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BIBELORDET
Hvis du skulle be-
skrive eller tegne 
et bilde av nåden, 
hvordan ville den 
beskrivelsen eller det 
bildet se ut? Hva betyr nåden, Guds 
nåde for deg? Jeg lar deg som le-
ser dette svare på det spørsmålet 
for deg selv.

Ordet «nåde» finner vi nevnt man-
ge hundre ganger i Bibelen. Helt fra 
1. Mosebok og til Bibelens siste vers 
i Johannes åpenbaring 22,21 «Her-
ren Jesu nåde være med dere alle». 
Paulus åpner også alle sine brev 
med en nådehilsen. Det må være en 
av de beste hilsenene å få. «Nåde 
være med dere og fred fra Gud, vår 
Far, og Herren Jesus Kristus!»

I dag blir du møtt med denne 
nådehilsenen fra Gud. 

ELLEN SØRLIEN

INKLUDERENDE FELLESSKAP
– Vi kan ikke forvente at våre nye landsmenn skal komme inn i våre 
fellesskap når de verken kjenner oss eller vet hva som skjer i vår 
menighet. Vi må først bygge relasjoner. Bruk tid, bli venn og så kommer 
neste steg med å invitere dem, sier Anne Gro Holthe. 

LES MER PÅ SIDENE 12 OG 13

MISJONSSAMBANDET 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

FOTO: ELLEN SØRLIEN

Et godt og velsignet 
nytt år ønskes deg!

«For Herren Gud er sol 
og skjold, Herren gir 

nåde og ære.» 
Salme 84,12a

Region sør 02_2022.indd   9Region sør 02_2022.indd   9 19.01.2022   15:0419.01.2022   15:04



10 U T S Y N  2  2 0 2 2

REGION SØR

Ett av det forrige århundrets mest 
sjokkerende øyeblikk fant sted 2. 
juli 1982. Da festet en mann ved 
navn Larry Walters 45 helium-
ballonger til en stol han hadde 
hjemme og tok av fra bakken. Det 
endte med en betraktelig mer luftig 
tur enn han hadde sett for seg, og 
han nådde etter hvert en høyde 
på hele 4900 meter – i trafikkert 
luftrom. Larry kom – utrolig nok – 
uskadet ned. Ved landing ble han 
imidlertid både arrestert og ilagt 
en heftig bot for å ha brutt føderale 
regler knyttet til luftrommet over 
California. 

Halsbrekkende. Han ble uansett 
en umiddelbar kjendis i store deler 
av verden, og på spørsmål om 
hvorfor han hadde lagt ut på denne 
halsbrekkende reisen, svarte han 
ganske enkelt: «Jeg kunne ikke 
bare bli sittende i stolen». 

For omtrent 2000 år siden fant 
historiens mest avgjørende øye-
blikk sted. Døden møtte sin over-
mann og Jesus steg seirende ut 
av graven. Johannes og Peter var 
blant vitnene som hadde sett Je-
sus dø og tre dager senere stå opp 
igjen. Myndighetene møtte dem 
med trusler og forsøkte å bringe 
dem til taushet, men svaret de kom 
med, har ofte truffet meg: «Vi kan 
ikke la være å tale om det vi har 
sett og hørt». En av disse var altså 
Peter, som noen dager tidligere 
hadde vært så redd at han bannet 
tre ganger på at han ikke kjente 
Jesus. Men nå hadde han sett noe 
som forvandlet ham totalt. 

Se og dele. Jeg håper vi kan ta 
med oss noe av drivkraften og 
pågangsmotet disse menneskene 
hadde og ikke «bli sittende i sto-
len», eller la være å fortelle om det 
vi har sett og hørt. Men gå, lytte, se 
og dele. 

Inn i et samfunn som desperat 
trenger håp og mening i tilværelsen 

– og dypest sett frelse. Ved slutten 
av 2021 viste en undersøkelse fra 
Folkehelseinstituttet (FHI) at en av 
tre unge voksne meldte om at de 
fant liten mening i livet. Jeg er ikke 
i tvil om at det er et symptom på 
en tilværelse som i stor grad har 
tatt bort frelseren. 

Lengter. Men bak fasadene så er 
jeg heller ikke i tvil om at mange 
mennesker lengter etter noe mer 
enn det hytter, biler, flotte hus og 
til og med gode venner og familie 
noen gang vil kunne være i stand 
til å gi dem. De lengter etter ekte 
håp og mening – og en frelse som 
bærer utover enden av dette livet. 

Spennende veier. Kanskje kan vi 
begynne vår vei dit med å be Gud 
om å lede oss. Til noen han vet er 
på leting? Han som ser hvert hjerte 
og vil at hvert menneske, også her 
i Agder og Telemark, skal bli kjent 
med ham. Det går noen spennende 
veier fra den bønnen, og jeg håper 
vi kan få følge dem i året og tiden 
som ligger foran oss. Må 2022 blir 
et rikt år for arbeidet i Misjonssam-
bandet sør!

Ikke bli sittende i stolen 

LIVAR VEGGELAND
regionleder

INNSPILL

«Ved slutten av 2021 
viste en undersøkelse 
fra Folkehelseinsti-
tuttet at en av tre 

unge voksne melder 
om at de fant liten 

mening i livet. Jeg er 
ikke i tvil om at det 

er et symptom på en 
tilværelse som i stor 
grad har tatt bort 

frelseren.»

Lillian Hinderaker Haugland  
(31) begynte i januar i en nyopprettet 
stilling som barne- og familiekonsu-
lent i Misjonshuset Kristiansand og 
i Misjonssambandet sør, i totalt 50 
prosent stilling. Lillian vil lede søn-
dagsskolearbeidet i Misjonshuset og 
delta i inspirasjons- og temasamlinger i forsamlinger 
og felleskap i regionen. Lillian er utdannet sykepleier 
og har i tillegg faget «Bibelformidling og bibelfortolk-
ning» fra NLA Høgskolen.

Ingvild Sæther har takket ja til å 
vikariere som sang- og musikkleder i 
Misjonshuset i Kristiansand kommen-
de halvår (t.o.m. 31.07.22). 

Tone Østby har søkt og fått inn-
vilget permisjon fra stillingen ut juli 
2022. Ingvild begynte i et 40 prosent 
vikariat 9. januar, men med mulighet 

for å øke stillingsprosenten hvis totalsituasjonen hen-
nes tillater det. Ingvild har mastergrad i musikk.

Livar Veggeland skal ha farspermisjon fra og med 
1.februar og til midten av mai. Sven Åge Solli vikarierer 
som regionleder i denne tiden.

Marit Andersen har fra 1.januar økt stillingsprosen-
ten som fellesskapsutvikler i Misjonssambandet sør fra 
30 prosent til 50 prosent. 

Rebekka Loland har et timebasert engasjement som 
informasjonsmedarbeider i Flekkerøy Bedehusforsamling.

NYTT OM NAVN

REGIONÅRSMØTE 2022
Om drøye to måneder er det klart for dette årets regi-
onårsmøte i Misjonssambandet sør. Datoen er satt til 
lørdag 23. april. Denne gangen samles vi i Kviteseid, 
nærmere bestemt på Kvitsund Gymnas (bildet). 

Det blir en èn-dags samling dette året også, og vi hå-
per at så mange som mulig vil prioritere denne dagen. 
Følg med på våre nettsider og i neste regionutgave av 
Utsyn, i starten av april, for mer informasjon. 

ELLEN SØRLIEN
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Det ligger an til et solid 
overskudd for Evjetun leirsted i 
2021. Hovedårsaken til det er at 
leirskoledriften har gått veldig 
bra.
TEKST ELLEN SØRLIEN

 – Vi har hatt 21 uker med leirskole i 2021, 
mot 16 uker i et normalår. Det er veldig bra, 
sier Sverre Høgsås som er daglig leder på Ev-
jetun leirsted. 

– Leirskolen har i løpet av 2021 hatt hele 
1850 elever, det er det som gjør at vi også får 
et overskudd. I et normalt år har leirskolen 
cirka 1500 elever. Elevene kommer fra Agder 
og Rogaland, men vi har også noen fra Lar-
viks-distriktet, forteller Høgsås videre. 

VINTERLEIRSKOLE. – I fjor begynte vi med vin-
terleirskole, men vi fikk bare én uke som ble 
fulltegnet. Tre uker ble avbestilt på grunn av 
koronaen, men noen av de elevene kom på 
høsten i stedet, så derfor fikk vi så mange på 
leirskolen da, sier Høgsås.

INNHOLD I LEIRSKOLEUKA. En uke på leirskole 
består av mange ulike aktiviteter. – På vinte-
ren har vi skigåing og alpinaktiviteter. I tillegg 

fokuserer vi også på Setesdalskulturen, så da 
blir det både flatbrødbaking, kveding og fol-
kedans, forteller Høgsås. Jeg spør om han har 
lært noen folkedanstrinn, men da kommer det 
raskt fra Sverre: – Jeg er med på baking, jeg.

Sommer- og høstaktiviteter på leirskolen 
består av kanopadling og kanotur, gruvebe-
søk, besøk i Mineralparken, gokart-kjøring og 
rafting. 

Høgsås fremhever også det gode samar-
beidet med både kommunen og rektor for 
leirskolen Camilla Tveitå.

OVERSKUDD. – Jeg vet enda ikke helt hvor stort 
overskuddet blir for Evjetun leirsted for 2021, 
men det blir et betydelig beløp, sier Høgsås 
og legger til: – De pengene skal vi bruke på å 
legge nytt gulvdekke i Evjetunhallen – det har 
en kostnadsramme på cirka 650 000 kroner. 
Det er viktig at vi kan oppgradere leirstedet 
og holde det ved like, så overskuddet går i sin 
helhet tilbake til Evjetun.

LEIRDRIFT OG BIBELCAMP. Misjonssambandet 
har både leirer og bibelcamp på Evjetun leir-
sted. Totalt har regionen syv leirer på Evjetun 
dette året. – Vi kommer også til å utvide bi-

belcampen fra tre til fire uker. Og så hadde 
det vært fint om Misjonssambandets forsam-
linger og foreninger kunne bruke Evjetun mer 
– både til menighetsweekender og andre ar-
rangementer, avslutter Sverre Høgsås som er 
daglig leder på Evjetun leirsted.

ET GODT ÅR FOR EVJETUN LEIRSTED

Flattbrødbaking på leirskolen. Ida Nesland Knutsvik t.h. er en god lærermester.             FOTO: KATHE M.KJETSÅ                                                                             

Camilla Tveitå er rektor for leirskolen på Evjetun. 
FOTO: SUSANNE RAMSGAARD

Sverre Høgsås er daglig leder på Evjetun leirsted 
FOTO: ELLEN SØRLIEN
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Kurset «Tro mellom venner» 
startet i januar i Misjonshuset i 
Kristiansand.
TEKST  ELLEN SØRLIEN

– Kurset er for alle som selv har en kristen 
tro, forteller Anne Gro Holthe som er flerkul-
turell medarbeider i Misjonssambandet sør. 
Sammen med mannen sin, Leif, skal hun være 
leder for dette kurset som går over seks tors-
dagskvelder i vinter. 

– Kurset er også for de som kanskje er usi-
kre på hvordan de skal være overfor sin nye 
innvandrernabo og sin muslimske kollega på 
jobb. Eller de jeg treffer i barnehagen eller på 
skolen til barna mine, de som kommer fra et 
annet land og har en annen religion. Det er jo 
slik at vi som er kristne ikke bare ønsker å bli 
venn og bli kjent, men vi ønsker også å dele 
tro med muslimer. Det er hovedintensjonen 
med kurset, forteller Anne Gro Holthe.

Hun understreker at det med å ta imot 
våre nye landsmenn også er klart forankret i 
Bibelen. I GT står det, blant annet i 3. Mose-
bok 19, 34, at «Innflytteren som bor hos dere 
skal være som en av deres egne. Du skal elske 
ham som deg selv.» Hva betyr det og hvordan 
kan vi vise det i praksis? Det er noe du får 
lære mer om gjennom dette kurset, sier hun.

INNHOLD. – Tro mellom venner-kurset har tre 
hovedelementer. Det første er om religionen 
islam. Videre er det om barrierer som kan 
overvinnes, og til sist tar vi opp temaet «Fra 
vennskap til felleskap». Temaene er både vik-
tige og interessante. Jeg tror mange vil ha nyt-
te av å lære mer om disse tingene, sier Holthe.

– Har kurset også en praktisk utfordring?

– Ja, og det er det som er veldig fint med 
dette kurset. Vi gir en liten lekse hver gang, 
og den første leksa er å hilse på en som du 
kanskje tenker er muslim eller innvandrer fra 
et annet land. Så her får du en liten dytt for å 
være litt mer frimodig.

RELASJONSBYGGING. –  Å bli møtt slik som Jesus 
møter oss, slik som han er i ord og handling, 
slik bør vi også møte hverandre.  La oss bru-
ke Jesus som læremester i dette. Vi må lære 
å tenke at våre nye landsmenn også er skapt 
av Gud, Jesus har dødd for dem. Vi er så like, 
vi har de samme behovene enten vi er mus-
limer eller kristne. Vi har behov for nærhet 
og trygghet, vi bryr oss om barna våre, vi er 
opptatt av hus og hjem, så vi er mye mer like 
enn det vi tror, understreker Anne Gro Holthe.

– En samtale med muslimer bør begynne 
med at vi snakker som Jesus, ikke om Jesus. Hva 
tenker du om en slik uttalelse?

 – Å, det varmer hjertet mitt, for det er ak-
kurat slik det skulle være. For hvordan skal 
vi kunne bygge relasjoner hvis vi ikke tenker 
på hele mennesket? Bare tenk på den omsor-
gen Jesus viste for kvinnen fra Samaria – han 

TRO MELLOM VENNER

Anne Gro Holthe er 
flerkulturell medar-
beider i Misjonssam-
bandet sør og kurs-
leder for Tro mellom 
venner-kurset. 

FOTO: ELLEN SØRLIEN

Relasjonsbygging og vennskap er svært viktig i møte med våre nye landsmenn.          FOTO: ANNE GRO HOLTHE
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11.–13. mars er det tid for 
fellesskapskonferansen på 
Fjellhaug i Oslo! Dette blir 
en helg med masse godt 
program til inspirasjon og 
påfyll for deltakere fra både 
små og store fellesskap i 
Misjonssambandet! 

TEKST ELLEN SØRLIEN

– Dette er virkelig noen dager som 
gir noe å ta med seg videre til arbei-
det vi er engasjert i lokalt. I år blir 
det egne nettverk for både barne- 
og familiearbeid, bønn, flerkulturelt 
arbeid, forkynnelse og teologi, sam-
funnsbygging, sang, musikk- og lov-
sangsledelse og tenåringsarbeid – så 
her tror jeg det er noe for mange, sier 
regionleder Livar Veggeland. 

MANGE FRA SØR. Fellesskapskonfe-
ransen ble som følge av pandemien 
avlyst både i 2020 og 2021, men for-
håpentligvis blir det ingen avlysning 
dette året.

 – Sist gang vi fikk ha fellesskaps-
konferanse var vi en god gjeng fra 
Misjonssambandet sør, og jeg håper 
vi blir minst like mange i år. Det er 
en flott anledning til å bli kjent, dele 
erfaringer og bli inspirert av arbeidet 
som gjøres også andre steder i regio-
nen og ellers i landet, så ja, dette an-
befales virkelig, avslutter Veggeland. 

ANSATTE OG FRIVILLGE. Konferansen er 
for alle frivillige ledere og ansatte i 
organisasjonen.

Påmeldingen åpnes snart på; 
nlm.no/bidra-i-arbeidet/tjeneste/
fellesskap-22/forside/

møtte henne i en hverdagssituasjon, de var 
sammen, han snakket med henne og spurte 
hvordan hun hadde det. Slik skal vi også være 
overfor våre nye landsmenn: Først bygge re-
lasjoner og bry oss om mennesker vi møter 
i vår hverdag – det er det aller viktigste, sier 
Holthe.

SPRÅKBARRIERE. – Vi kan være trygge på å bru-
ke norsk når vi møter våre nye landsmenn. 
Det er jo slik at de aller fleste flyktninger som 
kommer fra flyktningeleirer f.eks. i Somalia 
eller Irak, der er det svært få som kan engelsk. 
Det de gjerne vil er jo å snakke og lære norsk. 
Og det aller viktigste språket i møte med men-
nesker er jo hjertespråket, og da kan vi virke-
lig få sagt mye, sier Anne Gro Holthe. 

– Har du tilbakemeldinger fra mennesker 
som tidligere har vært med på Tro mellom ven-
ner-kurs?

 – Ja, og de fleste forteller at de får noen 
aha-opplevelser gjennom dette kurset. Vi 
mennesker går ofte rundt med skylapper 
og vi har kanskje på forhånd gjort oss opp 
noen tanker om at «slik er verden» og «slik 
er muslimene». Men kursdeltakerne forteller 
imidlertid at når de fikk lære mer om våre 
nye landsmenn så fikk de et endret syn på det 
hele. Fra et kurs vi hadde i Vågsbygd, der flere 
eldre mennesker var med, sier de at nå tør vi 
å si hallo og snakke med vår muslimske nabo, 
forteller Holthe.

VENNSKAP OG FELLESSKAP. – Vi kan ikke for-
vente at våre nye landsmenn skal komme 
inn i våre fellesskap når de verken kjenner 
oss eller vet hva som skjer i våre menigheter. 
Mange har ikke engang hørt om kristen tro. 
De fleste vet mye fra koranen og historier fra 
Det gamle testamentet, men fortellingen om 
Jesus som kom til jord og er vår frelser, vet de 
veldig lite om. Så det aller første punktet er å 
bygge relasjoner, bruk tid, bli venn og så kom-
mer det neste steget med å invitere din nye 
venn med inn i et kristent fellesskap. På den 
måten kan vi sammen bygge et inkluderende 
fellesskap, avslutter Anne Gro Holthe.

FELLESSKAP 2022
Vi håper at så mange som mulig fra Misjonssambandet sør blir med på Fellesskap 22 i 
Oslo.                                                                           ILLUSTRASJONSFOTO: MISJONSSAMBANDET

Familieleir:   Gautestad   18.–20.febr.
Tweensleir:   Evjetun     18.–20. mars
Med besteforeldre på leir:  Evjetun    30.4 til 1.5
Fotball- og friluftsleir:  Evjetun    10.6–12.6
Kano- og naturleir:  Evjetun    17.6–19.6
Hest- og kanoleir:   Undeland   10.–12. juni
Barneleir:   Undeland   17.–19.juni.

LEIRER
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LEIRARBEIDET 
ER VIKTIG
Kalenderen viser allerede 2022, 
og planene for vårens barne- og 
ungdomsarbeid er godt i gang. Samtidig 
kan vi med glede se tilbake på høsten. 

TEKST  KRISTINE G. BYRKJEDAL
Tenk at mange barn og unge fikk høre om Jesus 
rundt omkring i hele vår region – det er fantastisk. 
I samme åndedrag er det på sin plass å takke de 
mange lederne, forbederne og tilretteleggerne for 
innsatsen. TAKK til deg som er med i barne- og 
ungdomsarbeidet i Misjonssambandet sør! 

Ventelister. I denne omgang er det høstens bar-
neleirer jeg ønsker å løfte spesielt frem. Vi arran-
gerte til sammen fem leirer i løpet av høsten; «Med 
far på leir», tre julegave-leirer og en gaming-leir. 
Barn/voksen – leiren på Norsjøtunet måtte dess-
verre avlyses grunnet få påmeldte. De øvrige leire-
ne var derimot helt fulle, og flere hadde ventelister. 
Det er ikke moro å si nei til barn som ønsker å dra 
på leir, men det er en glede å oppleve at mange 
melder seg på leirene våre. Lederne kunne fortelle 
om glade og ivrige barn, fine andaktsstunder og 
godt samhold blant de voksne. Leirstedene våre gir 
også gode rammer for leirarbeidet, og deltakerne 
får mulighet til både fysisk og kreativ aktivitet. Det 
er virkelig stas at barn får gode leirminner og bedre 
kjennskap til Bibelen sammen med trygge voksne.
 
Være leder? Vær gjerne med å be om at leirar-
beidet får bety en forskjell for den enkelte. Har du 
lyst og anledning til å bidra som leder (her er det 
ingen øvre aldersgrense) er det bare å ta kontakt. 
Vårens og sommerens leirprogram blir publisert 
digitalt fortløpende. Er du blant dem som ikke fikk 
plass sist, håper jeg vi ser deg en annen gang. Du 
er hjertelig velkommen. 

Ungleder i Misjonssambandet sør, Kristine Gangstø 
Byrkjedal, håper at så mange som mulig blir med på leir 
dette året.                                                          FOTO: PRIVAT

Misjonssambandet har det 
siste halve året sendt ut mange 
nye utsendinger og har nå flere 
utsendinger enn på lenge. 

TEKST  L IVAR VEGGELAND

I starten av desember var det 
misjonærinnvielse med forbønns-
handling for to av Misjonssambandet 
sørs nye utsendinger, Marie og An-
ders Skretting. 

NAIROBI. Familien er bosatt i Lyngdal, 
men har nå tilhold ved Norwegian 
Community School i Nairobi. Her går 
Anders inn i stillingen som rektor, 
mens Marie tiltrer i en stilling som 
lærer, etter noen måneder med mor-
spermisjon. Med seg har de barna 
Hannah, Jakob og Joel. 

Innvielsen i Lyngdal bedehus-
forsamling ble ledet av Thor Frem-
megård fra hovedstyret. I tillegg 
deltok Reidar Bøe og Enok Thorsen 
fra hovedstyret og regionleder i 
Misjonssambandet utland, Lamessa 
Endalew. Misjonssambandet sør var 

representert ved Livar Veggeland og 
Sven Åge Solli. 

ALT GODT. Det ble en flott markering 
med hilsener fra både forsamlingen 
og venner, og en dag som også fikk 
være med å rette blikket mot det sto-
re arbeidet vi får være med på i Guds 
rike! Vi ønsker familien alt godt for 
dagene, og håper misjonsfolket i re-
gionen vil være med å be for familien 
når de nå er i gang med tjenesten og 
livet i Kenya.

FRA LYNGDAL TIL KENYA
Her er familien Skretting på plass i Nairobi. Bildet er tatt bare få dager etter at de kom til 
Kenya.                                                                                                            BEGGE FOTO:PRIVAT

Marie og Anders Skretting og barna Han-
nah, Jakob og Joel ble 5. desember innviet 
til misjonærer. 
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ARRANGEMENTSKALENDER

FEBRUAR:
6.  Misjonssalen, Grimstad  Møte   Rune Espevik
9.–13.  Farsund bedehus   Møteuke  Mangor Harestad
15.–19.  Lista sokneforening, NLM  Møteuke  Johan Olsen
16.–20. Bykle kyrkje   Bibeltimer  Leif Holthe
20.  Tinnesmoen bedehus  Møte   Kåre Johan Lid
25.–27. Byremo bedehus   Møtehelg  Ove Sandvik

MARS:
4.–6.  Fjellhaug bedehus, Vågsbygd Bibelweekend  Jakob Hånes
9.–13.  Eiken bedehus   Møteuke  Åge Solsvik
9.  Konsmo bedehus   Misjonsuke  Tormod Helland
12.  Dølemo bedehus   Misjonsbasar  Steinar Nordli
12.  Eiken bedehus   Akekveld  Signe Olava L.Birkeland
14.–15. Kammerfoss bedehus, Kragerø Møter   Åge Solsvik
17.–20.  Tinnesmoen bedehus  Bibel- og misjonsuke Arnfinn Røyland
18.–20. Bykle kyrkje   Møtehelg  Kåre Johan Lid
18.  Misjonssalen, Mandal  Vårutlodning  Åge Solsvik
18.–20. Misjonssenteret, Skien  Bibel- og sanghelg Kjell Dahlene
19.  Fjellhaug bedehus, Vågsbygd Basar    
20.  Fjellhaug bedehus, Vågsbygd Møte   Paul Roland
19.  Flekkerøy bedehus  Basar   Frank Vorhaug
27.  Kvartstein bedehus  Møte   Nils Kåre Strøm
30.–4.4. Misjonssalen, Mandal  Bibeluke  Kjell Dahlene

APRIL:
3.  Misjonshuset, Kviteseid  Møte   Ole Audun Os
6.  Fredheim bedehus, Byglandsfjord Møte   Åge Solsvik

KLIPP UT 
OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

FAMILIELEIR PÅ GAUTE-
STAD 18.–20. FEBRUAR
Ski og staver, kombinert 
med hyttekos og varm 
kakao øverst på Gautestad 
– bare 20 minutter kjøring 
fra Evje. Dette er leiren for 
deg med barn i alderen 
0–18 år, som er klar for 
en familiehappening med 
Jesus i sentrum og ski på 
beina i fine langrennsløy-
per på Høgås. 

Samlingen starter med 
kveldsmat fredag kveld og 
avsluttes etter lunsj søndag.

Priser: 
Voksen kr 1090 
Barn 4–15 år, halv pris 
Barn u/4år, gratis 
Maks familiepris kr 3250 
Leie av sengetøy/ 
håndklær. 120 
Bestilles ved påmelding. 

Påmelding. 
E-post: 
post@gautestad.no 
Mob: 454 94 269 

STED/ARRANGØR NETTO 2019 NETTO 2020 NETTO 2021
Birkeland bedehus, Hægebostad 
(NMS og Misjonssambandet) 44 000 25.000 38 050
Eiken bedehus 160 000 123 000 163 000
Espeland skolehus, Spind 21 800 12 225 Utsatt
Flekkerøy bedehus 140 314 67 830 111 000
Kjosen bedehus 37 500 41 000 70 000
Lyngdal bedehus 90 000 60 000 104 000
Misjonshuset, Kristiansand 367 440 203 278 344 150
Misjonssalen, Grimstad 221 000 78 390 184 600
Misjonssalen, Mandal 183 922 110 000 185 000
Norsjø Ungdomssenter 55 000 Avlyst Avsluttet
Rysstad, Setesdal 395 000 155 350 356 000
Stallemo bedehus (flere org.) 26 666 Avlyst 26 000
Strømsbu, Arendal 95 300 55 967 41 500
Grovane bedehus 42 830 20 000 Avlyst
Venneslahallen 204 272 Avlyst Avlyst
Fjellhaug bedehus, Vågsbygd 139 761 78 451 168 019
Lognavatn grendehus 122 550 78 000 113 400
Konsmo bedehus 67 320 Avlyst 
Birkeland bedehus, Birkenes   Avsluttet
Totalt: 2 414 675 1 108 491 1 904 719

Til tross for koronasituasjonen ble det allikevel 
mulig å avholde julemesser og basarer de fleste 
stedene i regionen i 2021. 

Regionen retter en stor takk til den enkelte 
for det arbeidet som ble gjort for å gjennomfø-
re lotterier og messer med de restriksjoner som 
forelå. Det ble et flott resultat.

Her er listen over nettoinntektene for jule-
messer 2021. 

På de stedene der julemesseinntektene deles 
mellom flere organisasjoner er det summen som 
Misjonssambandet får som er tatt med i denne 
oversikten.

ELLEN SØRLIEN

OVERSIKT OVER AVHOLDTE JULEMESSER OG BASARER
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