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Kjære menighetsarbeider

Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. 

Flekkerøy menighet er ikke et bygg eller en fjern organisasjon, men et 
samfunn av alle oss som bruker og deltar i menigheten. For at vi som 
arbeider her som ansatt eller frivillig skal vite hvor vi hører til og ha 
et felles mål, har menighetsrådet formulert et verdigrunnlag som vi 
ønsker skal bidra til å samle arbeidet vårt.

Les denne brosjyren, reflekter over innholdet, snakk med  
«medarbeiderne» dine og ha dette i bakhodet når du jobber.

Gud velsigne deg og ditt arbeid.

Hilsen Menighetsrådet



Vår visjon

  Alle vil vi ha med  
  på veien til himmelen.

Vårt mål er at alle mennesker skal bekjenne Far, Sønn og Hellig Ånd 
som Herre. Vårt ønske er at alle på Flekkerøy skal få del i troen.  
Samtidig ønsker vi å dele troen med andre mennesker i verden.

...........

Felles visjon for Den Norske Kirke 
Kirkemøtet har utviklet en felles visjon for Den norske kirke som en 
bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Dette er 
kjerneord vi tar på alvor i vår menighet. 

Vårt mål er at:

•	Alle	menneskers	bekjennelse	til	Far,	Sønn	og	Hellig	Ånd	som	Herre	 
 i sitt liv.

•	Alle	på	Flekkerøy	og	i	hele	verden	skal	lære	Jesus	å	kjenne 
 gjennom misjonsarbeid, side om side med det spesifikke  
 menighetsansvaret for våre medlemmer på øya.

•	Alt	vi	gjør	skjer	som	en	tjeneste	for	Gud	og	vår	neste,	i	rettferdighet	 
	 og	kjærlighet.

•	Vår	menighet	skal	oppleves	som	et	åpent,	inkluderende	og	 
 omsorgsfullt fellesskap for alle. Vi ønsker å bygge et fellesskap med  
 rom for ulikheter.



Vårt oppdrag

Flekkerøy menighet er del av Den norske kirke med ansvar for Flekkerøy. 
Vi er et evangelisk-luthersk trossamfunn. Vi forvalter Guds ord og  
sakramentene til frelse for mennesker.

  Vi forkynner en levende  
  Jesus og gir plass for tro og   
  undring, tjeneste og   
  fellesskap.
............

Menigheten	deler	Jesu	oppdrag	i	Misjonsbefalingen	(Matteus	28,18-20)	
med alle kristne på Flekkerøy. Vi er derfor prinsipielt åpne for samarbeid 
i alt fra sporadisk kontakt til tett og gjensidig forpliktelse.

Kirkeloven pålegger menighetsrådet å «ha sin oppmerksomhet på alt 
som	kan	vekke	og	nære	det	kristelige	liv	i	soknet.»	(§9)

Vi har lenge hatt et godt samarbeid med bedehus og søndags-skole, 
foreninger og organisasjoner, enkeltpersoner og frittstående grupper.

Vi har et forpliktende samarbeid med Misjonsforeningen og  
Ungdomsforeningen og deler jevnlig erfaringer og visjoner med dem.

Vi	har	gitt	lokale	initiativ	som	for	eksempel		«You2»,	«Søndagsklubben»	
og	«Show	and	tell»	støtte,	rom	og	frihet	til	å	være	med	på	å	utvikle	 
menigheten  i tråd med våre målsettinger. 

Også nye menighetsdannelser av andre kristne trossamfunn vil  
prinsipielt bli ønsket velkommen og invitert til samarbeid. 



Våre verdier og holdninger

Vi	følger	Jesus	gjennom	bibel	og	bønn.På	dette	grunnlaget	ønsker	vi	at	
alle	i	vår	menighet	arbeider	med	å	være:

  Vennlige		(Filipperne	4:5 

  Inkluderende	(Kolosserne	3:12 

  Tjenende	(1.	Petersbrev	4:10) 

.............

Når vi underviser våre ledere, legger vi derfor vekt på at de i alle  
sammenhenger skal

•		snakke	vel	om	og	oppmuntre	hverandre 
•		bære	hverandres	byrder 
•		tilgi	hverandre	slik	Kristus	har	tilgitt	oss 
•		be	for	og	med	hverandre 
•		dele	Guds	ord	sammen 
•			feire	nattverd	side	om	side	som	tilgitte	syndere



Våre Løfter

Vi lover alle våre medlemmer

• Dåp, forbønn, vigsel, begravelse 
• Gudstjenester med livsnær 
 bibelforkynnelse  
• 315 timer trosopplæring   
 før fylte 18 år 
• Åpne og omsorgsfulle fellesskap  
 for ulike aldre og interesser 
• Besøk i alderdom, sykdom og sorg 



Inspirasjon

Menigheten har hatt stor nytte av undervisning i forum som NaMU  
(Naturlig	menighetsutvikling)	og	WCN	(Willow	Creek	Norge).

Verdiene	i	NaMu	er	stadig	i	menighetsrådets	fokus:	(Be	adm	om	vedl	1)

Utrustende lederskap 
Menighetens ledere tar ansvar for den enkeltes åndelige vekst og 
tjeneste. 

Inspirerende gudstjenester 
Vi endrer gudstjenestene i takt med menighetens behov. Vårt mål er et 
gudstjenestefellesskap	som	er	nært,	konkret,	inkluderende	og	som	 
legger til rette for aktiv deltakelse i forberedelse og gjennomføring.

Nådegavebasert tjeneste 
Gud gir alle kristne en tjeneste til bruk i fellesskapet.  
Vi ønsker å hjelpe alle til å oppdage dette.

Livsnære grupper 
Alle	i	menigheten	skal	få	tilbud	om	å	være	med	i	et	livsnært	fellesskap.

Funksjonelle strukturer 
Vi ønsker å legge til rette for menighetens liv og vekst.

Behovsorientert evangelisering 
Vi ønsker å nå enkeltpersoner i alle livets faser og situasjoner med 
evangeliet.

Engasjert trosliv 
Vi hjelper hverandre til å leve ut troen i hverdagen. Vi motiverer til  
andaktsliv i alle hjem.

Varme relasjoner 
Hver enkelt på Flekkerøy blir tatt vel i mot og inkludert i menighetens 
fellesskap.



Vi er en levende og  
tilgjengelig menighet  

på Flekkerøy

Hvert menighetsråd utvikler en handlingsplan for sin 4-års periode.  
I den finnes de viktigste prioriteringer og målsettinger.  

Se mer på www.flekkeroymenighet.no eller 
kontakt oss på telefon 38 19 68 10.

Du hører til.
flekkeroymenighet.no


