. Byrkjedal
15. Misjonssalen, Grimstad  Møte   Rune Espevik
17. Kjosen bedehus   Fest   Åge Solsvik
17. Misjonssenteret, Skien  Nasjonalfest   
26. Flekkerøy bedehus   Møte   Marit Andersen
27.–29. Birkeland bedehus, Hægebostad Møtehelg  Anette Fredly

JUNI:
3.–12. Heistad bedehus   Møteuker  Per Tveten
6. Kjosen bedehus.    Møte, 2.pinsedag  Dag Erik Asdahl
6. Lyngdal bedehus   Pinsegudstjeneste Jon Li
10.–12. Konsmo bedehus   Møtehelg  Øyvind Åsland
12. Tinnesmoen bedehus   Møte   Livar Veggeland
22.–25. Undeland misjonsgård  Undelandsuka  Magne Birkedal
23. Misjonssalen, Mandal   Sankthans på Lordens Jon Lia

JULI:
5.–10. Oslofjord Convention Center Generalforsamling i Misjonssambandet

AUGUST:
7. Høvåg Kirke    Misjonsgudstjeneste
28. Eiken bedehus   Nøklandsfesten  Livar Veggeland

SEPTEMBER:
4. Undeland misjonsgård   Undelandsstevne  Martin Lindhjem

Med forbehold om eventuelle endringer. En mer fullstendig arrangementsoversikt og påmelding 
finner du på nlm.no/sor

LEIRER SOMMEREN 2022
Med besteforeldre på leir.   Evjetun 30.4–1.5
Fotball- og friluftsleir, 5.–7.klasse.  Evjetun 10.–12. juni

Sommerleir, 2.–4.klasse.   Evjetun 17.–19. juni
Hest- og kanoleir, 5.–7.klasse.  Undeland 10.–12. juni
Barneleir, 2.–4.klasse.   Undeland 17.–19. juni

Følg med på 
internett og 

Facebook

Hvis du vil holde 
deg oppdatert om 
hva som skjer i 
Misjonssambandet 
sør oppfordrer vi 
deg til å følge med 
på vår hjemmeside 
på internett og på 
Facebook. 

Internettadresse: 
nlm.no/sor

Facebookadresse: 
NLM Region Sør

Send oss gjerne tips 
og ideer. 

E-post adresse: 
sor@nlm.no
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