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1. MENIGHETSRÅDETS ARBEID 
 
 
A. MENIGHETENS OPPDRAG, VISJON OG VERDIER 

 
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 med alle kristne på Flekkerøy 
 
 
 
VÅR VISJON 
Alle vil vi ha med på veien til himmelen 
 
Vårt mål er at alle mennesker skal bekjenne troen på Far, Sønn og Hellig Ånd. 
 
Vårt ønske er at alle på Flekkerøy skal få del i den kristne tro og følge Jesus som Herre. 
 
Samtidig ønsker vi å dele troen med andre mennesker i verden. 
 
 
 
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) 
 
 
 
Vi er en levende og tilgjengelig menighet på Flekkerøy. 
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B. MENIGHETENS STRUKTUR 
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C. MENIGHETSRÅDET   
 

Flekkerøy menighetsråd har i 2019 hatt følgende sammensetning ut menighetsperioden,  
til og med 31. oktober 2019: 
 
Medlemmer: 
Reidar Opsahl  Leder i menighetsrådet, repr. i arbeidsutvalget. Repr. i husrådet. 
Marit Larsen    Nestleder, repr. i arbeidsutvalget. 
Kari Gunn Emmelthun   
Anstein Norheim Repr. i ungdomsutvalget og KUP. 
Bodil Kristiansen Repr. diakoniutvalget. 
Åshild Guttormsen Olsen Repr. i diakoniutvalget og undervisningsutvalg. 
Steinar Bakke Repr. i gudstjenestevalg og musikk-komitèen.  
Marit Synnøve Loland Tveit Fellesrådsrepresentant, leder i byggekomitéen. 
Håkon Borgenvik Sokneprest. 
 
Varamedlemmer: 
1. Rolf Guttormsen 
2. Brynjar Harald Hellemo Repr. i kommunikasjonsutvalget. 
3. Inger Lise Helland Hagen Repr. i kreativ gruppe under gudstjenestene. Vararepr. KUP. 
4. Grethe Abusdal Vararepr. i fellesrådet. 
 
  
Menighetsrådsmøtene:  
Alle medlemmer og sokneprest, samt 1. varamedlem møter fast til møtene. 
I tillegg møter daglig leder (sekretær) i Flekkerøy menighet. 
Møtene i menighetsrådet holdes for åpne dører, dersom ikke rådet selv har bestemt noe annet. 
 
 
Menighetsrådets arbeidsutvalg: 
Saksforberedende organ for menighetsrådet.  
Består av leder, nestleder, sokneprest og daglig leder.  
 
 
Menighetsrådet har i 2019 hatt 13 møter, hvor 102 saker har vært behandlet. 
Menigheten har hatt 1 menighetsmøte i 2019. 
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Menighetsrådets utvalg 2020. 
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Vesentlige menighetsrådssaker i 2019. 
 
Valg av leder og nestleder 2019. 
Leder 2019: Reidar Opsahl. Nestleder 2019: Marit Larsen. 
 
Menighetsrådets årshjul. 
Hovedsaker: 
- Ungdomsarbeid. 
- Kirkevalg 2019. 
- Regnskap, budsjett og årsmelding. 
- Diakoni. 
- Trosopplæringsplanen, revidering. 
- Kommunikasjon. 
- Frivillige. 
- Undervisning. 
- Gudstjenester. 
- Handlingsprogrammet. 

 
Kirkevalget. 
Menighetsråds- og bispedømmerådsvalget. Valgdag: Mandag 9. september 2019. 
 
Ukentlig gul lapp. 
Vi fortsetter ordningen med å utarbeide gul lapp og distribuere digitalt, butikk, kirke og 
servicesenter. Ingen gul lapp i postkassene. 
 
Menighetspedagog for ungdom. 
Vakansetid, våren. Prosess med ansettelse av ny ungdomsarbeider.  
Endret stillingsbetegnelse. Tilsetting av Arne Nilsen Berge fra juni 2019. 
 
Ny kirke. 
- Status fra byggekomité og prosjektgruppe. – Grunnsteinsnedleggelse ved biskop. 
- Kunstnerisk utsmykning. – Menighetens egenandel. – Festuke program. 
- Vinterfest i hallen. 
 
Kommuniksjon og frivillighet. 
- Hjemmeside. – Menighetsblad. – Visuell identitet. – Frivillighet. 
 
Musikalsk medarbeider, prosjektstilling. 
- Evaluering av prosjektstillingen, våren 2019.  
  Resultat: Prosjektstillingen avsluttes, 15. juni -19. 
 
Diakoni. 
Oppfølging av handlingsprogrammet. 
 
Kirkegård fase 2. 
-Urnegravplasser og gravplasser til minnelund. 
 
Trosopplæringsplanen, revidering. 
-Godkjenning av oppdatert trosopplæringsplan. 
 
Samordning med avtroppende og nytt menighetsråd: 22. oktober 2019. 
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D. PERSONELL  
 

Flekkerøy menighet har hatt følgende ansatte i 2019: 
Trond Sjøvold  Kirketjener, 50%.  
Håkon Borgenvik  Sokneprest i Flekkerøy menighet, 100%. 
Jon Harald Balsnes  Organist i 30%.  
Else Norheim  Trosopplærer, 50%. 
Roy Øverland  Daglig leder, 70%. 
 
Menighetsfinansierte stillinger, 2019: 
Aase Randi Iversen  Renholder av menighetslokalet, 20%. Permisjon i byggeperioden til des. 2019. 

Jofrid Rypestøl  Ungdomsarbeider, 100%. Til januar 2019. 

    50% finansieres av Kristiansand kirkelige fellesråd. 

Arne Nilsen Berge  Menighetspedagog for ungdom, 100%. Fra juni 2019. 

Ida Katrine Lindevik  Ungdomsarbeider, 10%. Til juni 2019. 

Jonas Pettersen  Ungdomsarbeider, 10%. Til juni 2019. 
Line Engesland  Musikalsk medarbeider, 10%. Til: 15.06.19. 
Karoline Nilsen                  Musikalsk medarbeider, 10%. Til:15.06.19. 
Roy Øverland  Menighetsarbeider, 30%. 
Menighetsfinansierte stillinger er lønnet via menighetens givertjeneste. 
 
 

KIRKENS HUS I KRISTIANSAND:  
Åpningstid: Mandag – fredag Kl. 09.00 – 15.00.   Tlf.: 38 19 68 00.   
 

- Felles sentralbord for alle menighetene. - Inn og utmelding av kirken.  
– Innmelding av dåp. - Avtale tid og sted for vigsel. – Generell info. 
 
 

FLEKKERØY KIRKE:  
Kontortid fra 2020: Mandag -  torsdag kl. 10.00 - 15.00.   
 

Stillinger i 2020: Navn: Tlf. : E-post: 

Flekkerøy menighet   flekkeroy.menighet@kristiansand.kommune.no 

Sokneprest Håkon Borgenvik 38196813  
90178999 

hakon.borgenvik@kristiansand.kommune.no 
 

Kirketjener Trond Sjøvold 38196815 
90993303 

trond.sjovold@kristiansand.kommune.no 
 

Organist Jon Harald Balsnes 93269207 jonharaldbalsnes@gmail.com 

Menighetspedagog, ungdom Arne Nilsen Berge 48283211 arne.berge@kristiansand.kommune.no 

Trosopplærer, 0-12 år 
 

Else Norheim 38196815 
47289089 

else.norheim@kristiansand.kommune.no 

Renholder  
av menighetslokalet 

Aase Randi Iversen 95289406 aaserandii54@gmail.com 
 

Daglig leder Roy Øverland 38196810 
90927901 

roy.overland@kristiansand.kommune.no 

 
NETT: - Menighetens hjemmeside: flekkeroymenighet.no 

- Facebook: facebook.com/flekkeroymenighet 
 
 
 
 
 
 

mailto:flekkeroy.menighet@kristiansand.kommune.no
mailto:hakon.borgenvik@kristiansand.kommune.no
mailto:trond.sjovold@kristiansand.kommune.no
mailto:jonharaldbalsnes@gmail.com
mailto:arne.berge@kristiansand.kommune.no
mailto:else.norheim@kristiansand.kommune.no
mailto:aaserandii54@gmail.com
mailto:roy.overland@kristiansand.kommune.no
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E. BARNEARBEID. 
 
Menigheten har i 2019 hatt ansvar for følgende barnearbeid:  
 
Menighetens trosopplæring, 0 - 13 år.  
Generelt: 
2019 har vært et spennende og litt utfordrende år der trosopplæring har foregått på Flekkerøy 
skole. Vi er svært takknemlig for tilrettelegging og villighet blant lærere og ledelse ved skolen. 
Dette har muliggjort å gjennomføre de aller fleste tiltak som står på planen. Vi har også leid Båtly 
og Speiderhuset til enkeltarrangement. Babysang har vi hatt på Flekkerøy bo-og service senter. 
I 2019 har vi gjennomført 19 ulike tiltak for 0-13 år. 
Da har vi tilbud til alle aldersgruppene.   
 
Menigheten har i 2019 hatt følgende trosopplæringstilbud: 
 
Menighetsfadder for dåpsbarn (0-4 år): 
Alle barn som blir døpt og bor på Flekkerøy får en/to menighetsfaddere fra menigheten i 4 år. 
Barna følges opp med forbønn og en hilsen på 1, 2, 3 og 4 års dåpsdag.  
Hovedansvar i 2019: Bodil Kristiansen. 
 
Babysang for babyer fra 0-12 måneder med foresatt: 
Vi har arrangert 2 kurs, vår og høst, på 10 samlinger hver. Samlingene inneholdt sangstund og 
felles lunsj. Kursene ble holdt på Flekkerøy bo- og servicesenter.   
Deltakere på tilbudet: 31 barn av 31 inviterte. (noen barn gikk på begge kursene) 
 
Småbarnsgudstjeneste for 1-3 åringer m/ familie: 
På våren inviterte vi 1-3 åringene på Barnas, som ga et bedre fremmøte enn tidligere. 
På høsten valgte vi likevel å ha en egen småbarnsgudstjeneste med 11 barn av de inviterte, 
men totalt var vi 45 barn og voksne på gudstjenesten. Gudstjenesten inneholdt sang, andakt, 
bønnestasjoner og nattverd. Vi spiste boller og muffins sammen etterpå. Samlingen var på 
Lindebøskauen skole.  
Totalt kom 28 barn av 96 inviterte. 
 
«Min kirkebok» for 4 åringer: 
Vi inviterte først 4 åringene med foresatt til ei samling lørdag 7.9 på SFO på barneskolen. 
Der hadde vi andakt, sang, aktivitet og presentasjon av søndagsklubben. 
Søndag 8.9 fikk 4 åringene utdelt 4års-boka. Vi valgte å vente til litt ut på høsten med dette 
tiltaket og opplevde det positivt å bare ha fokus på 4 åringene.  
FløyBaGos sang og 4 åringene ble invitert til å bli med i koret. 
Deltagere på tilbudet: 25stk. av 34 inviterte. 
 
Frivillig tilbud for 4 og 5 åringer: 
Barna fikk informasjon om tilbudet på samlingen for 4.åringer og på Kirkerottefesten for 
5.åringer. Tilbudene er deltakelse på søndagsklubben og FløyBaGos. 
Deltakere på tilbudet: 23 stk. av 66 inviterte. 
 
Kirkerottefest for 5-åringer:  
5-åringene ble invitert 30.8 til Kirkerottefest på SFO på barneskolen, der vi så filmen 
«Kirkerottene og Lea mus», som handler om den bortkomne sauen og så hadde vi pølser og 
popcorn. Barna fikk en tegneseriebok fra Søndagsskolen Norge. 
Deltagere på tilbudet: 16stk. av 35 inviterte. 



Årsmelding 2019. FLEKKERØY MENIGHET  
 10  

Dåpsskole for 6 åringer: 
Dåpsskolen starter med utdeling av 6-årsboka «Tre i ett tre» på gudstjenesten 11.2. 
Deretter var det 4 enkeltsamlinger i SFO på onsdager der de fikk diplom på siste samling. Her 
lærer de om treenigheten og bønn. 
Deltagere på tilbudet: 22 stk. av 32 inviterte. 
 
Pinsefest for 1.trinn: 
Onsdag 11.juni kom barna rett etter skolen til 2.trinns klasserom til en samling om 
pinsebudskapet. Samlingen inneholdt andakt, bevertning og aktivitet.  
Barna fikk utdelt «Peterboken» som handler om disippelen Peter og pinse. 
Deltakere på tilbudet: 32 stk. av 43 inviterte 
 
Julevandring for 2.trinn: 
Onsdag 10. 12 var det første trosopplæringstiltaket i ny kirke. Barna kom rett etter skolen til ei 
samling. Maria Lande fortalte julebudskapet før vi gikk en vandring inne i kirka, der barna fikk 
utdelt ulike roller og fikk kostymer på seg 
De fikk servert boller og så lagde vi en engel.  
Deltakere på tilbudet: 26 stk. av 42 inviterte. 
 
½ års abonnement på medieklubben «Superblink»: 
2.trinn fikk tilbud om ½ års gratis abonnement på medieklubben «Superblink». Redaktøren 
Torunn Haraldsen hadde et informasjonsmøte for de påmeldte.   
Barna får 3 blader i posten, 2 cd-er og tilgang til nettstedet «superblinkland»  
Deltakere på tilbudet: 11 stk. av 44 inviterte. 
 
Tårnagenthelg for 3.trinn: 
Helga 23-24. mars var barna sammen på lørdagen og var agenter med forstørrelsesglass og 
lommelykt og fikk flere oppdrag som de måtte løse.  
Et av oppdragene var å lage innhold til gudstjenesten neste dag.  
Dette klarte de kjempefint. Barna deltok med masse forskjellig på gudstjenesten på søndag.   
I år måtte vi være i Voie kirke på lørdagen og på Lindebøskauen skole på søndagen.  
Deltakere på tilbudet: 25 stk. av 35 inviterte.   
 
Frivillige tilbud for 3.og 4.trinn: 
Tilbudet startet med en oppstartsfest i slutten av august på SFO på barneskolen, der barna ble 
presentert for de aktuelle lagene de kan delta på. Lagene er: Søndagsklubben, Flekkerøy 
Soulkids, Sennepskornet jenteforening, Rasken gutteforening og Flekkerøy Blåkors Speider.  
Vi ser på deltakelsen at mange flere enn våre medlemmer deltar i lagene vi har 
intensjonsavtaler med og det er kjempeflott. 
Deltakere på tilbudet: 72 stk. av 77 inviterte. 
 
Påskevandring for 4.trinn: 
Vi gjennomførte ikke påskevandring i år siden vi ikke hadde noe kirkebygg. 
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Bibelgudstjeneste for 5.trinn: 
Menigheten inviterte til kveldsgudstjeneste 15.10, der alle fra 5.trinn, som ønsket det,  
fikk sin bibel. Samlingen var i amfiet på Lindebøskauen skole. Familie og hele menigheten var 
invitert til gudstjenesten.  
Soulchildren/teens deltok med sang og mange barn fra 5.trinn deltok ved ulike ledd i 
gudstjenesten. Barna fikk  
Samlingen resulterte i 15 nye medlemmer i Soulchildren. 
Antall elever som fikk bibel: 33stk. Trinnet har 62 elever 
 
Bibelkurs for 5.trinn:  
I etterkant av bibelgudstjenesten arrangerte vi 6 kursdager á 2 timer på torsdager rett etter 
skoletid på Flekkerøy skole. 
De store linjene i bibelen ble gjennomgått og det ble fokusert på enkelte fortellinger/ personer i 
Bibelen. Vi malte, dramatiserte og lærte også å slå opp i bibelen. 
Samlingene startet med baguetter. 
Deltagere på tilbudet: 31 stk. av 41 inviterte.  
 
Frivillige tilbud, 6.trinn:  
Tilbudet startet med en oppstartsfest den 29.aug.på SFO på barneskolen. 
Der ble barna presentert for de aktuelle lagene de kunne delta på. Det var 
Soulchildren, You2, Home 2You , Betweens, Sydkorset jenteforening, Rasken gutteforening, 
Blåkors Speideren. 
Deltakere på tilbudet: 36stk. av 46 inviterte. 
 
«Lys våken» for 6.trinn: 
Vi utsatte lysvåken 2019 til over nyttår, slik at vi kunne ha det i ny kirke. Helga 17-18.1 ble den 
avholdt. Det var stas å være de første som skulle overnatte i ny kirke. Lørdag kveld hadde vi 
samling, gruppeoppgaver, taco og godteri, bål utenfor. Vi avsluttet dagen med en fin 
korssamling m/bønnevandring før vi fant soveposen og la oss til rette i den nye kirkesalen og 
så på film. Gudstjenesten ble gjennomført med «Lys våken» sangen, drama rundt tema og 
flere innslag av barna. Vi hadde 11 disipler som var med oss og som gjorde en kjempeinnsats 
foruten stab og foreldre. 
Deltakere på tilbudet: 34stk. av 46 inviterte. 
 
Betweens, You2/ Home2you for 7.trinn: 
Maria Svendsen og Anne Grete Birkeland inviterer trinnet til månedlige samlinger i Paulen 104 
der de ser på film og snakker rundt ulike temaer, har mat og ulike leker. 
You2 har samling 1 fredag i måneden med andakt og ulike aktiviteter. (egen årsmelding) 
Betweens ledes av frivillige som har et opplegg for 5-8 trinn under gudstjenestene. 
Veldig takknemlig for så mange gode tilbud for aldersgruppen i regi av menigheten! 
Deltakere på tilbudet: 20stk. av 42 inviterte.  
 
Disippelkurs for 8.trinn: 
11-12.10 hadde vi disippelkurs på Speiderhuset, der deltakerne ble lært opp i å være noe for 
andre. Undervisningen var rundt temaet om trekant-forholdet: Gud-meg selv- nesten. Vi 
vekslet med undervisning, vitnesbyrd og gøye gruppeoppgaver både ute og inne. Vi 
overnattet. Vi hadde med oss flotte unge voksne i tillegg til prest og trosopplærer. 
(menighetspedagog var forhindret fra å være med) 
I etterkant av kurset fikk ungdommene velge praksis-sted i menigheten der de har ulike 
hjelpeoppgaver.  Til slutt får de et diplom på fest i mars 2020. 
Deltakere på tilbudet: 6 stk av 38 inviterte. 
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TAKK til alle som på ulike måter er med på å vise barn og unge veien til Jesus.  
Takk til alle dere som har vært med og båret arbeidet i bønn. Det har uendelig stor verdi. 
 
TAKK til alle frivillige medarbeidere i de ulike tilbudene, som medhjelpere/ ledere/ i forbønn eller 
på kjøkkenet, og dere som trofast er med i et av de bestående lagene våre.  
Uten deres hjelp hadde vi ikke kunnet gjennomføre tilbudene våre og nådd så mange barn og 
unge med evangeliet. Det er spesielt flott med alle dere unge medarbeidere, både disiplene og 
andre som har gjort tjeneste. Unge pensjonister er også gull. 
 
Bilder fra ulike trosopplæringstilbud i Flekkerøy menighet, 2019 
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Årsmelding for Søndagsklubben, 2019. 
I 2019 har vi, som i de foregående årene, kunne gjennomføre søndagsklubben for barn og unge 
fra 0-10 år som en del av gudstjenesten. Etter at barna har fått høre hva det er for noe 
spennende som ligger i skattekisten i dag og sunget søndagsklubbsangen har de vandret ut til 
eget opplegg.  
 
I år har vi mesteparten av året vært uten kirkebygg, men det har gått veldig fint  
å gjennomføre søndagsklubben enten i klasserom på Lindebøskauen skole eller i kantina i 
Flekkerøyhallen. Det var likevel en stor glede og utrolig stas å få flytte inn i nytt kirkebygg 
1.desember. Vi fikk dermed gjennomføre de siste gangene av 2019 i den nye menighetssalen, 
med medfølgende aktivitetsrom.  
 
I søndagsklubben bruker vi opplegget «Sprell levende» til Søndagsskolen Norge. Vi starter med 
en felles møtesamling for alle barna, hvor bibelteksten blir presentert og vi synger litt sammen. 
Deretter deler vi opp i aldersgruppene 0-2år, 3-6år og 7+. På de aldersbestemte gruppene har 
det vært morsomme og tilrettelagte aktiviteter, leker, konkurranser og oppgaver.  
 
I 2019 har vi hatt 3 stabile team med 3-4 familier per gruppe. Vi har i tillegg vært heldige og hatt 
med oss noen ungdommer, som tidligere har gjennomført disippelkurs.  
Hovedansvarlige for søndagsklubben i 2019 har vært Ingvild og Eivind Skjekkeland, og de vil 
også fortsette som dette inn i 2020.  
 
Søndagsklubben fungerer altså godt, men vi er litt få familier i arbeidet og vi kunne gjerne ønske 
å ha med flere familier/ungdommer. Det er bare å ta kontakt om det skulle være interessant!  
Å være med i et familiearbeid bygger relasjoner mellom barn og voksne og samholdet i kirka.   
En velfungerende søndagsklubb er viktig for at det skal være lett å få med hele familien i kirka,  
og en flott arena for å formidle Guds kjærlighet til barna som kommer! 
 
Årsmelding for FløyBaGos, 2019. 
FløyBaGos er et kor for barn fra det året de fyller fire til skolealder. Øvelsene er annenhver 
tirsdag kl. 17.30 til 18.15. I 2019 var det 23 betalende medlemmer. Kontingenten er satt til  
50 kr i halvåret. På FløyBaGos er det sang, dans, bønn, andakt og fruktpause. Koret deltok på 
Barnas gudstjeneste, åpningsgudstjenesten i ny Flekkerøy kirke, supertirsdag, basar og 
vinterfest. Før sommeren var alle i koret invitert til en guidet tur, og is, i dyreparken. 
Ledere er: Edel M. A. Dale, Karen M. Kilane og Ingunn A. Røsok. 
 

 

Årsmelding for Flekkerøy SoulKids 2019. 
Ledere er Susanne Hansson, Marielle Løvås, Brita Magnussen og Anne Louise Lima 
SoulKids er et kor for barn i 1.-4. klasse med rundt 25 medlemmer.  
Vi øver hver tirsdag fra 17.00-17.45. På øvelsene er det mye sang, andakt, bønn, litt leker og 
iblant kake eller annen kos. 
 
I 2019 har vi deltatt på 3 basarer, gudstjeneste, Øygospel, åpningsgudstjenesten for ny kirke, og 
konsert med barne- og ungdomskorene i festuka. 
På tirsdagen i festuka var det Supertirsdag med middag i Pust før konserten. Dette var et 
populært tilbud for travle småbarnsforeldre i en hektisk hverdag.  
 
Det er med stor glede vi ser at både barn og voksne har gledet seg over å komme «hjem» i den 
nye flotte kirka.   
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Årsmelding for Flekkerøy SoulChildren (FSC) og Soul Teens (TS), 2019. 
Ledere : Eva D Vik, Janet S Hansson, Kirsten Nilsen, Torhild Skraastad, Karoline Nilsen,  
Thomas Kulien og Andreas D Vik. 
 
Året 2019 har vært et begivenhetsrikt år for korets medlemmer og ledere.  
Vi er nå rundt 70 medlemmer fra 5. trinn og ut videregående. 
 
Vi er utrolig takknemlige for dette arbeidet vi får være med i, og ikke minst for denne flotte 
gjengen med trofaste sangere.  
 
Øvelse hver tirsdag fra kl.18.00 – 19.30. Annen hver tirsdag har Soul Teens en ekstra time med 
egen øvelse. Øvelsene innebærer mye god sang, andakter som fremføres av korets egne 
medlemmer og ledere. En tirsdag i mnd har vi kveldsmat sammen.  Da er det sosialt på tvers av 
alder og noe godt å bite. I den forbindelse vil vi rette en stor takk til våre trofaste damer på 
kjøkkenet, Marry Sjøvold og Lisa Kristiansen.  
 
I 2019 har vi opplevd å synge på mange forskjellige arrangementer. Gudstjenester med Soul 
Church, basar, Øygospel, Soul Children gathering i Grimstad, åpning av skøytebanen i byen og 
ikke minst festuka i vår egen menighet. En fantastisk uke med mye sang og glede. Året ble 
avsluttet i Vennesla med konsert i julegada.  
 
For oss ledere er det en berikelse å få være med i dette arbeidet. Vi opplever en jevn vekst i 
koret, og fine tilbakemeldinger på at «koret er et godt sted å være.» Dette inspirerer oss til å stå 
på videre. Og vi må berømme alle de flotte ungdommene som gir av sin tid og er så flotte 
forbilder. Takknemlig for hver og en. 
 
Så vil vi fremheve de 5 verdipunktene for Soul Children : 
 
Ære Gud 
Hedre menneske 
Prege samfunnet 
Se og bli sett 
Ekte glede og ærlighet 
 
Takk for at dere er med og ber for oss, fortsett med det. 
 
Lederene i Flekkerøy Soul Children / Flekkerøy Soul Teens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsmelding 2019. FLEKKERØY MENIGHET  
 15  

F. UNGDOMSARBEID 
 

Menigheten har i 2019 hatt ansvar for følgende ungdomsarbeid: 
 
Menighetens trosopplæring, 13 – 18 år. 
Lederkurs for 10. trinn: 
Høsten 2019 startet vi opp lederkurs for 10 trinn. 15 påmeldte av 28 konfirmanter. Kurset 
utvikles og ledes av menighetspedagog for ungdom, og har som formål å være et systematisk 
opplæringstilbud for ledertrening i menighetens ungdomsarbeid. Kurset inneholder 6 
kurskvelder hvor fire av disse ble gjennomført i 2019. I tillegg blir det en praksisperiode våren 
2020 og en ledertur til London sommeren 2020. Kurskveldene inneholder undervisning og et 
måltid. 
 
Bibel/ samtalegrupper for 10.trinn: 
Bibelgruppe i privathjem der de deler liv og tro rundt bibel og bønn. 
Deltakere på tilbudet: 9 stk. av 47 inviterte. Vi har én jentegruppe som ledes av Maria Berrum 
Lande og Hanna Elisa Haraldsen. 
 
Gruppa møtes annenhver søndag 19:30-21:00. Baserer opplegget på boka «ferdig prestert» 
av Maria Celine Lundeby. På programmeter det å lese teksten, samtale om livet og å be 
sammen til slutt. 
 
Ungdommene står for serveringen og kommer med bakverk. Annenhver uke hos Hanna. 
Derfor fint å være to ledere.  
 
Myndighetsfest for 2. vgs (18år): 
Nytt de to siste årene er myndighetsfest for 2. vgs. 31 ungdommer av 64. Flere av 
ungdommene på trinnet er flyttet til andre skoler. Derfor anser vi oppmøtet til å være særlig 
bra. Det var også flere vi ikke har sett i ungdomsarbeidet det siste året. 
 
Ungdommene delte et måltid sammen. Det ble et foredrag ved Alice og Jostein Aabel 
Fagerbakke som delte fra sin bakgrunn som politi og hvordan de som myndige voksne har nye 
rettigheter og plikter de må være klar over. Det ble også en fin anledning til å oppsummere 
trosopplæringen de har deltatt på gjennom året. 
 
TAKK til alle dere som har vært med og bedt for arbeidet. Det har uendelig stor verdi. 
TAKK også til alle frivillige medarbeidere i de ulike tilbudene. Både dere som har vært med på 
enkelt-tilbud, som medhjelpere/ ledere eller på kjøkkenet, og dere som trofast er med i et av de 
bestående lagene våre. Uten deres hjelp hadde vi ikke kunnet gjennomføre tilbudene våre og 
nådd så mange barn og unge med evangeliet. 
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Årsmelding for fritidsklubben YOU2, 2019. 
Ledere vår 2019: Vibeke Kristoffersen, Thor Gunnar Martinsen, Roger Pettersen, Torunn 
Pettersen, Stig Rune Skaran, Cecilie Aasen, Jonas Pettersen, Arlen Helland, Emilie Pettersen, 
Ingvill Kristoffersen.  
 
Ledere høst 2019: Lars Erik Johanson, May Linn Johanson, Kristin Grundetjern, Svein 
Grundetjern, Gunn Irene Kristiansen, Thor Gunnar Martinsen, Vidar Røsstad, Åse Gunn Røsstad.  
I tillegg har det vært med en del ungdomsledere fra 8. og 10. trinn. De fleste lederne fra 10 trinn 
har i løpet av høsten trukket seg, men 8 trinn møter trofast når de kan.   
 
Tilbudet er for ungdommer på 6-8 trinn, og vi samles en fredag i måneden fra kl. 19.00- 21.00.  
You 2 er en fritidsklubb hvor vi ønsker at alle skal føle seg velkommen og inkludert. Det er 
uformelt og lagt opp til spill og egenaktivitet samtidig som vi har andakt og mer styrte 
aktiviteter/tema. Alle får lodd ved inngangen kl. 19.00 og det er loddtrekning rett før kl. 21.00. Vi 
har avviklet inngangspenger fra høsten 2019. Vi voksne prøver å engasjere oss, delta i lek og 
spill, noe vi merker de setter pris på.  
I påvente av ny kirke ble samlingene holdt i amfiet på Lindebøskauen skole, Båtforeningen og 
Bedehuset. Våren 2019 var et av møtene «9 trinn take over». I juni var det sommeravslutning 
sammen med Home 2 You i Skylleviga på hytta hos familien Hillesund. 
 
Det ble gjennomført seks You 2 samlinger i løpet av våren med et snitt på ca. 30 deltakere.  
Høsten inneholdt tre samlinger. Disse var lagt opp som «temakvelder». Bingo, film og humor, 
pakkelek. Ca. 50 deltakere i snitt høstsemesteret.  
 
Vi gleder oss over alle de flotte ungdommene som kommer på You 2,  
og håper på et fint år i 2020 i ny kirke.   
 
 
Loftet, 2019. 
Loftet har i 2019 vært et av ungdomsarbeidene i menigheten vår, fra 8. klasse og oppover. Loftet 
arrangeres annenhver fredag med hovedfokus på 8. klasse. Det driftes av en flott gjeng med litt 
større ungdommer, som stiller opp fredag etter fredag. Fredagskveldene består av masse lek og 
morro, som alle kan være med på, samt en møtedel med vitnesbyrd/andakt fra ungdommene 
selv. På Loftet er vi veldig opptatt av at alle skal bli sett og ingen skal gå alene. I 2019 har vi som 
ungdomsgruppe vært med på Ungdomshelg i Voie, Hjerteslag og X-Large . 
 
Takk for at dere er med og ber for ungdommene i menigheten vår. Fortsett med det. 
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Årsmelding fra KRIK – Kristen idrettskontakt, 2019. 
Krik styret 2019 har bestått av følgende: 
Martin Reinhartsen, Malene Sørensen, Johans Bjørnø, Markus Kristiansen, Mikala Holvik 
og Jonas Pettersen. 
 
Styret har møte ca 1 gang annen hver måned, på disse møtene planlegger vi Semesteret, 
Treningene, turneringene og turer, ser hva vi kan gjøre for å bedre krik og bli en bedre plass å 
være. 
Krik er en plass der ungdommer fra 9.Klasse og oppover, kan samles og ha det sosialt mens de 
har et fokus på Jesus, på samlingen være så har vi forskjellige aktiviteter og leker i ca 1timestid, 
før vi har en andakt på 5-10min. Så etter dette på den lille timen vi har igjen så pleier vi å spille 
fotball hvis folk ikke har veldig lyst til noe annet men fotball er noe som blir satt høyt at være 
deltakere. 
Vi er ca 10-35stk på hver trening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årsmelding fra Large ungdomsarbeid, 2019. 
Styret har i 2019 bestått av: 
Jonas Pettersen (leder), Ida Katrine Lindevik (frem til sommeren 2019), Karoline Nilsen,  
Arlen Helland, Markus Einar Lindhjem, Noa Oliver Kristiansen, Marthe Kristiansen og 
menighetspedagog Arne Nilsen Berge. 
 
Styret har i løpet av dette året hatt styremøter ca. 2 gang i måneden, men oftere i enkelte 
hektiske perioder. På disse styremøtene planlegger vi hvert semester og alle møtene og 
arrangementene som skal skje. Vi evaluerer møtene som har vært og ser på hva vi kan gjøre 
bedre eller annerledes i framtida på Large. Medlemmene i styret har ansvar for ulike 
undergrupper som er med på å arrangere ungdomsmøtene. Undergruppene er Lovsangsteam, 
Teknisk Team (Lyd/Lys/Bilde), Møtelederteam, Miljøteam, Kiosk/Pynteteam, 
Forbeder/Bønnemøteteam. Large-styret er utrolig takknemlige for å ha så mange frivillige, for det 
er disse som får Large til å gå rundt. Alt i alt har vi ca. 53 frivillige ungdommer i Large fordelt på 
de ulike undergruppene. 
 
Large er et ungdomsarbeid som strekker seg fra 9.klasse og oppover. Vi arrangerer Large hver 
lørdag fra 20.00 til ca.00.00. På møtene ønsker vi å sette fokus på Jesus og på at ungdommene 
som kommer skal føle seg møtt og inkludert og ønsker å komme tilbake. Hver Large-samling 
begynner vanligvis med et møte der det blir lovsang og tale. Deretter arrangerer vi kafe for å gi 
ungdom på Flekkerøy en plass å samles og ha det gøy. Det kan komme alt fra rundt 50-100 stk. 
på hvert møte avhengig av arrangement og om det skjer noe annet samtidig eller det f.eks. er 
skoleferie. Vi tror dette er en god ordning for ungdom på Flekkerøy og at Large betyr mye for 
mange. Når vi har ungdomshelg kommer det gjerne 150 hver dag (fredag, lørdag og søndag). 
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I løpet av 2019 har det vært ca 30 vanlige Large-møter. Vi har i tillegg til disse møtene vært med 
på: 
 Impuls i Stavanger 
 Fellesmøtene i Kristiansand 
 16 mai feiring  
 Øygospel 
 Menighetstur til Åpta 
 Overnattingstur til Oggevann  
 Ungdomshelga i Voie 

 
Vi har også arrangert andre arrangementer utenom vanlige Large-møter. Vi har f.eks. hatt X-
Large i mars og i oktober, som er en større happening der vi har ungdomsmøte på fredag og 
lørdag og ungdomsgudstjeneste på søndag, Bilrebus, 16 mai fest, sommersamlinger, utekino 
Seminarhelg, Hjem til Jul, Jule9 og Nyttårsbord. 
 
Vi i styret har lyst til å fortsette målet fra i fjor om å rette fokuset vårt på Jesus i det arbeidet vi 
gjør. Vi ønsker at Large skal være en plass hvor ungdommer kan møte Jesus, og føle seg 
inkludert og elsket. Dette er hovedpunktene vi ønsker å jobbe med videre i 2020.  
 
Vi setter pris på all forbønn og omtanke for arbeidet og alle de frivillige i Large. 
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4GOD, 2019. 
4God er en kristen dansegruppe som tilhører Flekkerøy menighet!  
Året 2019 har vi vært noen jenter i alder 17-20 år som har danset sammen!  
Vi samles annen hver tirsdag og onsdag klokka 19:00 og danser frem til 21:00!  
På øvelsene lager vi danser sammen og har det sosialt! Karoline Nilsen er leder,  
men vi fungerer som en gruppe hvor alle for det meste er delaktige i avgjørelser! 
 
Gjennom året har vi danset på ulike arrangementer, blant annet fellesmøtene i Q42,  
X-Large, Skjærgårds, ungdomshelg i Voie, bryllup, holdt seminar på  
Soul children festival i Agder, Øygospel, hjem til jul og julaften!  
 
 

Vårt ønske er å vise hvem Jesus er gjennom dansen og vise mennesker danseglede!  
Vi danser for Gud! 
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Konfirmantundervisningen, 2019. 
Lørdag 14. september 2019 ble 28 ungdommer, grunnet utbygging, konfirmert i Vågsbygd kirke.  
  
Det var Else Norheim (vikar frem til menighetspedagog Arne Nilsen Berge ble startet opp) og 
sokneprest Håkon Borgenvik som hadde ansvaret for opplegget dette året. Allerede 14 mai 2018 
var foreldre og konfirmanter invitert til informasjonsmøte. Vi fulgte opp med et nytt møte i 
september, hvor SoulTeens bidro, og hvor vi hadde ungdommer til stede for å presentere de 
forskjellige grenene av ungdomsarbeidet vårt. Nytt av året var at vi, på initiativ fra noen i 
foreldregruppa startet opp med undervisning allerede rett etter høstferien. Undervisningsperioden 
går frem til ut april, men fra og med dette kullet har vi time annenhver torsdag, i stedet for hver 
torsdag fra januar og utover. Dette for å få spredt konfirmasjonstiden utover en lenger periode, og 
for at det ikke skal gå for lang tid fra første møte med dem til undervisningen starter opp. Dette 
har vi nå gode erfaringer med, og det er nok en ordning som vi vil fortsette med fremover. 
Gjennom hele året deltar konfirmantene også på diverse ungdomsaktiviteter og gudstjenester.  
 
Søndag 21. oktober 2018 var det presentasjonsgudstjeneste i Flekkerøyhallen i forbindelse med 
en SoulChurch – gudstjeneste. En veldig fin kombinasjon!.  
 
Konfirmantweekenden gikk dette året til Skogtun leirsted i Øyslebø i begynnelsen av november. 
Det ble en fin helg med god stemning, aktiviteter ute, og fine undervisningsbolker/ møter. 
Søndagen ble avsluttet med gudstjeneste med fremføring av Jesus-fortellinger som 
konfirmantene dramatiserte.  
 
Undervisningen har foregått på torsdag ettermiddag, og ble for dette kullet gjennomført på SFO 
på Flekkerøy Barneskole som velvillig har stilt lokaler til disposisjon for oss. Stor takk til skolen 
ledelse for dette! Vi har ført en fellesundervisning før konfirmantene deles i grupper. To ledere pr 
gruppe, både voksne og ungdommer, stiller opp hele veien og gjør en fantastisk innsats. Med seg 
på gruppesamlingene får konfirmantene litt å bite i som er laget av foreldre. På enkelte temaer 
har det vært invitert undervisere utenfra. Konfirmantene var med og gikk fra dør til og dør på 
fasteaksjonen tirsdag 9. april.  
 
Torsdag 13. juni samlet vi konfirmantene til sommeravslutning med grilling, volleyball og 
vannsport i Krageviga. Dette begynner å bli en fin tradisjon. 
 
KonfCamp på Risøya første uka i juli er frivillig, men de aller fleste deltar likevel. I år var det fint 
vær, men svært kaldt på nettene. Fint å bo i teltleir en uke med ungdommene og oppleve 
konserter og mye fint sammen, uten å ha ansvar for undervisning, opplegg. Det står KonfCamp 
selv for. Alt av mat, organisering, undervisning og underholdning får vi servert. KondCamp var 
også første gang vi hadde den store gleden av å ha med oss menighetspedagog Arne på laget. 
 
Etter ferien samlet vi konfirmantene tre torsdager 
for å forberede samtalegudstjeneste og 
konfirmasjon. Etter samtalegudstjenesten, som i 
år måtte holdes i Flekkerøyhallen pga utbygging, 
ble det arrangert en enkel feststund i kantina for 
konfirmantene med nærmeste familie.  
 
Takk til gode ledere og alle som bidro til å gjøre 
2018/19 til et godt konfirmantår!  
 
Sokneprest, Håkon Borgenvik 
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G. FAMILIE- OG VOKSENARBEID 
 
Menigheten har i 2019 hatt ansvar for følgende familie- og voksenarbeid: 
 
Menighetens bønnetjeneste, 2019. 
Når vi ber lukker vi Jesus inn i vår virkelighet. Menigheten ønsker å fokusere på bønn og gleder 
seg over at korpartiet i den gamle kirka er blitt bønnekapell i den nye, og har fått navnet 
«Hjerteslag». Slik blir den nye kirka bare et nytt kapittel i menighetens liv og virke.  
    
Det er mange i menigheten som ber. Vi ber alene, i familien, i foreninger og i grupper. Bønnen 
åpner opp for Guds nærvær og velsignelse. Takk til alle som ber!  
 
Menigheten forsøker også å organisere bønnetjenesten eller bønnearbeidet. Vår gudstjeneste er 
på mange måter en bønn. Vi henvender oss til Gud, for eksempel i Syndsbekjennelse, Kyrie 
(bønn om miskunn) og Gloria (lovprisning). 
  
I forlengelsen av gudstjenesten skjer følgende bønnearbeid i menigheten: 
Bønnekrukka 
I gudstjenesten blir bønnekrukka båret fram under forbønnen. Krukka står hele uka ved 
sidealteret i kirkerommet. I løpet av uka kan den som vil legge sine bønneønsker i krukka. 
Bønnene blir også tatt med i menighetens bønnetime før de blir destruert.  
 
Bønn i trosopplæringsplanen 
Det engasjeres en eller to forbedere til hvert av tiltakene som gjennomføres.  
Alle som døpes og tilhører Flekkerøy menighet, får en til to bønnefaddere som ber for barnet fram 
til de får 4 års boken, som deles ut. 
Hver konfirmant får, på presentasjonsgudstjenesten, to bønnefaddere. 

 
Bønn for og salving av syke etter avtale med presten. 
 
Tidebønn i «Hjerteslag» hver mandag kveld i oddetallsuker og hver torsdag morgen.  
 
Menighetens bønnetime - forbønn for menighet, land og verden, i «Hjerteslag»  
hver mandag kveld i partallsuker.        
 
Bønn i festuka 
I festuka ved innvielsen av den nye kirka, var det 3 bønnesamlinger hver dag. Til bønnemøtet 
søndag morgen før gudstjenesten var Flekkerøy Bedehusforsamling, Flekkerøy Misjonskirke og 
Skjærgårdsheimen / Ungdom i oppdrag invitert. Forslag om felles bønnesamlinger ble tatt imot 
positivt. Erfaringer fra festuka vil bli tatt med i videre planlegging av bønn i Flekkerøy menighet.  
 
Bønnekapellet «Hjerteslag» 
Grupper og enkeltpersoner kan bruke kapellet som er åpent i kontortiden og når det ellers skjer 
noe i kirken. I kapellet finnes bibel, salmebok og en perm om bønn i Flekkerøy menighet.   
 
Paulus sier; «Jeg formaner dere fremfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk 
for alle mennesker.» 1.Tim.2,1 
 
«Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal gi meg ære.» Salme 50.15 
 
Tenk stort om bønn!  Velkommen til bønn! 
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Årsmelding for Unge voksne, 2019. 
Unge voksne er et arbeid i Flekkerøy Menighet for «unge vokse» i alderen ca. 20 – 35 år.  
Vi ønsker å være et tilbud for de som ikke lenger går på Large, og som ønsker et tilbud  
utenom Søndagsgudstjenestene.  
 
Ledere i år, har vært Ingvild Skjekkeland, Anstein og Trine Anette Norheim, Ingunn Abusdal 
Røsok, Miriam Rasmussen, Hanne Nuland Marcussen, Maria Andås og Emil Hallberg.  
 
Tiltaket har i 2019 foregått hjemme hos lederne på rundgang. Vi har hatt møter den første 
fredagen i måneden kl. 20, og holdt på til rundt kl. 23. Det har kommet mellom 15 og 35 personer 
på samlingene. 
 
Møtene har inneholdt en andakt, et underholdningsinnslag, lek eller aktivitet, noe å spise,  
og mye tid til å snakke sammen. Våren 2019 hadde vi ulike tema, og utfordret andaktsholdere  
til å tale om noe de ønsket selv, eller utfordret dem på et konkret tema- ulikt hver gang. Høsten 
2019 satte vi et fast tema, og ba andaktsholdere tale over temaet «målrettet liv».  
Det har vært fint å ha et fast tema, og har fått ulike vinklinger fra de forskjellige talerne,  
så vi har valgt dette temaet videre våren 2020.  
 
Vi har holdt møtene hjemme hos lederne. Det har vært en utfordring, fordi vi har vært redd for å 
ikke nå alle. Det blir litt «venner og bekjente», og man har antatt at det er vanskelige for nye å 
komme, og spesielt for de som kunne tenke seg å komme alene. Likevel ser vi det positive i at 
det har vært veldig koselig og nære samlinger, og stuen har vært full.  
 
Januar 2020 flyttet vi inn i kirken, og ser frem til å kanskje nå enda flere med tilbudet vårt.  
Vi ønsker å berike samlingene med sang og musikk, og andre fasiliteter den nye kirken  
har å by på. 
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Årsmelding for Korall, 2019. 
Styret i Korall valgt på årsmøtet februar 2019:  

 Leder: Johanne A. Klovning.   

 Nestleder: Rune Nikolaisen.   

 Økonomiansvarlig: Anne Louise Lima.  

 Styremedlem: Irma Reinhardsen 

 Styremedlem : Anne Berentsen 
 
Dirigent  
Eivind Pedersen. Vi er kjempeglad for den innsatsen Eivind legger ned, og ikke minst setter vi 
pris på den inspirator han er og entusiasme han byr på!   
 
Øvelser:  
Vi har øvelser annenhver onsdag.  Vi har øvd på barneskolen mens kirka har vært stengt.  Gode 
øvelser i kombinasjon med sosiale pauser gir et godt samhold i koret. 
 
Antall medlemmer:   

 Vår: 41 stk 

 Høst: 44 stk 
                         
Alderen på korets medlemmer er fra 20-årene til  60-årene.  
 
 
Korall har i 2019 deltatt på følgende arrangementer:  

 1 hverdagsmesse i februar i regi av kirkens bymisjon  

 Vårkonsert i Vågsbygd kirke.  Vi sang ``Credo`` av Tore Aas, og Håkon Eivind m/ band  
var med. Vi fikk mye positiv respons, det var over 250 tilhørere og det var vi fornøyde med. 

 Sosial avslutning på vårhalvåret, hyggelig samling på Irma sin brygge.  

 Sang på Inger sin`` private`` konsert i mai 

 Gudstjeneste i Vågsbygd kirke i slutten av mai 

 Åpningsgudstjenesten for nye Flekkerøy kirke, det var en stor opplevelse å få være kor og 
forsangere. Vi sang også på gudstjenesten 1.juledag i den nye kirka.  

 Julekonsert i Flekkerøy nye kirke, det var spennende å ta i bruk det nye kirkerommet som 
konsertlokale. Det fungerte fint og vi sang for en fullstappet kirke.  

 
Økonomi 
Koret har en sunn økonomi.  Konsertene koster en del, da vi leier inn proft band og folk til å  
styre lyd og lys.  
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Årsmelding for smågrupper, 2019. 
Smågruppene er i tillegg til gudstjenesten viktige byggesteiner i menigheten.  
Det er gjennom gruppene vi skal arbeide for å leve menighetens, mål og verdier. 
 
Hensikt med gruppene er å bygge fellesskap og vennskap med gjensidig respekt og omsorg. 
Dette er stedet for å inkludere og invitere nye i menigheten. Et sted der vi er opptatt av å tjene 
andre. 
 
Pr 31.12.19 er det 18 stk ulike (registrerte) grupper for unge voksne og voksne med i 
menighetens gruppenettverk. 
 
Det er ulike typer grupper: 
Bibelgruppe, bønnegruppe, cellegruppe, samtalegruppe, familiegruppe, kvinneforening, 
mannsgruppe og husfellesskap. 
Innholdet på den enkelte gruppe varierer. 
 
Det mest vanlige er to ting: 
DELE: 
Å dele liv og tro innebærer å kunne være åpen om både det positive og det vanskelige i livet.  
Fint å dele livs- og troserfaringer med hverandre.  
Mange benytter Håkon Borgenvis undervisningsopplegg.. 
Å dele liv og tro gjør at vi kan oppmuntre hverandre, og hjelper hverandre til å leve livet i 
hverdagen. 
BE: 
De fleste bruker tid til å be sammen. 
Det kan være spesielle behov, eller bare en generell bønn for den enkelte. 
 
Hvordan bli med i en smågruppe? 
Ta kontakt med Flekkerøy kirke,  
Tlf.:38196810 eller epost: flekkeroy.menighet@kristiansand.kommune.no 
Eller ta direkte kontakt med smågruppeansvarlig Torunn Haraldsen, tlf 93818893,  
epost torunntrost@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:torunntrost@hotmail.com
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Menighetsturen til Åpta, 23.-25. august 2019. 
I år som tidligere år reiste vi til Åpta Misjonssenter utenfor Farsund på menighetstur  
23.-25.august. 
Vi fylte opp hytter og rom. I tillegg bodde noen i campingvogner og en familie i båt.   
Vi var en herlig gjeng i alderen 0 – 63 år. 
Totalt var vi ca. 145 personer, inkludert 45 ungdommer!! 
 
Det ble noen fine dager sammen, både åndelig og sosialt, med årets motto som var:  
«Ny Horisont». 
 
Vi hadde fellesmøter, barne-, betweens- og voksensamlinger, felles lek og moro, god mat  
og mye tid til å være sammen. 
 
Ungdommene hadde sitt eget tilholdssted, samtidig som de var veldig delaktige på 
fellesaktivitetene, og vi setter veldig pris på at de er med sammen med oss!! 
Også i år besøkte ungdommene Adrenalinparken på Lista på lørdag ettermiddag,  
noe som var veldig populært. 
 
Takk for turen, vi sees igjen i 2020! 
For menighetstur-komiteen, v/ Jan Egil Norheim    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAKK til deg! 
Flekkerøy menighet har et rikt og mangfoldig barne-, ungdoms- og voksenarbeid.  
 
Menighetsrådet ønsker å TAKKE alle som har tjenestegjort i de ulike 
sammenhengene gjennom 2019.   
Med ønske om Guds gode velsignelse i tjenesten videre!  
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H. ANNET TIL INFORMASJON: 
 

1. Ukentlig løpeseddel - "GUL LAPP" 
  Flekkerøy menighet utarbeider egen ukentlig gul lapp for alt arbeid under menigheten og 

naturlige samarbeidspartnere. Den distribueres via menighetens ulike digitale løsninger og 
i papirutgave i kirken, Kiwi og Flekkerøy bo- og servicesenter. 
 
Har du lyst å få en ukentlig påminnelse om gul lapp?: 
Send din epostadresse til: roy.overland@kristiansand.kommune.no 
 
Frist for innlevering av info. til «gul lapp» er som før, innen hver ONSDAG til: 
roy.overland@kristiansand.kommune.no 

    
2. Aktiviteter. 

Se oversikt over de ulike kristne aktivitetene i Flekkerøy menighet på hjemmesiden: 
 flekkeroymenighet.no 
 
3. Virksomhetslisten. 
 Menighetens virksomhetsliste kan ses på menigheten hjemmeside flekkeroymenighet.no 

og kan i tillegg fåes ved henvendelse til daglig leder i kirken, evt. e-post til: 
roy.overland@kristiansand.kommune.no 

 
4. Utleie av Flekkerøy kirke. 
 All utleie av Flekkerøy kirke skjer ved henvendelse til daglig leder i Flekkerøy menighet. 
 
 Utleie skjer etter gjeldende utleiesatser og retningslinjer. 

Kristiansand kirkelige fellesråd fastsetter årlige utleiesatser konserter og arrangementer i  
kirkene i Kristiansand. 

 
 
 
MENIGHETENS  MISJONSPROSJEKT. 
Felles prosjekt mellom misjonsforeningen og menighetsrådet med alle undergrupper.  
Hovedansvar: Flekkerøy misjonsforening. 
 
Prosjektet rulleres mellom Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Normisjon med 2 år hver.  
Årlig prosjektmål: kr. 200.000,-. 
 
Prosjekt for 2019: SAT 7 – Kristen TV-kanal i Midtøsten. 
 
Nytt misjonsprosjekt 2020 – 2022: Estland. Prosjektet tilhører NMS (Det norske misjonsselskap) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:roy.overland@kristiansand.kommune.no
mailto:roy.overland@kristiansand.kommune.no
http://www.kristiansand.kirken.no/flekkeroy
mailto:roy.overland@kristiansand.kommune.no
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2. UTVALG, RÅD OG TJENESTER 
 
 

A. HUSRÅDET  
Husrådets formål og oppgaver:  
Holde tilsyn med kirkebygget, og sette i gang nødvendig vedlikeholdsarbeid.  
Følge opp og se til at vedtatte bygningsmessige endringer blir gjennomført.  
 
Utvalget har i 2019 bestått av:  
Trond Sjøvold (kirketjener), Steinar Bakke og Reidar Opsahl (begge fra menighetsrådet)  
 
Det ble ikke holdt møter i Husrådet i 2019 mens bygging av ny kirke foregikk. 
 

 
Prosjekt ny Flekkerøy kirke. 
Prosjektet ny Flekkerøy Kirke har i 2019 oppnådd mange milepæler og det har vært stor 
aktivitet i både byggekomite og brukerutvalg, med mange gode innspill fra menigheten og en 
god dialog med arkitekter, entreprenør og kunstner. Bygget var ferdig utvendig rundt 
sommeren og det ble åpnet 1. desember 2019.  Kunsten var ikke fullført da kirken ble innviet 
1. desember. Planlagt innvielse av kunstverket er 1. mars.  
 

 
 
Totalentreprenør: BRG 
Arkitekter: Hille Melbye og Einar Dahle arkitekter (tiltransportert totalentreprenør i byggefasen. 
Kunstner: Elin Igland. 
 
Byggekomité  
Leder: Marit Loland Tveit 
Nestleder: Ole Th Dønnestad 
Øvrige: Anne Margrethe Vik (tom juli 2019), Johnny Kobbeltvedt, Arne Bjørseth Nilsen og  
Roy Øverland (daglig leder i Flekkerøy menighet), Kathrina Reiersølmoen (fom august 2019) 
Møterett i BK: Håkon Borgenvik (Sokneprest), Reidar Opsahl/Ansten Norheim (leder av 
menighetsrådet) og Solveig Løhaugen (leder av Fellesrådet) 
Prosjekteier: Hans Erik Ruud, Kirkeverge i Kristiansand Kirkelige Fellesråd 
Prosjektleder: Terje Nor, Kristiansand eiendom 



Årsmelding 2019. FLEKKERØY MENIGHET  
 28  

Prosjektgruppe: Terje Nor, Hans Erik Ruud, John Kobbeltvedt og Arne Bjørseth Nilsen 
Prosjektgruppen ble etablert rett før sommeren 2018. Prosjektgruppen skal være 
hurtigarbeidende og er etablert for å sikre raske avklaringer i prosjektet i forhold til 
entreprenør. Johnny Kobbeltvedt og Arne Bjørseth Nilsen Arne Bjørseth Nilsen  
representerer byggekomiteen.  
 
Brukerutvalg med ledere:   
Lyd, bilde, lys, musikk - Asbjørn Nilsen Aadnevig 
Kjøkken og kafé - Henning Kristiansen 
Administrasjon, vaktmester, renhold - Roy Øverland 
Barn, unge, undervisning, sambruk - Else Norheim 
Utsmykning - Anne Louise Lima 
Utenomhus - Bodil Pedersen 
 
Økonomisk ramme  
Prosjektet har en økonomisk ramme på 93 millioner inkl. mva. Flekkerøy menighets egenandel 
er 3,7 millioner. (2019 kr).  Egenandel ble utbetalt i juli 2019 til Kristiansand kirkelige fellesråd.  
Innsamlet egenandel utover 3, 7 MNOK vil brukes til å dekke garantien som menighetsrådet 
har stilt for investering i økt kvalitet på lyd/øys/bilde. Pr. 31. desember 2019 var innsamlet 
egenandel kr. 4.110.000,-. 
 
Økonomigruppe: Morten Skraastad og Ingeborg Skjesol.  
Inntektskilder: Faste givere, enkeltgaver, kollekter, arrangementer  
(julemarked, vinterfest m flere) og salg av kirkekaffe. 
 
Avslutning av byggekomiteens virke 
Det siste møtet i byggekomiteen er avtalt 3. februar 2020. Etter det tidspunktet vil 
byggekomiteen og underutvalg opphøre, og ansvaret for videre oppfølging av prosjektet skal 
ligge på menighetsråd og daglig leder. Byggekomiteens medlemmer og underutvalg kan 
brukes som ressurspersoner av daglig leder, kirkeverge og menighetsråd ved behov. 
 
 
 

B. GUDSTJENESTEUTVALGET (GU) 
Formål:  
Gudstjenesten er et fellesskap av mennesker som deler troen på den Treenige Gud, og feirer 
den oppstandne Jesus Kristus som vår Frelser.  
I gudstjenesten får vi tre fram for Gud som de menneskene vi er, ung og gammel, med våre 
evner og ferdigheter, våre feil og mangler, tro og tvil, med takk og undring. 
 
Organisering og sammensetning 2019:  
De senere årene har Sang- og musikkomitéen vært en egen komité, direkte underlagt GU, 
med spesielt fokus på sang og musikk under gudstjenestene. Av praktiske årsaker ble Sang- 
og musikkomitéen en del av ordinært GU fra og med april 2019. 
GUs sammensetning gjennom året har vært: Håkon Borgenvik, Jan Egil Norheim,  
Berit Nilsen, Kathrina Reiersølmoen, Karianne Hillesund, Line Engesland (sluttet aug.) 
Karoline Nilsen, (sluttet aug.) Torhild Skraastad, Brynjar Hellemo og leder Steinar Bakke.  
I tillegg har Edel Dale (Barnas gudstjeneste) og Jonas Pettersen (Large) møtt på en del av 
møtene i GU. 
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Line Engesland og Karoline Nilsen gikk ut av GU i august som følge av at stillingen som 
musikalsk medarbeider ble avsluttet. 
En stor takk til begge to for flott engasjement og positive innspill! 
 
Arbeid og oppgaver i 2019: 
GUs arbeid er i hovedtrekk å legge opp gudstjenester for vår- og høsthalvåret, skaffe frivillige 
til ulike type tjenester, samt å evaluere gudstjenester. 
 
I løpet av våren ble det satt i gang en offensiv for å rekruttere nye frivillige til å styre lyd,  
lys og bilde. Vi er velsignet med både villige og dyktige medlemmer i menigheten, og flere har 
takket ja til å være med i denne tjenesten. 
 
Også 2019 har vært et annerledes år for menigheten i og med bygging av Nye Flekkerøy 
kirke. Til og med november har gudstjenestene har blitt arrangert i Flekkerøyhallen og på 
Lindebøskauen Skole.  
En stor takk til alle frivillige som har deltatt med å rigge til lyd og lys, stoler og scene.  
Uten deres innsats ville ikke dette vært mulig! 
 
I mai ble det arrangert Frilufts-/Speidergudstjeneste ved Speiderhytta på Kårholmen.  
En flott opplevelse og godt frammøte. 
 
Vårsemestret ble avsluttet med SoulChurch i hallen. Etter gudstjenesten ble det servert 
fantastisk grillmat. 
 
Gjennom sommeren har det blitt holdt fellesgudstjenester for Flekkerøy, Voie og Vågsbygd. 
Skjærgårdsgudstjeneste på Geiderøya er en del av dette opplegget, i tillegg til ordinære 
gudstjenester i Voie kirke og Vågsbygd kirke. Også på disse har det vært godt frammøte av 
flekkerøyfolk. 
 
Høsten startet på tradisjonelt vis, med med stor gudstjeneste i hallen, hvor alle barne- og 
ungdomskorene og dansegruppene deltok. Fantastisk når barn og unge er med og deltar i 
gudstjenesten. 
 
Konfirmasjons-gudstjenestene ble holdt i Vågsbygd Kirke, og gudstjenesten på 
Allehelgensdag i Voie Kirke. 
 
1. desember var det klart for Festgudstjeneste og åpning av Nye Flekkerøy kirke. 
En fullsatt kirke fikk oppleve et storslått festprogram hvor alle korene, musikere, tekstlesere, 
prominente gjester, Sogneprest, Domprost og Biskop deltok. 
Kirkekaffen ble toppet med 6 meter marsipankake!!  
 
Juleaften ble det også i år arrangert to gudstjenester. 
Først julespill med engler og hyrder, kameler og vismenn som alle kom for å se det lille barnet 
som var født i stallen. Helt fullsatt kirke, kaféområde og menighetssal. 
Så «tradisjonell» gudstjeneste med preken, solosang og trompet. 
 
1. juledag ble det holdt høytidsgudstjeneste hvor Korall deltok. 
 
Elementer fra trosopplæringsplanen har vært med å prege flere av gudstjenestene gjennom 
året. Dette har vært i samarbeid med Else Norheim. (Trosopplærer) 
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Misjonsforeningen har hatt ansvar for 8 av gudstjenestene i 2019. Både VIT-team og andre 
frivillige har vært med på å arrangere disse gudstjenestene. 
 
I tillegg har menigheten støttet opp om møtehelg med Evangeliesenteret og på Øygospel. 
 
Det er lagt opp til variasjon i gudstjenestene både i form og innhold. 
Vi gleder oss over mangfoldet og er takknemlige for et fantastisk nytt kirkebygg og over 
menigheten som trofast deltar på gudstjenestene. 
 
Steinar Bakke - Gudstjenesteutvalget 
 

 

C. UNDERVISNINGSUTVALGET 
Utvalgets oppgaver: Trosopplæring, gruppefellesskap og voksenopplæring. 
Utvalgets sammensetning: Merethe Larsen, Knut Walde, Kirsten Nilsen, Åshild Olsen 
(representant for MR), Else Norheim (trosopplærer), Maria Berrum Lande (leder) 
 
Undervisningsutvalget (UU) har jobbet med følgende hovedsaker i året som har vært (2019): 
Planlagt og gjennomført Inspirasjonssamling for frivillige, mai 2019 
Kommet med innspill til revidering av trosopplærlingsplanen 
Oppfølging av onsdagskirken som drives av en selvstendig gruppe. (Merethe Larsen er vår 
representant i UU som også tilhører onsdagskirken.)  
Oppfølging og evaluering av menighetens smågrupper 
Kommet med forslag til dåpsgave for større barn/ voksne som blir døpt i kirka vår 
Planlegging av ønsket møtehelg som skal favne hele menigheten i 2020   
 
 
ONSDAGSKIRKEN. 
Onsdagskirka  i 2019  beholdt samme struktur som tidligere år. Samlingene er annen hver 
onsdag i partallsuker. Vi starter samlingene kl 19.30 med frukt, kjeks og kaffi og 
småprat/mingling.  vi har et lite innlegg med menighetsnytt, før undervisning/tale/foredrag. Vi 
avslutter kl 21.00  
Alle samlingene i 2019 var på Lindebøskauen skole. Etter hvert som vi ble innarbeidet i disse 
lokale opplevde vi at mange satte pris på å sitte i auditoriet, og ikke rundt småborder. Denne 
erfaringen tar vi med oss inn i 2020 når vi flytter inn i ny kirke  
Oppmøtet har vært bra, med ca 60 til 100 stk.  Bortsett fra festuka med Egil Svartdal.  
Vi har prøvd å ha et variert program. Tilbakemeldingen har vært gode og oppmuntrende.  
Styret i 2019 var Grethe, Åshild, June Frank, Leif og Merethe  
Roald Guttormsen sa seg villig til å spille på alle samlingene gjennom året.  
  
Programmet for 2019:  
09/01 Håkon Borgenvik. Hva slags kirke/menighet ønsker vi , sang ved Paul R  
23/01 Marianne og Jon Østby. Rasteplasser lang livsveien. Allsang  
06/02 Odd Bjarne Elefsen. Gjestfrihet. Sang ved Torild S  
20/02 Skolens vinterferie  
06/03 Marianne Braseth. Påskens historie.  Sang ved Karoline N  
20/03 Leif Egil Reve. Min vei fra ateisme til kristen tro via internett. Sang ved Solveig Tveit.  
03/04 Terje Mesel. Tilgivelse. Sang ved Karen S Huitfeldt  
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04/09 Håkon Borgenvik. Pilgrim. Sang ved Karethe Nilsen  
18/09 Arne og Lene. Fest på kjerka. Sang ved Lene  
 02/10 Skolens høstferie  
16/10 Oluf Teinum. Korset – kristenhetens kjæreste symbol. Sang ved Sigrunn  
30/10 Lars Dale. Trenger troen forsvares? Sang ved Paul 04/12 festuka. Egil Svartdal.  
  Sang ved Roald med team.   
 
 

D. DIAKONIUTVALGET 
Formål:  Diakoni defineres som Kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og 
utrykkes gjennom  nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp  
for rettferdighet.  
  
Utvalget 2019: Åshild Olsen, Gro Anita Helland, Linda Tryland, Håkon Reiersølmoen og  
Bodil Kristiansen.  
  
I 2019 hadde vi tre styremøter. Vi har underveis tatt opp og samtalt om forskjellige 
henvendelser og utfordringer vi har fått tilsendt som har omhandlet diakoni av forskjellig grad. 

 Vi har hatt en felles inspirasjonskveld for Diakoniutvalg for Kristiansand region.  

 Vi har gjennomført en inspirasjonssamling med Syse.  

 Invitasjon fra Diakonen i Voie til Nasjonal Helkonferanse i Lund kirke 12-13 november. 

 Gudstjeneste i Domkirken. Tema: En inkluderende kirke for alle. Vi i DU synes disse 
temaene i konferansen er viktige i vår menighet og oppfordrer til deltakelse.   

 Invitasjon fra Arild Tjørve i Voie til «vi over 60» på Flekkerøy om å være med på tur 5 juni 
til Næs jernverksmuseum. Bodil takket ja og formidler dette på gudstjenester og i  kafeen.  

 Mail fra Inger Johanne Bolstad- kurs for frivillige. Utsatt til høsten 2019, men ble ikke 
gjennomført. 
 

Etablerte tilbud fra diakoniutvalget:  

 Trenger du en venn å snakke med?  

 Besøk på Ternevig en gang i måneden av eldrekomite. De gjør en flott jobb med å være 
en ressurs for eldresenteret og en inspirasjon og glede for mange eldre som bor der. 

 Besøk ved dødsfall. Etterlatte som er medlem av DNK får besøk fra menigheten. Har pr i 
dag ikke oversikt over antall besøk, men alle som ønsker det får besøk. 

 Menighetsfaddere. Dåpsbarn for 1-2 stk. menighetsfaddere i fire år. Kontaktperson 
Elisabeth Skogseid har gjort en strålende jobb i flere år. 

 Mandagskafe. Åpent hver mandag fra 11.00- 14.00. En suksess på mange vis da mange 
eldre virkelig setter pris på dette tilbudet 

 Nytt tilbud fra høsten 2018 er at hvis du har lyst å låne ei bok på biblioteket men ikke har       
anledning til å komme dit, så kan du kontakte Åse Johanne Gamst, så vil hun hjelpe med å 
få tak i bøker som passer.  

 
Vi har mange frivillige som er med og bidrar både med besøk og som kafeverter.   
Vi skylder de en stor takk for deres trofasthet.  
En utfordring vil alltid være å få ut informasjon om tilbud til de menneskene det gjelder. 
Midlertidig leder for DU i 2020, Håkon Reiersølmoen. 
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SORG OG OMSORG I KRISTIANSAND OG SØGNE, årsmelding 2019. 
Bakgrunn for sorg og omsorg 
Er en viktig del av det diakonale arbeidet i Kristiansand og omegn. Diakonforum koordinerer 
arbeidet. Diakonforum består av diakonene i Domprostiet og Søgne.  
 
Arbeidet utføres på vegne av alle menighetene i byen,  
også de som ikke har ansatt diakon, for å skape et likt tilbud til alle innbyggere i kommunen. 
 
Diakoniforum har i år bestått av:  
Tone Benestad, Lund (Leder og koordinator for samtalegruppene ved dødsfall)   
Silje Wik Vesterfjell, Søgne våren og Domkirken fra høsten (Innkalle og lede styremøtene, og 
koordinator for samtalegruppene ved samlivsbrudd.) 
 
Arild Tjørve, Vågsbygd (PR/økonomi)     
Kristin Haugen, Domkirken (Leder for veiledningen for gruppelederne fra februar til juni) 
Ranveig Lyngroth, Voie (Leder for veiledningen av gruppelederne sammen med Tone Benestad 
fra august) Anne Eidjord, Randesund (Sekretær og PR) 
Ivar Nicolaisen, Oddernes 
Inger Johanne Bolstad, prosjektstilling i diakoni i prostiet   
Elin Røsok Richardsen (Grim t o m mars)  
Marianne Gilje Løining (Diakonvikar i Grim fra mars) 
Regnskapet føres av daglig leder i Oddernes menighet, Thor Erling Holte. 
 
Formål: 

 Gi kontinuerlig tilbud om sorggrupper for å hjelpe og støtte mennesker i sorg etter dødsfall 
eller samlivsbrudd i Kristiansand, Søgne og andre nabokommuner. 

 Arrangere temakvelder relatert til sorg og samlivsbrudd  

 Arrangere samlivskurs for å forebygge samlivsbrudd 
 
1. Sorggrupper 
Vi har hatt 13 sorggrupper i 2019 – en økning på to fra 2018-  

 6 grupper for etterlatte ved tap av ektefelle eller samboer 

 2 grupper etter samlivsbrudd  

 2 grupper for foreldre som har mistet voksne barn 

 3 for voksne som har mistet foreldre eller søsken 
 
 
Grupper for ungdom fra 16 til 20 år som har mistet foreldre eller søsken var et nytt og viktig tiltak 
høsten 2017 som diakonen i Vågsbygd startet sammen med en av de ansatte i KUP (Kirkens 
ungdomsprosjekt). Dessverre har det ikke lyktes å få nok deltakere til en slik gruppe i 2019. 
Behovet er stort, men motivering og rekruttering er tidkrevende i denne målgruppen. I 
samarbeidet med helsesykepleierne regner vi med å lykkes bedre til neste år. 
 
Til sammen har 60 personer deltatt i gruppene. Som vedlagte statistikk viser, kommer de fra alle 
byens menigheter, med ett unntak. 14 stykker har kommet fra andre kommuner. Og avstanden til 
omliggende kommuner er lengre enn noen gang, helt til Kragerø.  
I 2018 fikk vi ikke rekruttert til gruppe etter samlivsbrudd. Det er derfor gledelig at vi har hatt to 
slike grupper dette året. 
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2. Gruppelederne og kompetanseheving 
17 gruppeledere har vært engasjert i én eller flere grupper i år. Det er alltid to ledere i hver 
gruppe. Gruppelederne er diakonalt ansatte og frivillige, alle med erfaring fra sorgarbeid i eget liv 
eller av profesjon, eller begge deler.  
Vi har hatt 3 veilednings-samlinger der vi har jobbet med case knyttet til gruppene. I tillegg deltok 
de fleste av oss på kveldskurs med Kari og Atle Dyregrov om mestring av sorg. En av våre ledere 
deltok også på kurs i ledelse av sorggrupper på A-hus. Vi har også hatt vårt årlige treff til 
gjensidig inspirasjon med kommunens kreftkoordinator og Familiens hus Øst som tilbyr 
sorggrupper for barn. 

 
3. Samlivskurs 
I samarbeid med familieterapeutene Kristin Lie og Frode Fjeldbraaten innbød vi som året før til 
PREP-kurs på Fevik Strand hotell i oktober.  Dessverre meldte bare 4 par seg på, og kurset 
måtte avlyses. De fire parene fikk tilbud om til å delta på PREP-kurs andre steder. 

 
4. Temakvelder 
Vi valgte også i år å droppe temamøtet i forkant av Alle helgens dag, en tid med mange andre 
arrangementer i byen. Noen av diakonene hadde stand med informasjonsmateriell om 
sorggruppene og var tilgjengelige for samtale etter konserten «Sommerlandet» i Domkirken.  

 
5. PR.  
Vi fortsetter med våre velbrukte kanaler for PR: 
Diakonenes og presters oppfølging av etterlatte i sine respektive sogn, informasjonsbrosjyren, 
fast notis i mange menighetsblad, avisannonser, og ikke minst anbefalinger fra tidligere deltakere. 
Vi opplever også at stadig flere søker på nettet og finner oss på Fellesrådets hjemmeside 
www.kristiansand.kirken.no eller på den landsdekkende sorgportalen www.sorggrupper.no. 
Vi er også takknemlige for økende tilfeller av at helsepersonell anbefaler gruppene. 
 
6. Økonomi 
I 2018 utfordret vi de store menighetene til å bidra med kr 2000 og de små til å bidra med kr 1250 
til dette arbeidet. Takket være alle bidrag var det ikke nødvendig å komme med ny henvendelse i 
år. Vi har god økonomi til PR-tiltak og fortsatt kompetanseheving for gruppelederne gjennom kurs 
og litteratur. Men vi kommer tilbake med ny henvendelse om støtte til dette diakonale fellestiltaket 
når det blir behov for det igjen. 
 
Tone Benestad, diakon i Lund /leder for Sorg og omsorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kristiansand.kirken.no/
http://www.sorggrupper.no/
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E. ØKONOMIUTVALG 
Mandat/ formål  
Økonomiutvalget er et utvalg fremsatt av menighetsrådet i Flekkerøy menighet og er tillagt 
overordnet ansvar for menighetens økonomi, herunder påse at økonomien ivaretas iht. 
forsvarlige og omforente rutiner/ retningslinjer.  
  
Sammensetning  
Utvalget besto i 2019 av 2 stk.: Ingeborg Skjesol og Roy Øverland, daglig leder.  
  
Oppgaver  
Menighetsrådet i Flekkerøy menighet har tillagt utvalget følgende oppgaver:  

 Oppfølging og koordinering av menighetens inntektsbringende aktiviteter,  
under menighetsrådet.  

 Gjennomgang/ kontroll av menighetens reviderte regnskap.  

 Utarbeidelse og forslag til budsjett.  

 Identifisere evt. tilskuddsordninger og andre inntektskilder for menigheten.  

 Støtte for daglig leder i økonomispørsmål.  

 Presentasjon av menighetens økonomi under årsmøtet.  

 Informere menighetsrådet om utvalgets aktiviteter, gjennom referat fra møtene.  
  

Vesentlige saker i 2019  
Gjennomgang/ kontroll av årsregnskap for 2018 og 19.  
Utarbeidelse/ gjennomgang av budsjett for 2019. 
 
                                                                                    

F. KOMMUNIKASJONSUTVALGET 
Utvalget har i 2019 bestått av Johnny Kobbeltvedt Roy Øverland, Brynjar Hellemo og Karen 
Kilane. Det ble avviklet i alt to møter. Johnny Kobbeltvedt gikk ved årets utgang ut av utvalget, 
videre har Karen Kilane tatt en pause fra utvalget inneværende år(2020).  
 
Utvalget har hatt som fokus informasjon rundt kirkens daglige aktiviteter. I tillegg har utvalget vært 
opptatt av hvordan informere og engasjere menigheten under plan og byggeprosessen av 
kirkebygg samt fornyelse av websider og ny designmanual. 
 

 Websider; I løpet av året fikk kommunikasjonsutvalget tilslutning fra menighetsrådet for å 
endre hjemmesideløsning slik at sidene kunne bli responsive, dvs at de også ville fungere 
greit på mobiltelefon og nettbrett. Vi benytter oss av samme nettleverandør som før, Labora. 
Sidene ble flytta over i ny løsning, men det gjenstår noe arbeid i rydding, og gjøre sidene litt 
mer logisk og innbydende enn det de nå gjør. Det er nå satt i gang en prosess på dette i det 
nye kommunikasjonsutvalget. 

 Facebook; 
Kontoen har i hovedsak vært driftet av daglig leder Roy Øverland for informasjon av ulike 
arrangementer samt at det har vært lagt ut en god del bilder fra byggeprosessen 
kirkeutvidelsen. 

 Gul lapp;  
Noen menighetsmedlemmer har etterlyst den gamle ordninga med distribusjon av Gul lapp, 
og det ble fra Kommunikasjonsutvalget fremma som sak i menighetsrådet ulike alternativ for 
å kunne distribuere «lappen» ut til folket på Flekkerøy. Alle alternativ ville medføre noen 
kostnader.  
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Det ble fra menighetsrådet vedtatt at distribusjon av lappen inntil videre kan vente.  
Gul lapp vil fremdeles produseres og være tilgjengelig i kirken og på Kiwi. 
 

 Menighetsblad; Vi har hatt som mål å kunne produsere minimum to nummer pr år.  
Karen Kilane, ansvarlig redaktør, hadde et sterkt ønske å få stabla på beina en 
redaksjonskomite slik at hun kunne ha noen flere å spille på lag med. Vi lyktes dessverre ikke 
i denne omgang å få med noen utenfra som ville forplikte seg i en redaksjon, og derfor ble det 
ikke gitt ut noe vårnummer.  
 
Imidlertid fikk vi til et høstnummer av bladet som i hovedsak omhandla åpning av ny kirke. Ny 
kommunikasjonskomite (2020) har fått i gang en midlertidig redaksjon av bladet, og det tas 
sikte på en ny utgivelse over påske.  
 

 Designmanual; I møte i september, ble Anne Britt Thompson invitert inn for å komme med 
råd og bistand omkring fornyelse av Flekkerøy kirkes visuelle uttrykk/ ny designmanual. Hun 
var forøvrig en viktig bidragsyter i å designe designmanualen som inntil nylig har stått i åtte 
år. Utvalget syntes det var viktig at hun kunne bli med i prosessen videre om evt. fornyelse av 
eksisterende manual.  
 
I siste nummer av Menighetsbladet fikk vi en forsmak på hvordan profil kan bli eks. ny design 
på Korset på forsida av bladet. Hun har videre vært med å utforme designet på instagram 
profilen til kafe «Pust». 

 
For inneværende år (2020) har vi fått in tre nye faste medlemmer i utvalget:  
Marit Loland Tveit (ny leder), Rune Nikolaisen (sekretær) og Ragnhild Beite,  
og dette lover godt når det gjelder utvalgets arbeid framover.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjemmesiden: flekkeroymenighet.no 
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G. UNGDOMSUTVALGET 
Formål: Ungdomsutvalget er et rådgivende organ for menighetsråd/ ansatte i saker som angår 
menighetens ungdomsarbeid.  
 
Ungdomsarbeidet i Flekkerøy menighet skal drives av ungdom med tydelig voksent nærvær, slik 
at ungdomsarbeidet favner bredt, er inkluderende og gir vår ungdom en trygghet for at de er 
Guds barn.  
 
Sammensetning 2019: Frank Otto Pedersen, Magne Tønnessen, Ida Katrine Lindevik (første 
halvår), Philip Emanuel Jackson (første halvår), Helene Nilsen (siste halvår) og Anstein Norheim 
(leder).  
Ifbm. vakanse i stilling som ungdomsarbeider/ Menighetspedagog for ungdom, har trosopplærer 
Else Norheim deltatt på møter i vår, mens nyansatt menighetspedag for ungdom Arne Nilsen 
Berge har møtt i høst. 
 
Utvalget har i 2019 hatt 6 utvalgsmøter.  
 
Viktige saker som utvalget har behandlet i 2019: 

- Ledertrening/ oppfølgning av ledere i ungdomsarbeidet 
- Kommunikasjon mellom utvalg og undergrupper 
- Ledertrening for fjorårskonfirmanter 
- Kurs/ rettledning ifbm. forbønnshandlinger for ungdom  
- Plan for ungdomsarbeid i menigheten 
- Aldersgrenser og tilbud for vgs i vår menighet 

 
I tillegg har utvalget hatt en inspirasjonssamling i samarbeid med Undervisningsutvalget i vår, 
samt en workshop som start på arbeidet med en plan for ungdomsarbeidet i høst.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

H. KAFÉ PUST UTVALGET 
Da Flekkerøy kirke var under planlegging var drømmen til mange at 
menigheten skulle få sin egen kafe, som kunne gjøre kirken tilgjengelig 
og åpen for mange. Byggekomiteen og arkitekter fikk i sluttfasen 
konkrete forslag på bordet, som vi faktisk tror var ment fra Vår Herre. 
Drømmen ble til virkelighet. Da Flekkerøy kirke stod ferdig, hadde bygget 
fått et fantastisk sted for mennesker å møtes – rett i inngangen og midt i 
kirken – et møtested for alle. Et pust i hverdagen og et pust fra Vår Herre 
ble visjonen til kirkas nye hjerteslag i hverdagen. 
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En flott gjeng med ungdom og voksne viste interesse for å være med å bidra. Per Ole Pedersen 
bidro stort til at riktig utstyr kom på plass, og også for god opplæring via Steinar Svenning, som  
er kaffebrenner, internasjonal baristadommer og leder for ved Sørlandets kaffebrenneri.  
 
Alt av innkjøp av utsyr og videresalg av varer er godt gjennomtenkt. Her er mye kortreis, 
«Fristeren catering» leverer vaffelrøre og egnebakte rundstykker - sistnevnte spesiallaget for oss 
- og det som kommer langveisfra er kvalitetssikret og fairtrade varer. Det gjelder ikke minst 
kaffen. Pust ser det som en viktig oppgave at kaffen skal ha en utsøkt smak, og at også de som 
har produsert varen for oss for ordentlig betalt for produktet sitt. Cemo Care og Sørlandets 
Kaffebrenneri er derfor blitt våre faste leverandører av kaffe. Det som benyttes av plast i 
servering kan komposteres. Sortering av søppel i riktig dunker er viktig for både driften av Pust  
og det som foregår i kirken for øvrig. 
 
Pust har fort blitt et godt sted å komme innom og et godt sted å treffes og også finne hvile i 
hverdagen. Med den ekstra gode kaffen i kaffekopper med gode ord til ettertanke fra Maria 
Lande, har stedet blitt et flott og godt sted å komme innom å sette seg ned. Kafeen gjør også at 
både bønnerommet – Hjerteslag – og kirkesalen er tilgjengelig for mennesker hele uka gjennom. 
En tid i bønnerommet eller en mulighet for å tenne lys i kirkerommet, er lett tilgjengelig hver 
eneste dag.  
 
Til jul hjalp ungdommene til med å pakke inn 100 julegavepakninger med kaffekopp, sjokolade  
og kaffe/te. Alt ble solgt ut. Det er nå ankommet nye kopper med nye vers for salg, for dere som 
ikke fikk kjøpt eller ønsker flere i sortimentet. Dette ble en fin ekstra inntekt for kaféen før jul. 
 
Åpningsuka var Pust åpen både tidlig og seint. Når hverdagen etterhvert kom, ble åpningstidene 
11-14 på hverdager, lørdager fra 12-20 – bortsett fra når det er andre store arr i kirka, som f.eks. 
basarer og eldretreff. Først på nyåret ble åpnet opp for å benytte kafeen også på søndager. Da  
er den åpent en time i forkant av gudstjenesten og etterpå frem til kl.14. I tillegg har Pust åpent i 
forkant og etterkant av konserter og andre større arrangement, så langt det er mulig. 
 
Vi ser med glede både eldre, voksne, unge voksne, de med hjemmeværende barn og 
ungdommer gleder seg over tilbudet og benytter seg av det. 
 
Foreløpig drives alt på frivillighet. Kafèutvalget bestående av Karianne Hillesund, Rita Eretveit, 
Karoline Nilsen, Eva Skau og Kathrina Reiersølmoen – sistnevnte også daglig leder, har ansvar 
for driften. Den tidligere Mandagskafeen har nå også sitt møtested på Pust og er blitt en naturlig 
del av tilbudet på mandagene. 
 
Kafèutvalgets drøm er at overskudd av drift etter hvert går til menighetens misjonsprosjekt eller  
et annet kristent humanitært arbeid. 
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3. GUDSTJENESTELIVET 
 

Innhold: 
Gudstjenesten er fellesskapet hvor alle kan få møte Gud og hans folk ved samlingen om  
ord og sakrament. Han henvender seg til oss, og vi svarer han tilbake gjennom bekjennelse,  
bønn, lovprisning og takk! 
 
Hyppighet: Flekkerøy menighet har i 2019 hatt gudstjenester 3 av 4 søndager pr. måned. 
 
Tjenester ved gudstjenestene: 
Kirkevert, søndagstjeneste, klokkere, kirketjener, tekstleser, lydtekniker, bildetekniker, 
musikere, forsangere, søndagsklubben, medliturg, forbønnstjeneste, kreativ gruppe, 
riggeteam. 
 

Menighetsrådet takker alle medarbeidere (ca. 80 stk.) for tjenesten under gudstjenestene i 2019. 
 

BESØKSTALL VED GUDSTJENESTENE:   

 
KIRKELIGE 
HANDLINGER 
i Flekkerøy menighet 
 
 
 
FELLES GUDSTJENESTER I SAMARBEID MED MISJONSFORENINGEN OG «BARNAS». 
Menighetsrådet har i en årrekke hatt et tett og godt samarbeid med misjonsforeningen om 
felles gudstjenester i Flekkerøy menighet. Felles gudstjenester har ført til et godt og hyppigere 
gudstjenestetilbud i Flekkerøy menighet. I tillegg har vi hatt regelmessig familiesamlinger med 
Barnas gudstjenester og bruk av frivillige medarbeidere. 
 
TAKK til Flekkerøy misjonsforening og «Barnas» for det gode samarbeidet i 2019. 
 

ÅR: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totalt forordnede gudstjenester  27 36 37 38 35 38 

- Gjennomsnitt gudstjenestebesøk kl. 11 
+. 

306 296 305 302 270 308 

- Antall med nattverd kl. 11 + 1 stk. kl.19 
(Påske). 
 Herav gjennomsnitt nattverdsgjester  

9 
242 

10 
202 

10 
205 

9 
323 

13 
200 

16 
246 

 - Antall familiegudstjenester 5 5 8 9 13 10 

 - Barnehage og skolegudstjenester 5 5 5 5 4 6 

- Ungdomsgudstjenester m/ nattverd 2 2 2 3 3 2 

Gudstjenester på søn- og helligdager i 
kirken i regi av organisasjonene 
- Gjennomsnitt gudstjenestebesøk kl. 11 
- Antall med nattverd 

 
11 

190 
5 

 
16 

217 
4 

 
9 

224 
2 

 
11 

181 
5 

 
11 

172 
5 

 
11 

145 
6 

Gudstjenester m/ nattverd på 
Servicesenteret. 

 
10 

 
12 

 
12 

 
12 

 
11 

 
11 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

DÅP 29 34 31 31 19 14 

KONFIRMASJON 43 35 45 23 32 28 

  VIGSLER 7 10 11 5 1 0 

BEGRAVELSER 11 15 18 12 16 11 
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4. ØKONOMI OG REGNSKAP 2019 
 

A. MENIGHETENS DRIFTSREGNSKAP. 
 Regnskapet føres i henhold til Kirkelovens, "forskrift om økonomiforvaltningen for  
 Kirkelig fellesråd og menighetsråd" av regnskapstjenesten i Kristiansand kommune og  
 revideres av Agder kommunerevisjon (IKS) 

 
DRIFTSREGNSKAP 

   

 

REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP 

 
2019 2019 2018 

Driftsinntekter 
   Salg/egenandeler  812 550 1 001 000 1 210 139 

Leieinntekter 1 900 0 13 600 

Refusjon fra fellesrådet 63 129 7 000 206 800 

Øvrige refusjoner 617 944 421 000 131 948 

*statstilskudd bispedømmeråd 14 700 0 348 000 

*overføringer/tilskudd 52 500 60 000 59 650 

Offer/innsamlet til annen virksomhet 168 335 90 000 51 390 

Offer, gaver 287 310 281 000 499 887 

Givertjeneste 1 281 187 1 111 000 1 136 691 

SUM DRIFTSINNTEKTER 3 299 555 2 971 000 3 658 106 

    Driftsutgifter 
   Forbruksvarer og tjenester 1 021 487 836 500 974 871 

Inventar/utstyr og vedlikeh. Driftsmidler 374 434 26 000 41 703 

Kjøp av tjenester fra fellesrådet 4 631 512 927 000 1 039 508 

Overføring av ofring/innsamlede midler 166 979 90 000 56 217 

Øvrige overføringer/tilskudd 149 751 102 000 152 836 

Avskrivninger 0 0 1 362 

SUM DRIFTSUTGIFTER 6 344 163 1 981 500 2 266 497 

    

    Brutto driftsresultat -3 044 608 989 500 1 391 609 

Renteinntekter 27 899 13 000 40 511 

Motpost avskrivninger 0 0 1 362 

    NETTO DRIFTSRESULTAT -3 016 709 1 002 500 1 433 481 

    

    Brukt slik: 
   Bruk av fond 3 281 113 67 500 109 416 

Sum bruk av avsetninger/fond 3 281 113 67 500 109 416 

    Avsetning til fond 264 404 1 070 000 1 542 898 

Sum avsetninger 264 404 1 070 000 1 542 898 

    Regnskapsmessig overskudd /underskudd(-) 0 0 0 
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MENIGHETENS BALANSEREGNSKAP 
 

 
REGNSKAP REGNSKAP 

 
2019 2018 

   EIENDELER 
  

   A. Anleggsmidler 
  Inventar, utstyr 0 0 

Bygninger og anlegg 0 0 

Sum anleggsmidler 0 0 

   B. Omløpsmidler 
  Andre fordringer 147 665 340 891 

Bankinnskudd 2 049 550 4 418 045 

Sum omløpsmidler 2 197 215 4 758 936 

   

   SUM EIENDELER 2 197 215 4 758 936 

   GJELD OG EGENKAPITAL 
  

   C. Egenkapital 
  Disposisjonsfond 840 341 851 911 

Bundne driftsfond 635 096 3 640 235 

Kapitalkonto 0 0 

Sum egenkapital 1 475 437 4 492 146 

   

   D. Gjeld 
  Leverandørgjeld 721 778 266 790 

Annen kortsiktig gjeld 0 0 

Sum gjeld 721 778 266 790 

   

   SUM  GJELD OG EGENKAPITAL 2 197 215 4 758 936 
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MENIGHETENS FOND 
 
 

 
Fond Saldo 

1.1. 

Avsatt 

fond 

Bruk av 

fond 

Saldo 

31.12 

Kirkefond (BD) 3 606 072  3 194 775 411 297 

Fond Trosopplæring (BD) 11 745 16 985  28 730 

Fond Diakoni 7 742  65 7 677 

Fond Barnearbeid 14 676  4 875 9 801 

Fond You2 (BD) 0  13 131  13 131 

Fond Large (BD) 0 83 702  83 702 

Fond FløyBaGos (BD) 0 27 728  27 728 

Fond SoulKids (BD) 0 4 411  4 411 

Fond KRIK (BD) 0 46 781  46 781 

Fond Unge voksne (BD) 0 1 838  1 838 

Disposisjonsfond 1 806 31 596  33 402 

Fond givertjeneste 827 105  20 166 806 939 

Fond konfirmantarbeid 23 000  23 000 0 

Sum alle fond 4 492 146 226 172 3 242 881 1 475 437 
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B. FLEKKERØY SOULCHILDREN / TEENS 
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C. KORALL 
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«Guds menighet er jordens største under!  
Mens verdens skikkelse i hast forgår, 
er Kristus i all evighet den samme,  
og fast Hans rike på sin klippe står. 
Mens verdensriker stiger og de synker,  
går kirken mot fullkommenhetens vår.» 

 
 

Hilsen 
Flekkerøy menighetsråd 

 
 
 
 
 
 
 


