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BIBELORDET
«Men Herren sa til 
ham: Hvem har gitt 
mennesket munn? 
Hvem er det som gjør 
stum eller døv, seende 
eller blinde? Er det ikke jeg, Her-
ren?  Gå nå du! Jeg vil være med 
din munn og lære deg hva du skal 
tale.» 2. Mosebok 4,11–12 

Da Moses ble bedt om å lede 
Israelsfolket ut av Egypt følte han 
seg liten og utilstrekkelig, men Gud 
retter fokuset mot seg selv. Moses 
blir bare bedt om å gå, og så vil 
Gud gi ham alt det han trenger. De 
samme ordene gjelder for oss i 
dag. I misjonsbefalingen ber han 
oss først om å gå, og så lover han 
å være med oss, gi oss krefter, 
visdom og ellers alt vi trenger i 
tjenesten for han.  

PER ØYVIND SKUTLABERG

FELLES KONFIRMANTTILBUD
Konfirmanttiden kan få en avgjørende betydning for veivalg senere 
i livet. Derfor kommer Misjonssambandet sør i samarbeid med 
Normisjon og Indremisjonsforbundet nå med et godt tilbud til 
konfirmanter.  
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Besøksadresse: 
Kristian IVs gate 35, 
Kristiansand
Postadresse: Postboks 650, 
4666 Kristiansand
Telefon: 38 02 44 32 
 
Åpningstid:
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27.–30. oktober, Oslo
Misjonssalen og Fjellhaug

Missio Dei
[lat. Guds misjon; at misjon

først og fremst er Guds handling, 
som vi får være med på]

Frontline22

Mer info og påmelding:
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Jeg vet ikke hva du som leser 
disse linjene tenker når du hører 
ordet strategi. Sannsynligvis er det 
nok ganske mange ulike oppfat-
ninger blant alle som i disse dager 
har fått siste utgave av Utsyn i 
postkassen. Noen tenker det er 
særdeles interessant, mens andre 
tenker at det er noe som best fin-
ner sin plass i en skuff langt borte 
fra en selv. 

Måtte vi lykkes. På general-
forsamlingen i sommer vedtok vi 
Misjonssambandets strategi for 
årene frem til 2032. En strategipro-
sess som mange har vært med 
på og som mange har vært med 
og be for. I Salomos ordspråk står 
det: «Uten rådslagning mislykkes 
planene, når mange gir råd, skal de 
lykkes». I Misjonssambandet er vi 
mange som har fått være med og 
gi råd, fra foreninger, til forsam-
linger, skoler og utsendinger. Nå 
er strategien klar – og måtte vi 
lykkes!

Om en liker ordet strategi eller 
ikke, så handler det egentlig om 
noe større. Oppdraget er å vinne 
«Verden for Kristus». Strategi for 
oss, handler dypest sett om hvor-
dan og hvor vi går for å lykkes med 
det oppdraget.

Til et nytt sted. En strategi er 
ikke engang verdt papiret den er 
skrevet på, om det forblir kun en 
strategi. Akkurat som en bil har 
en veldig marginal verdi om den 
blir stående hele sin levetid i en 
garasje, har en strategi svært liten 
verdi om den ikke blir noe som 
«går i hverdagen». En bil har som 
hensikt å bringe oss fra ett sted 
til et nytt sted. Dit vi vil. Også vi i 
Misjonssambandet sør skal fra ett 
sted til et nytt sted de neste årene. 
Et sted der vi får med flere nye, er 
mer utadrettet i vårt arbeid, og har 
et sterkere søkelys på å gi Jesus 

videre til neste generasjon.
En kjent teolog sa en gang at 

djevelens viktigste strategi er å få 
folk til å tro at de alltid har nok av 
tid til å tenke på evigheten før de 
dør, bare ikke akkurat nå. 

Vi vil det motsatte. Vi vil at 
mennesker skal tenke på evighe-
ten, og se at de trenger Jesus i 
dag. Han som er den eneste veien 
til frelse og evig liv. Og vi vil at alle 
de som har tatt imot ham, skal bli 
bevart hos ham gjennom livet. Det 
er målet. Det er oppdraget Gud har 
bedt oss om å være med på, og 
som han vil bruke meg og deg til. 

Fra ord til handling. Det skal vi 
jobbe med regionalt, og jeg håper 

at du vil ta med deg dette inn i ditt 
felleskap denne høsten. Jeg håper 
du vil tenke gjennom hvordan dette 
kan settes ut i praksis, og at dette 
er noe som får gå fra ord til hand-
ling i ditt felleskap. 
 At det får bli et redskap som 
hjelper oss til å nå naboen med 
evangeliet, som hjelper oss i å 
gi troen videre til den unge jenta 
som kommer på barnelaget eller 
til han tøffe ungdommen som kom 
innom på Yngres – og som tenner 
en ekstra glød for misjon i oss alle! 
Måtte resultatet av arbeidet vi har 
lagt ned i strategiarbeidet, få bli 
det største som kan skje, at men-
nesker får bli kjent med Jesus – og 
gå over fra døden til livet!

Jeg ønsker deg en god og 
spennende høst, med ordene fra 2. 
Kor 5,20: «Så er vi da utsendinger 
for Kristus, og det er Gud selv som 
formaner gjennom oss.»

Strategi med 
evighetsperspektiv

LIVAR VEGGELAND
regionleder i Misjonssambandet sør

INNSPILL

Strategi for oss, 
handler dypest sett 
om hvordan og hvor 

vi går for å lykkes 
med det oppdraget.

Frank Haukeland 
(53) er ansatt som ny 
rektor ved Drottningborg 
ungdomsskole, DRUS. 
Han er lærerutdannet og 
har i tillegg ledelsesfag 
fra UiA, totalt tilsvaren-
de fem års utdanning. 
Han kommer fra en 
stilling som faglig leder 
ved Landvik skole og har 
erfaring som rektor på 
ungdomstrinnet fra tidli-
gere. Haukeland startet 
i stillingen på DRUS 1. 
august. Han overtar etter 
Ingunn Hauan Aagenæs 
som har gått over i en ny 
stilling ved NLA Høgskolen.

Anne Gro Holthe  utvider sin stilling i Misjonssamban-
det sør. Hun fortsetter som flerkulturell medarbeider i 30 
prosent stilling. Fra 1. september tok hun også til i en 20 
prosent stilling som barne- og familiearbeider.

Dag Erik Asdahl  er tilsatt i 40 prosent stilling som 
forsamlingsmedarbeider på Misjonshuset i Kviteseid. 
Dette er en felles satsning mellom Normisjon og 
Misjonssambandet sør. I tillegg fortsetter han som 
ungdomsarbeider i 60 prosent stilling på Kvitsund.

Ingrid Asdahl er tilsatt som forsamlingsarbeider i 20 
prosent stilling på Misjonshuset i Kviteseid. Hun skal 
ha administrative oppgaver. Dette er en felles satsning 
mellom Normisjon og Misjonssambandet sør.

ELLEN SØRLIEN

NYTT OM NAVN

Frank Haukeland.
FOTO: ELLEN SØRLIEN

NYTT INTERNAT PÅ DROTTNINGBORG
Det bygges i 
disse dager et 
nytt internat på 
Drottningborg 
som skal erstatte 
Borgtun. Planen er 
å kunne ta i bruk 
det nye internatet 
i januar 2023, 
skriver skolen på 
sin nettside.

Det nye internatet blir nokså likt Skagerak, men 
med en mer moderne arkitektur. Internatet får en 
teglsteinsforblending tilsvarende som på Skagerak og 
skolebygget. Hvert rom får eget bad og det bygges 33 
rom fordelt på 3 etasjer. Hver etasje får egen stue/opp-
holdsrom og i kjelleren blir det en stor garasje. Borgtun 
blir revet så snart det nye internatet står ferdig, men 
vi planlegger å beholde Borgtunkjelleren for å fortsatt 
kunne benytte verkstedene der.

FOTO: DROTTNINGBORG
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Det første navnet var 
«Ungdomslagets syforening», 
men etter hvert som damene 
ble eldre endret de navnet til 
«Syforeningen». I mai feiret 
misjonsforeningen, som er 
tilknyttet Misjonssalen i 
Mandal, 65-års jubileum.
TEKST OG FOTO ELLEN SØRLIEN

Det er syv blide damer som møter meg og 
ønsker meg velkommen til å være med på 
jubileumsmarkeringen deres. – Ja, jeg synes 
virkelig at dette er noe å skrive om i Utsyn, så 
derfor tok jeg kontakt, sier en smilende Sol-
veig Lundevik. Hun har vært med i foreningen 
siden starten i 1957. – Vi startet opp i februar 
det året, da var jeg 22 år, forteller Solveig som 
opprinnelig kommer fra Lyngdal. Noen sa at 
vi var for gamle til å være med i ungdomsfore-
ningen i Misjonssalen da, så derfor startet vi 
opp «Ungdomslagets syforening». – Ja, sånn 
var det i den tida, for gamle ja, sier Solveig og 
ler. Hun forteller videre at da de startet opp, 
hadde de samlingene sine på Park Hospits i 
Mandal, de holdt til der Misjonssalen i Man-
dal er i dag. – Hospitset ble drevet av Misjons-
sambandet og det var skoleelever som leide 
hybler der i tillegg til at det også var vanlige 
hotellovernattinger. 

SYFORENINGEN.– Til å begynne med holdt vi alle 
sammen på med en eller annen slags form for 
håndarbeid, men nå er det bare ei til og meg 
som holder på med noe. Synåla er lagt til hvile 
for de fleste, sier Solveig. Tidligere hadde vi 
også utlodning, men det sluttet vi med i 2011. 
Men vi gir faktisk like mye penger til misjonen 
nå som da vi hadde utlodning, forteller Lun-
devik videre. Etter hvert som årene gikk vok-
ste «Syforeningen», og på det meste var det 
23–24 damer som var med. – Da ble forenin-
gen delt, og de andre kalte seg «Misjonsven-
nen» – også den foreningen er fortsatt i drift.

HUMOR OG ALVOR. Til tross for at det nå er nød-
vendig med både krykker, rullator og rullestol 
for noen, møter damene i «Syforeningen» tro-
fast opp hver 14. dag i Misjonssalen i Mandal. 
Alderen krever litt ekstra hjelpemiddel for å 
komme seg frem. Den eldste er 95 år, de yng-
ste er 78 år. 

– Det betyr så mye å komme sammen, så 
vi gjør alt vi kan for å være med, stemmer 
de andre damene i.  – Ja, jeg må gå så lenge 
jeg klarer det, sier en annen. Og en tredje av 
damene sier det slik: – På de vanlige møtene 
sier jeg ingenting, men her i foreningen er jeg 
alltid med på samtalen vi har ut ifra dagens 
andakt. Det er så godt å være her, og vi tren-
ger det sosiale både når det gjelder alvor og 
humor, sier hun.

Og humor har disse damene mye av. Og de 

ler godt når de begynner å snakke sammen 
om at de tidligere hadde foredrag for hver-
andre i foreningen. – Jeg husker at jeg hadde 
foredrag om Misjonssambandets opprinnel-
se, sier Solveig Lundevik. – Men det ble med 
foredrag et par ganger, det ble altfor vidløftig 
for oss, legger hun til. Og så ler de godt alle 
sammen.

TROFASTHET. De holder andakt på omgang, og 
matserveringen går også på omgang. – Men 
vi trenger jo litt hjelp da, så vi er så glade for 
de to ungdommene våre i foreningen, sier de 
og ser bort på de to på 78 år. Og så ler de litt 
igjen. – Og så må du skrive at vi synger alltid 
når vi har forening – enten vi kan sangen eller 
ikke. Så det ble litt stusslig under koronaen da 
vi ikke kunne synge, sier Solveig. 

Når det gjelder andakten så er det Anne 
Gro Holthe som er med og holder andakt på 
jubileumssamlingen. Hun snakker om Gud 
som ser den ene og hvor viktig den enkelte av 
oss er for Gud. «Jesus tek seg av den eine».

Gjennom 65 år har disse kvinne vist stor 
trofasthet i Guds rikes arbeid, og de har ingen 
planer om å gi seg. De har allerede hatt sine 
første samlinger denne høsten også. Og hvem 
vet, kanskje de inviterer meg til 70-års jubile-
et sitt også?

Vi gratulerer med 65-års jubileet til 
«Syforeningen» og takker for trofast tjeneste.

HUMOR, ANDAKT, SANG OG FELLESSKAP

En flott bukett trofaste misjonskvinner fra «Syforeninga» i Mandal. Foran fra venstre: Bjørg Askildsen, Aslaug Tungland, Solveig Lundevik, Martha Henriksen og 
Kari Evjen Olsen. Bak fra venstre: Astrid Bonden og Judith Stensland. Tordis Langvik var ikke til stede da bildet ble tatt.        
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Regionstyret, fra venstre: Njål S. Kristensen, Thorvald Handeland, Svein Gunnar Andersen, Snefrid Axelsen, Rune Espe-
vik, Kristin Hauan og Marit Åsland Ekroll.                                                                                                      FOTO: SVEN ÅGE SOLLI

«Vi vil videre med Jesus». 
Det er drømmen på Konsmo 
bedehus. For å realisere den 
drømmen leter de etter en ny 
vei videre. 

Det er bakgrunnen for at 
tre organisasjoner på Konsmo 

bedehus i cirka et år har hatt en interimgruppe 
bestående av representanter for Misjonssam-
bandet, Indremisjonsforbundet og Normisjon. 
De forbereder, planlegger, ber og lager statutter 
for en eventuelt ny bedehusforsamling.

Det har vært et privilegium å være med på 
mange av deres møter. Gode samtaler om vi-
sjoner, veien videre, utfordringer og statutter.

Vi lever i en ny tid i bedehuslandskapet. 
Mange bærer på en uro for veien videre. An-

dre er mer fylt av forventning. Flere steder er 
det medlemmer og grupper som tar ansvar 
og bereder grunnen for noe nytt. Vi vil vide-
re med Jesus. Det handler om våre barn, våre 
ungdommer og våre naboer. Og det handler 
faktisk om oss selv. Hvordan overleve som et 
Guds barn i 2022? Og hvordan overleve som 
kristen og som fellesskap fram til 2035?

MARIT ANDERSEN

TRE ORGANISASJONER LEGGER FELLES PLANER PÅ KONSMO

Marit Andersen er fellesskaps- 
utvikler i Misjonssambandet sør.

FOTO: HEIDI GJESETH KLINGSHEIM

NY BØNNEFOLDER
Som vedlegg til denne 
regionutgaven av Utsyn 
sender vi deg Misjons-
sambandet sør sin bønne-
folder for 2022/23. 

Den sendes til alle som 
abonnerer på Misjons-
sambandet sør sin region-
utgave av Utsyn. Ta gjerne 
kontakt med regionkon-
toret hvis du ønsker flere 
bønnefoldere.

Det kommer stadig 
tilbakemeldinger om at 
bønnefolderen blir flittig 
benyttet. Det er vi veldig 
takknemlige for. Bønnetje-
nesten er et viktig red-
skap i vårt arbeid. 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. 
De er ikke 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

REGIONSTYRET «PÅ VANDRING» I REGIONEN
Regionstyret i Misjonssambandet sør har valgt å 
legge høstens styremøter fire forskjellige steder i 
regionen. Her er en oversikt over datoer for møter i 
regionstyret denne høsten:

30. august, Misjonssalen Grimstad
29. oktober, Tinnesmoen bedehus
23. november, Hornnes bedehus
9. desember, Evjetun

REGIONSTYRET 2022/23
Thorvald Handeland, leder
Svein Gunnar Andersen, nestleder
Kristin Hauan, styremedlem
Marit Åsland Ekroll, styremedlem
Snefrid Axelsen,  styremedlem
Njål S. Kristensen, 1. vara
Torstein Elvrum, 2. vara
Rune Espevik, ansattes representant
Egil Grindland, vara ansatte representant

Følg med på 
internett og 
Facebook

Hvis du vil holde deg oppdatert 
om hva som skjer i Misjonssam-
bandet 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
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FEM LEIRER 
I HØST
Leirsesongen er i gang, og vi 
håper at mange vil reise på 
leir denne høsten. 

TEKST  ELLEN SØRLIEN

Her treffer du gamle og nye leirven-
ner og ledere som gjerne vil møte 
akkurat deg! Fortell om leirene til 
naboen eller ta med deg noen ifra 
klassen din og reis på leir sammen.

OPPFORDRING. Og så en liten oppfor-
dring til deg som er mor, far, tante, 
onkel, bestemor, bestefar eller nabo 
til noen barn og unge: «Framsnakk» 
leirarbeidet når du er sammen med 
barn og unge. Kanskje du også kan 
være med og gi litt økonomisk støtte 
til noen som gjerne vil reise på leir.

Hvis du ønsker å være med som 
leder på leir er det bare å ta kontakt 
med regionkontoret. Vi vil gjerne ha 
deg med på laget!

EVJETUN:
n Med far på leir, 21.–23. oktober
n Julegaveleir, 5.–7. klasse, 
18.–20. november
n Julegaveleir, 2.–4. klasse, 
25.–27. november

UNDELAND:
n Gaming-leir, 5. klasse+, 
4.–6. november
n Juleaktivitetsleir, 2.–4. klasse, 
11.–13. november

Denne høsten starter vi i 
Misjonssambandet sør opp
noe veldig spennende i 
samarbeid med Normisjon
og Indremisjonsforbundet. 
TEKST KRISTINE G. BYRKJEDAL

Ungdomstiden er en spennende fase for de 
fleste, og for mange kan spørsmål knyttet til 
tro og liv få konsekvenser for veivalgene vi-
dere i livet. Konfirmanttiden kan med andre 
ord være av livslang betydning for den enkel-
te. Derfor har vi nå utarbeidet et tilbud for 
konfirmanter. Tilbudet er ment som et sup-
plement til lokal konfirmantundervisning. På 
den måten kan konfirmantene bli kjent med 
andre kristne jevnaldrende i Agder, bygge 
nettverk og møte flere ledere som ønsker å 
fortelle dem om hvem Jesus er.

LEIRHELGER. I løpet av skoleåret 2022/2023 
samles cirka 20 konfirmanter til to leirhel-
ger. En helg i oktober på Evjetun og en helg 
i februar på Kvinatun. Sammen blir vi bedre 
kjent med hverandre og med Bibelens Gud. 
Vi skal rafte og stå på ski, få undervisning om 
kjerneelementer i den kristne tro, spise god 
mat og kanskje få venner for livet. 

Videre ser vi også verdien av å følge opp 
konfirmantene året etter konfirmasjonstiden. 
I den forbindelse har vi flere spennende pla-
ner i støpeskjeen. Grunnsteinene for dette vil 
legges denne høsten, og så får årets konfir-
manter tilbud om å bli med et år til.

BYGGE RELASJONER. Kanskje disse helgene kan 
bidra til at din bedehusforsamling eller din 
menighet ønsker å tilby konfirmasjonsun-
dervisning til egne ungdommer? Ved å kom-
binere lokal undervisning med regionale lei-
rer håper vi å styrke både relasjonelle bånd 
mellom konfirmantene og samtidig lette ar-
beidsmengden for lokale initiativtakere. Regi-
onstyrene i de tre eierorganisasjonene vedtok 
i 2021 å samarbeide om et felles konfirman-
topplegg.

TIPSE OM LEIRENE. Høres dette spennende ut? 
Kjenner du noen aktuelle konfirmanter som 
kan tipses om leirene? Har du spørsmål? Vi vil 
gjerne høre fra deg! Du finner informasjon på 
www.konfirmantleir.no eller ved å sende en 
e-post til ungleder Kristine Byrkjedal; kbyr-
kjedal@nlm.no. 

I Norge velger cirka halvparten av unge 
å konfirmere seg kirkelig – la oss sammen gi 
dem det aller beste! 

TRE ORGANISASJONER BAK NYTT 
TILBUD TIL KONFIRMANTER

ILLUSTRASJONSFOTO: UNSPLASH.COM

ILLUSTRASJONSFOTO: UNSPLASH.COM
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Sommer og 
bibelcamping på 
Evjetun har blitt en 
fast kombinasjon for 
mange. I år startet
den 3. juli, og
varte i tre uker. 
TEKST  L IVAR VEGGELAND

Med dager fylt av blant annet 
bibeltimer, samlinger for barna, 
grillbuffeter, kveldsmøter og akti-
viteter var det noe å finne på for 
liten og stor. En spesiell takk til 

alle frivillige som bidro til gjen-
nomføringen av årets bibelcamp. 

Mange av samlingene fant 
sted i Evjetunhallen som i løpet 
av året har blitt renovert og fått 
helt nytt gulvdekke og en generell 
oppfriskning. Daglig leder på Ev-
jetun, Sverre Høgsås, orienterte 
gjestene om at Evjetun skal vi-
dereutvikles de neste årene. Den 
kommende vinteren skal blant 
annet kjøkkenet totalrenoveres, 
til en estimert kostnad på en halv 
million kroner. Her har «Evjetuns 
Vener», en gruppe lokale venner 
av leirstedet, satt i gang et lotteri 

med trekning 11. november. 
Vi gleder oss over å se enga-

sjementet rundt Evjetun, både fra 
besøkende og frivillige!

SOMMER ER LIK BIBELCAMP PÅ EVJETUN

Camp Kvitsund er navnet på 
den årlige Bibelcampingen på 
Kvitsund Gymnas i Kviteseid. 
Den ble avholdt 10.– 17. juli. 
TEKST KRISTEN SALMELID/ELLEN SØRLIEN

Mange av de nærmere 400 fremmøtte kom 
rett fra misjonssambandets generalforsam-
ling, og rigget seg til i telt, campingvogn eller 
på internatrom. For mange er dette årets høy-
depunkt og venner og familier som sjelden 
treffes, har funnet ut at dette er en fin anled-
ning til å møtes. Her var det god forkynnelse 
for både barn og voksne, og mellom møtene 
var det tid til ulike aktiviteter som bading, 
vannski, såpesklie og hoppeslått, turer til fots 
eller i kano og kajakk, fotball og volleyball. 
Kvitsund har de siste årene også utviklet en 
stor og fin frisbeegolfbane som folk kommer 
langveisfra for å spille på. 

LES BIBELEN HØYT. Bibeltimene var ved Sølve 
Salte fra Jæren. Samtidig med bibeltime for 
de voksne samlet barn i flere aldersgrupper 
seg til sang, andakt og aktiviteter. Familiemø-
tene på kvelden ble i år ekstra visuelle. Det 
var Hans Johan Sagrusten og Hartvig Kloster 
som talte på kveldsmøtene. Med sine kreative 
formidlingsevner og bruk av både tegning og 

sketchboardmaling, er det nok mange som vil 
huske bibelhistoriene ekstra godt. Sagrusten 
hadde også et seminar om bibellesning. Han 
oppmuntret alle til å lære av kristne kinesere: 
Les bibelen høyt sammen, i familien, to og to, 
i bibelgruppe eller i forsamlingen, ikke bare 
noen vers, men gjerne flere kapittel. Gud taler 
til oss gjennom sitt ord! 

TA JESUS PÅ ORDET. Hartvig Kloster oppfordret 
til å ta misjonsbefalingen på alvor. Ta Jesus på 

ordet og GÅ. Vær frimodig. Han er med! Snakk 
med dine naboer, skolekamerater og mannen 
i gata, og spør dem om hvilket forhold de har 
til Jesus, eller hva de tenker om evigheten. 
Det gir deg god anledning til å fortelle dem 
om hva Jesus betyr for deg. Det er evigheten 
det gjelder.

 Camp Kvitsund er drevet av frivillige, 
men er et arrangement under Misjonssam-
bandet sør. Les mer på nettsiden www.cam-
pkvitsund.no

FELLESSKAP, FORKYNNELSE OG FRITID

Flott vær og god stemning for de nærmere 400 som var på Camp Kvitsund i sommer.  FOTO: DAG ERIK ASDAHL

Vannsklie er alltid populært, her representert ved familiene Byrkjedal og Veggeland.                                                                                               
FOTO: TRINE KVALNES
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REGION SØR

ARRANGEMENTSKALENDER
KLIPP UT 

OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

SEPTEMBER:
23.–25.  Møtehelg, Byremo bedehus   Marit Andersen
25.   Gudstjeneste, Misjonssalen Mandal  Helge Hollerud
27.–2.okt Møteuke, Kjosen bedehus    Ove Sandvik
27.–2.okt. Møteuke, Lista soknefor. NLM   Johan Olsen
28.   Kompemiddag på Flekkerøy bedehus

OKTOBER:
5.   Strikkekafè, Flekkerøy bedehus      
9.   Møte, Åmli kirke     Leif Holthe  
13.–16.  Møter, Flekkerøy bedehus    Jan Rettedal
14.   Bedehusbasar, Broderheimen, Flateland  Leif Holthe
14.–16.  Misjonssalen Mandal, kompefest og høstutlodning Steffen Dyve
14.–16.  Møtehelg, Vemestad bedehus   Åge Solsvik
16.   Områdemøte, Froland menighetssenter  Frank Ole Thoresen
18.– 30.  Møteuker, Birkeland bedehus, Hægebostad  J. Tønnesen og V. Brautaset
20.–21.  Møter, Høvåg bedehus    Leif Holthe
19.–23.  Møteuke, Bykle kyrkje    Mangor Harestad 
19.   Formiddagstreff, Drangedal Menighetshus  Leif Holthe
19.   Møte, Fredheim bedehus, Byglandsfjord  Rune Galteland
21.– 23.  Møtehelg, Flekkerøy bedehus   Jan Helge Aarseth
23.   Møte, Byremo bedehus    Egil Grindland
25.– 30.  Møteuke, Lista sokneforening, NLM  Johan Olsen
26.– 30.  Møteuke, Lyngdal bedehus   Marit Andersen
27.– 30.  Møtehelg, Misjonssalen i Mandal   Per Tveten
29.   Kjøttbasaren, Undeland Misjonsgård  Leif Holthe

NOVEMBER:
2.   «HalloVenn», Hallen på skolen i Hægebostad Signe Olava L. Birkeland
4.– 6.  Møtehelg, Byremo bedehus   Mangor Harestad  
5.   Basar, Flekkerøy bedehus    Kristine Gangstø Byrkjedal
6.   Møte, Fjellhaug bedehus    Joe Crampha
6.   Møte, Mosby bedehus    Livar Veggeland
6.   Misjonssalen Grimstad, besøk fra Fjellheim bibelskole
8.   Møte, Heistad bedehus    Leif Holthe
11.   Utlodning på Evjetun,  klokka 18.00
16.–20.  Møteuke, Konsmo bedehus   Nils Kåre Strøm
20.   Møte, Fjellhaug bedehus    Jakob Hånes
22.–27.  Møteuke, Lista Sokneforening, NLM  Leif Holthe

En mer fullstendig arrangementsoversikt og påmelding finner du på nlm.no/sor

Dato: Sted: Taler:
22. okt. Grovane bedehus, basar 
5. nov. Flekkerøy bedehus Kristine G. Byrkjedal 
12. nov. Fjellhaug bedehus, Vågsbygd Johan Olsen og Åge Solsvik
12. nov. Strømsbu bedehus, Arendal Egil Grindland  
19. nov. Stallemo bedehus
19. nov Soknehuset, Rysstad. Espen Ottosen   
19. nov. Misjonssalen, Grimstad Egil Grindland

Dato: Sted: Taler:
21. nov. Espeland skolehus, Spind Anne Gro Holthe
26. nov. Misjonshuset, Kristiansand Lillian H. Haugland 
26. nov. Misjonssalen, Mandal Jon Lia og Kristine G. Byrkjedal
26. nov. Kjosen bedehus Johan Olsen
3. des. Eiken bedehus Magne Birkedal  
3. des. Lyngdal bedehus Nils Kåre Strøm og Anne Gro Holthe

ELLEN SØRLIEN

KVINNEDAG I SKIEN
Lørdag 29. oktober 
arrangeres det «Kvin-
nedag» på Misjons-
senteret i Skien, 
Ulefossveien 44. 

Talere denne dagen 
er Astri Mangelrød 
Andersson og Torunn 
Haukvik Minnesjord. 
De har begge vært 
misjonærer i Afrika. 
Sang og musikk står 
Jenny Olsen og Astrid 
Hodnebrog for.

Det blir samlinger 
klokka 11.00 og klok-
ka 15.00. Servering 
av varm mat og kaffe 
og utlodning står 
også på programmet.

 

Astri Mangelrød 
Andersson (øverst) og 
Torunn Haukvik Min-
nesjord taler på kvinne-
dagen på Misjonssente-
ret i Skien.

FOTO: NLM OG PRIVAT

Dette er en oversikt over julemessene i Misjonssambandet sør. Vi er så takknemlige for at det ser ut til at det er mulig 
å gjennomføre de fleste julemessene dette året. 

JULEMESSER OG BASARER 2022
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