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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. 
 

 
 
 
 
 



Årsmelding 2020. FLEKKERØY MENIGHET  
 4  

B. MENIGHETENS STRUKTUR 
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C. MENIGHETSRÅDET   
 

Flekkerøy menighetsråd har i 2020 hatt følgende sammensetning: 
 
Medlemmer: 
Anstein Norheim  Leder i menighetsrådet. 
Grethe Abusdal   Nestleder i menighetsrådet og vararepresentant i fellesrådet. 
Asbjørn Nilsen Aadnevig   Repr. i gudstjenesteutvalget. Representant i fellesrådet.   
Stig Rune Skaran Repr. i diakoniutvalget. 
Noa Oliver Kristiansen Repr. i husrådet. 
Nils Guttormsen Repr. i ungdomsutvalget og menighetens KUP-repr. 
Sven Bjørn Hillesund Repr. i ungdomsutvalget. 
Rune Nikolaisen Repr. i kommunikasjonsutvalget. 
Håkon Borgenvik Sokneprest. 
 
Varamedlemmer: 
1. Vivian Holm Repr. i diakoniutvalget og mandagskaféen. 
2. Tone Vigsø Repr. i undervisningsutvalget. 
3. Ove Tollefsrud Repr. i husrådet. 
4. Karin Bjørndal Repr. i gudstjenesteutvalget. 
5. Rita Eretveit Repr. i kafé Pust-utvalget. 
  
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 2020 hatt 11 møter, derav 3 møter kun digitalt pga. Covid19. 
106 saker har vært behandlet. Menigheten hadde ikke menighetsmøte 2020 pga. Covid19. 
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Menighetsrådets utvalg 2020. 
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Vesentlige menighetsrådssaker i 2020. 
 
Valg av leder og nestleder 2020. 
Leder 2020: Anstein Norheim. Nestleder 2020: Grethe Abusdal. 
 
Covid19. 
Menighetens virksomhet og smittevernregler i Flekkerøy kirke. 
 
Strømming av gudstjenester. 
Retningslinjer for strømming, innkjøp av kamerautstyr, etablering av FK-media. 
 
«Sammen som kirke i verden.» 
Informasjons- og innsamlingskampanje. Digital basar sammen med Voie menighet. 
 
Menighetens handlingsprogram, 2021-2024. 
Workshop, høsten 2020 sammen med ledelsen, ansatte og ledere i menigheten. 
 
Menighetens misjonsprosjekt. 
Samarbeid med Flekkerøy misjonsforening om nytt misjonsprosjekt via Det Norske 
Misjonsselskap i Estland. 
 
Kirkeprosjektet. 
Kunstverket, utsmykning, salg av inventar/møbler, lagerløsninger, 1 års befaring,  
oppfølging av avviksliste, bruk av restmidler. 
 
Flekkerøy nye kirke. 
Regler, retningslinjer, utleiesatser og romplaner. 
 
Kafé Pust. 
Drift. Innkjøp. Utemøbler etc. 
 
Kirkekaffe etter gudstjenester. 
Ordning og praksis. 
 
Årsregnskap og budsjett. 
 
Delegasjonsreglement og økonomireglement for Flekkerøy menighetsråd. 
 
Kirkegård, fase 2. 
 
Menighetens møtehelg, 9.-11. oktober 2020.  
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D. PERSONELL  
 

Flekkerøy menighet har hatt følgende ansatte i 2020: 
Trond Sjøvold  Kirketjener.   70%.  
Håkon Borgenvik  Sokneprest. 100%. 
Jon Harald Balsnes  Organist.   30%.  
Else Norheim  Trosopplærer.   50%. 
Roy Øverland  Daglig leder.   70%. 
 
Menighetsfinansierte stillinger, 2020: 
Aase Randi Iversen  Renholder av  
    menighetslokalet.   20%.  
Arne Nilsen Berge  Menighetspedagog  

for ungdom. 100%. 
Roy Øverland  Menighetskonsulent.   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 38196816 
90993303 

trond.sjovold@kristiansand.kommune.no 
 

Organist Jon Harald Balsnes 93269207 jonharaldbalsnes@gmail.com 

Menighetspedagog, ungdom Arne Nilsen Berge 38196814 
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 
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E. BARNEARBEID. 
 
Menigheten har i 2020 hatt ansvar for følgende barnearbeid:  
 
Menighetens trosopplæring, 0 - 13 år. Generelt: 
2020 ble et helt spesielt år. Vi hadde gledet oss til å ta i bruk den nye kirka vår og samle enda 
flere enn tidligere. Men så kom covid-19 og alt stoppet opp. 
Trosopplæringen i vår ble satt på vent, vi satte opp ei påskevandring ute i Refsdalen som vi 
fikk god tilbakemelding på. Vi prøvde oss på ei pinsevandring i Lindebøskauen til pinse, men 
da var folk andre steder enn i skogen, så den ble lite besøkt. Høsten frem mot november ble 
fin, med masse tilbud som ble gjennomført med god oppslutning. 
I 2020 har vi ikke fått gjennomført alle tilbud for 0-13 år.  
 
Menigheten har i 2020 hatt følgende trosopplæringstilbud: 
 
Forbedertjeneste for dåpsbarn (0-4 år): 
Alle barn som blir døpt og bor på Flekkerøy får en/to forbedere fra menigheten i 4 år. 
Barna følges opp med forbønn og en hilsen på 1, 2, 3 og 4 års dåpsdag.  
Hovedansvar i 2020: Vivian Holm. 
 
Babysang for babyer fra 0-12 måneder med foresatt: 
Vi har arrangert 2 kurs, vår og høst, med planlagte 10 samlinger, men pga. pandemien ble 
begge avkortet. Samlingene inneholdt sangstund og felles lunsj. Kursene ble holdt i Puls, 
kjelleren i kirka.   
Åshild Olsen var med og lagte lunsj til oss. 
Deltakere på tilbudet: 24 barn av 24 inviterte. (noen barn gikk på begge kursene) 
 
Småbarnsgudstjeneste for 1-3 åringer m/ familie: 
Det ble ingen gudstjeneste på våren. 
I høst hadde vi en småbarnsgudstjeneste der 4-5 åringene fra Believe dansestudio var med.  
Alle måtte sitte på stolene sine hele samlingen, så den inneholdt sang, andakt, bønn og dans. 
Vi hadde boller, kaffe og saft til kirkekaffe etterpå. Alle synes det var godt å møtes. Det var 
ca.100 på samlingen. 
Totalt kom 20 barn av 83 inviterte. 
 
«Min kirkebok» for 4 åringer. 
4 åringene med en foresatt ble først invitert til ei søndagsklubbsamling  
lør. 12.9 kl.11.00 i Puls. 
Der var det ei gruppe fra søndagsklubben som hadde hele samlingen.  
4 åringene fikk utdelt et aktivitetshefte til ei ny 4 års bok som de fikk dagen etterpå,  
«Kirkeboka mi» av Sindre Skeie. Barna ble også invitert til FløyBaGos. 
Søndag 12.9 fikk 4 åringene utdelt 4års-boka.  
Pga pandemien kunne vi ikke ha søndagsklubb, men ei ny gruppe fra søndagsklubben deltok 
på gudstjenesten med ulike tjenester. Vi sprengte kapasiteten på 200 og enda flere ville vært 
tilstede. 
Deltagere på tilbudet: 24stk. av 36 inviterte 
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Kirkerottefest for 5-åringer:  
5-åringene ble invitert til Kirkerottefest i menigehtssalen 26.august, der vi så filmen 
«Kirkerottene og Lea mus», som handler om den bortkomne sauen og så hadde vi  
pølser og popcorn.  
Barna fikk boka «Ragge møter Ravn» av Inger Anna Drangsholt.  
Deltagere på tilbudet: 26 stk. av 41 inviterte. 
 
Dåpsskole for 6 åringer: 
Dåpsskolen startet med utdeling av 6-årsboka «Tre i ett tre» på gudstjenesten 2.2. Dette var 
en Barnas gudstjeneste. 
Deretter var det 4 enkeltsamlinger i kirka på onsdager der de fikk diplom på siste samling. Her 
lærer de om kirka, treenigheten og bønn. 
Deltagere på tilbudet: 24 stk. av 33 inviterte. 
 
Pinsefest for 1.trinn: 
Dette tilbudet ble avlyst pga covid-19, men alle medlemmene fikk boka  
«Peterboken» i posten, som lærer både om disippelen Peter og om pinse. 
29 barn fikk boka. 
 
Julevandring for 2.trinn: 
Tirsdag 15.12 kom barna rett etter skolen til ei samling. Etter en julesang gikk vi rett på en 
vandring gjennom julebudskapet der barna fikk roller underveis. Så var det boller og saft  
før vi så «Mariaboken» på film fra Barabbasforlaget. 
Deltakere på tilbudet: 27 stk. av 29 inviterte. 
 
½ års abonnement på medieklubben «Superblink»: 
2.trinn fikk tilbud om ½ års gratis abonnement på medieklubben «Superblink».  
Brit Kari Urdal fra NLM hadde et informasjonsmøte for de påmeldte.   
Barna får 3 blader i posten, 2 cd-er og tilgang til nettstedet «superblinkland»  
Deltakere på tilbudet: 14 stk. av 29 inviterte. 
 
Tårnagenthelg for 3.trinn: 
Denne helga måtte vi også avlyse. 
Alle medlemmene fikk likevel «Tårnagentavisen» i posten og hadde mulighet for å sende inn 
svar på oppgaver og bli en tårnagent. 
40 barn fikk brev i posten.   
 
Frivillige tilbud for 3.og 4.trinn: 
Tilbudet startet med en pizzafest i slutten av august i menighetssalen, 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: 52stk. av 69 inviterte. 
 
Påskevandring for 4.trinn: 
Dette tilbudet måtte også avlyses. Medlemmene på 4.trinn fikk et aktivitetshefte om 
påskebudskapet 
33 fikk brev/pakke i posten. 
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Bibelgudstjeneste for 5.trinn: 
Menigheten inviterte til kveldsgudstjeneste 13.10, der alle fra 5.trinn, som ønsket det,  
fikk sin bibel. Hele kullet ble invitert.  
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.  
Samlingen resulterte i mange nye medlemmer i Soulchildren. 
Antall elever som fikk bibel: 43stk. Trinnet har 57elever 
 
Bibelkurs for 5.trinn:  
I etterkant av bibelgudstjenesten arrangerte vi 6 kursdager á 2 timer på onsdager rett etter 
skoletid i kirka. 
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. 
Barna fikk bagetter eller ostesmørbrød.. 
Deltagere på tilbudet: 37stk. av 34 inviterte.  
 
Frivillige tilbud, 6.trinn:. 
Tilbudet startet med en pizzafest i slutten av august i kirka. 
Der ble barna presentert for de aktuelle lagene de kunne delta på.  
Det var Soulchildren, You2, Home2You , Betweens, Sydkorset jenteforening,  
Rasken gutteforening, Blåkors Speideren. 
Deltakere på tilbudet: 44stk. av 38 inviterte. 
 
«Lys våken» for 6.trinn: 
Det er utsatt til våren 2021. 
 
Betweens, You2/ Home2you for 7.trinn: 
Alle disse tilbudene hadde redusert med samlinger pga covid-19 
Vi er veldig takknemlig for så mange gode tilbud for aldersgruppen i regi av menigheten! 
Deltakere på tilbudet: 25stk. av 42 inviterte.  
 
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/ forbedere 
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. 
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Bilder fra ulike trosopplæringstilbud i Flekkerøy menighet, 2020 

 

Dramatisering på bibelkurset                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Babysang, Elly og Tobias Maja og Pia maler. 
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Årsmelding for Søndagsklubben, 2020. 
2020 ble et annerledes år for søndagsklubben. Vi fikk i starten av året gjennomført noen få 
vanlige søndagsklubb-samlinger for barn og unge fra 0-10 år, som en del av gudstjenesten.  
Etter en lang pause, med nedstenging av samfunnet grunnet Covid-19, måtte vi etter 
sommerferien tenke nytt for å igjen kunne samle familiene. Vi inngikk et samarbeid med 
gudstjenesteutvalget i menigheten og Betweens, og bestemte oss for å teste ut en ny metode. 
 
Vi ville lage et tilpasset opplegg for barnefamilier/ungdommer annenhver søndag. Dette førte 
til at vi noen søndager hadde familiegudstjenester, og andre søndager hadde vi familiemøter 
på ettermiddagen. I begge variantene deltok søndagsklubb-teamet med ulike oppgaver,  
samt at vi benyttet oss av hjelp fra de ulike barne- og ungdomsskorene på øya og  
Believe dansestudio.  
 
Vi opplevde at både familiegudstjenestene og familiemøtene fungerte veldig godt!  
Det var spennende å se hvordan familiemøtene fyltes raskt opp til maks antall deltakere 
(plassbegrensninger pga. Covid-19). Vi vil fortsette med dette opplegget inn i 2021  
(eller så lenge Covid-19 setter begrensninger). 
 

Hovedansvarlige for søndagsklubben i 2020 har vært Ingvild og Eivind Skjekkeland,  
og de vil også fortsette som dette inn i 2021.  

Søndagsklubben har fungert godt også i år, tross et annerledes år. Vi kan gjerne bli flere med i 
arbeidet, både familier og ungdommer er hjertelig velkommen! 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, 2020. 
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 2020 var det 24 betalende medlemmer. Kontingenten er satt til 50 kr  
i halvåret. På FløyBaGos er det sang, dans, bønn, andakt og fruktpause.  

2020 har vært et annerledes år. Frem til 12. mars hadde vi vanlige øvelser. Etter 12. mars har vi 
kun hatt en ordinær øvelse. Som et alternativ har vi en gang vært ute og hatt et opplegg med 
sang, andakt og en liten tur. Vi har også tatt med alle barna på kino før jul der kinoen tok seg av 
smittevernreglene. Før sommeren gikk vi rundt med en liten hilsen og gave til alle barnene i koret. 
Karen Kilane har også med gjevne mellomrom delt en samlingsstund på korets Facebook-side.  

Høsten 2020 gav Edel M. A. Dale seg som dirigent og vi fikk Kristin Ingine Hermansen inn som 
ny dirigent. Karen M. Kilane og Ingunn A. Røsok er fortsatt med som ledere. 
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Årsmelding for Flekkerøy SoulKids 2020. 

Ledere er Susanne Hansson, Marielle Løvås, Brita Magnussen, Anne Louise Lima og  
Torhild Skraastad. 

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. 

Året 2020 startet bra med godt oppmøte på øvelsene og opptreden på basar i februar. Fra mars 
ble øvelsene avlyst, og barna mistet en viktig møteplass i kirka. Vi jobbet aktivt på facebook-
gruppa med å holde kontakten med barn og voksne ved å dele sanger og facebook-innlegg.   

Midt i september fikk vi starte opp igjen. Øvelsene var sterkt preget av smittevernshensyn, men 
både barna og lederne synes det var godt å kunne møtes igjen for å synge. Vi gjennomførte  
6 øvelser, før vi måtte avlyse resten av høsten.  3.søndag i advent sang barna fra 1.trinn i koret 
adventssanger på streamet familiemøte. Det var stas!  

Året 2020 var utfordrende på alle måter, men vi ser med glede at barna kommer tilbake etter 
lange Corona-opphold! Vi gleder oss til vi kan øve normalt igjen og til vi har flere arrangement  
å øve frem mot.  

 

 

Årsmelding for Flekkerøy SoulChildren (FSC) og Soul Teens (TS), 2020. 
Ledere : Torhild Skraastad, Kirsten Nilsen, Eva D Vik, Karoline Nilsen, Thomas Kulien  
og Andreas D Vik (studiepermisjon). 
 
Året 2020 har vært et veldig spesielt år for korets medlemmer og ledere. Covid19 gjorde 
korarbeid vanskelig. Vi pauset alt over en lengre periode. Kom heldigvis noe i gang på 
høsten. Fortsatt er vi 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 dame på 
kjøkkenet, Marry Sjøvold.(dette ble heller ikke gjennomførbart pga covid-19). Men, we’ll be back! 

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. 
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F. UNGDOMSARBEID 
 

Menigheten har i 2020 hatt ansvar for følgende ungdomsarbeid: 
 
Menighetens trosopplæring, 13 – 18 år. 
Lederkurs for 10. trinn: 
Koronasituasjonen rammet lederkurset ganske hardt. Kullet som begynte høsten 2020 rakk 
akkurat bli ferdig med undervisningsdelen i kirka før korona-nedstengningen 12. mars 2020.  
Da skulle de til å gå ut i praksis. Dette kokte bort da det ikke var noen tiltak de kunne ha praksis i. 
Samtidig ble det fort klart at studieturen som skulle bli til London sommeren 2020 måtte avlyses. 
Dette ble en trist konsekvens av koronapandemien. 
Høsten 2020 ble de invitert til kursbevis-utdeling på Large da vi åpna opp igjen. Da kom 10 glade 
ledere frem på scenen for å få kursbevis med brask og bram! Nytt kull startet opp 29. oktober 
som da kommer med i neste årsrapport. 
 
Myndighetsfest for 2. vgs (18år) 2020: 
Nytt de to siste årene er myndighetsfest for 2. vgs. 21 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. 
 
Disippelkurs for 8.trinn:  
Siste helga i oktober 2020 hadde vi disippelkurs på Solstrand leirsted, der deltakerne ble lært opp 
i å være noe for andre. Undervisningen var rundt temaet om trekant-forholdet: Gud-meg selv- vår 
neste. Vi vekslet med undervisning, vitnesbyrd og gøye gruppeoppgaver både ute og inne.  
Vi overnattet. Vi hadde med oss flotte ungdomsledere i tillegg til prest, trosopplærer og 
menighetspedagog.  
I etterkant av kurset fikk ungdommene velge praksis-sted i menigheten der de har ulike 
hjelpeoppgaver. Praksisperioden har blitt amputert da de tiltakene de skulle ha praksis på er blitt 
stengt ned våren 2021. Til slutt får de et diplom på fest våren 2021.  
Deltakere på tilbudet: 11 stk av 40 inviterte. 
Vi hadde sannsynligvis vært ennå flere dersom vi ikke hadde kollidert med speidertur. 
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Årsmelding fra Large ungdomsarbeid, 2020. 
Styret har i 2020 bestått av: 
Jonas Pettersen (leder), Karoline Nilsen (frem til sommeren 2020), Arlen Helland (frem til 
sommeren 2020), Markus Einar Lindhjem, Noa Oliver Kristiansen (frem til sommeren 2020), 
Marthe Kristiansen, Anna Akeland Hillesund, Sofie Kristoffersen (fra sommeren 2020),  
Martin Austefjord (fra høsten 2020) og menighetspedagog Arne Nilsen Berge. 
Styret har i løpet av dette året hatt styremøter ca. 2 ganger 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 gjerne også tjenester i  
andre tjenestegrupper i Large. 
 
Nytt i år er at vi har en struktur hvor vi har mange flere teamledere i undergruppene som mellom 
seg deler på ansvaret i sine respektive team. Parallelt med dette så har teamlederne samles 
hyppigere til inspirasjon, og vi har mer løpende kontakt på messenger. Dette for å sikre at vi går 
samme retning, og gjort det kortere vei for å løse utfordringer i arbeidet. 
 
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. 
 
Nytt i 2020 er at vi hadde vår første vår i ny kirke. Samtidig senket vi aldergrensen til 8. 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 80-120 stk. på hvert møte. 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), helt opp i 200 hver dag høsten 2020. 
 
Koronaåret; vi rakk heldigvis akkurat å arrangere X-Large våren 2020 før nedstenging. Da ble det 
helt slutt på møter og samlinger. Da gikk vi sammen med VUG i Voie til felles streaming-møter for 
ungdom. I starten fulgte 80 personer streamen samtidig under sending. Dette tallet falt utover 
våren når nyhetens interesse falt og temperaturen steg. Dette frem til vi kunne åpne igjen juni 
2020. 
 
Høsten startet med et smell og 100 ungdommer hver uke – med koronarestriksjoner. Vi hadde 
kiosk nede, men samtidig hadde vi åpen kafe i Pust med premium kaffe, frappe og smoothie 
annenhver uke. Dette ble svært populært blant de eldste ungdommene. Etter hvert fant vi formen 
med roligere stemning oppe, og med høyintensiv stemning nede. Dette fungerer svært bra for å 
bevare både de yngste 8. klassingene og de eldste 20-åringene. 
Mot jul stengte vi på ny igjen, og måtte ty til streaming, samt avlyse noen veldig få lørdager. 
 
Vi setter pris på all forbønn og omtanke for arbeidet og alle de frivillige i Large.  
En stor glede for menighetspedagogen er at vi har fått på plass en voksengruppe  
som stiller hver uke som trygge gode voksne forbilder som kan se ungdommene  
med litt annet blikk en de eldste ungdomslederne som er nærmere i alder kan  
gjøre. Dette skal vi bygge videre på, og det ønsker flere voksne som deltar her. 
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Årsmelding for fritidsklubben YOU2, 2020. 
Vi har ikke egen medlemsliste. 
Vi har hatt 4 samlinger i 2020. Redusert grunnet corona. 
24 jan: ca 30 deltakere 
4 sept: ca 50 deltakere (mange fra 6 trinn!!) 
16 okt: ca 35 deltakere 
9 des:  ca 20 fra 7 trinn, Karianne har sikkert oversikt over 6 trinn da vi var delt... 
Dette var felles juleavslutning med Home2you. 
 
Det har vært 2-3 kjøp på Kiwi. Det er skrevet på kortet som ligger på Kiwi og merket med You2. 
 
 
Årsmelding for HOME2YOU, 2020. 
Ledere: 
5.trinn: Torunn og Reidar Salvesen, Anne Louise og Åsmund Lima. 
6.trinn: Karianne og Sven Bjørn Hillesund. 
7.trinn: Else Norheim, Maria Svendsen og Mathias Grundetjern. 
8.trinn: Else Norheim, Maria Svendsen og Mathias Grundetjern. 
 
Oppmøte: 
90 registrerte tweens og ungdom. Vi møtes en fredag i mnd.  
To trinn fra kl 17.30 – 19.00 og to trinn fra 19.00 – 20.30. 
 
Utfordringer: 
Begrensninger på grunn av pandemien og at det ikke er lov til å samles hjemme.  
Har også i perioder vært helt stengt. 
Har brukt Pust, Puls og menighetssalen.  
Positive med å bruke kirken er god plass og storskjerm. 
 
 
På «Home2You» bruker vi opplegget «Aldri alene» fra Acta. Det er laget i samarbeid med flere 
organisasjoner. Se: https://acta.no/aldrialene/ 
 
Vi er godt fornøyd med opplegget, og bruker det litt forskjellig i gruppene. 
Ellers har vi litt mat, bønn og prat. Og ikke minst gøye leker. 
Flott arbeid å være med i, og vi tenker det er viktig for denne gruppen å ha et sted der de lærer 
om kristen tro, treffer andre fra klassen og har det gøy! 
 
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 

https://acta.no/aldrialene/
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Årsmelding fra KRIK – Kristen idrettskontakt, 2020. 
Krik styret 2020 har bestått av følgende: 
Karl Kristian Holst Vigsø, Oskar Harstad Andersen, David Rasmussen og Alexander olsen 
Styret har møte ca 2 ganger i halvåret, men prater mest over nettet. Vi planlegger ikke så mye 
akkurat nå fordi alt er så uforutsigbart pga Covid-19 derfor blir det bedre å prate over nettet og.  
 
Krik er en plass der ungdommer fra 8.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, men nå i Covid perioden har det blitt mye Volleyball. 
Vi er ca 5-20stk på hver trening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4GOD, 2020. 
4God er en kristen dansegruppe som tilhører Flekkerøy menighet! 
Vi er noen jenter i alder 18-21 år som danser 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! 
 
Dette året har vært ganske annerledes for vår del! Vi begynte året med å lage danser og  
legge en plan for året! Etter nedstengningen i mars har vi ikke hatt noen øvelser eller noen 
oppdrag! Vi håper at situasjonen snart bedres og at vi kan starte opp som normalt igjen!  
 
Vårt ønske er å vise hvem Jesus er gjennom dansen og vise mennesker danseglede! 
Vi danser for Gud!  
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Konfirmantundervisningen, 2020. 
Lørdag 19. september 2020 ble 29 ungdommer, konfirmert som de første konfirmantene i 
Flekkerøy nye kirke. Dette første kullet konfirmert i Flekkerøy nye kirke 
  
Det var menighetspedagog Arne Nilsen Berge og sokneprest Håkon Borgenvik som hadde 
ansvaret for opplegget dette året, et år som naturligvis ble preget av situasjonen rundt  
Korona-pandemien.  
 
16. juni var foreldre og konfirmanter invitert til informasjonsmøte med deltakelse av både 
SoulTeens og ungdomslederne våre. Dette var det andre kullet hvor vi startet opp med 
undervisning allerede rett etter høstferien. Undervisningsperioden går frem til ut april, med time 
annenhver torsdag. Dette for å få spredt konfirmasjonstiden utover en lenger periode, og for at 
det ikke skal gå for lang tid fra første møte med konfirmantene, 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 2019 var det presentasjonsgudstjeneste i Flekkerøyhallen i forbindelse  
med en SoulChurch – gudstjeneste. En veldig fin kombinasjon! 
 
Konfirmantweekenden gikk dette konfirmantåret til Skogtun leirsted i Marnardal i begynnelsen  
av november. Det ble en fin helg med god stemning, aktiviteter ute, og fine 
undervisningsbolker/møter.  
 
Undervisningen har foregått på torsdag ettermiddag, og ble for dette kullet begynt så vidt på  
SFO på Flekkerøy Barneskole som velvillig har stilt lokaler til disposisjon for oss i byggeperioden. 
Stor takk til skolens ledelse for dette! Etter jul hadde vi den store gleden av å innta våre nye,  
flotte lokaler i den nye kirka – så lenge det varte før alt ble stengt ned. Vi har først en 
fellesundervisning før konfirmantene deles i grupper. Minst to ledere pr gruppe, både voksne og 
ungdommer, stiller opp hele veien og gjør en fantastisk innsats. Med seg på gruppesamlingene 
fikk konfirmantene litt å bite i som er laget av foreldre. På enkelte temaer har det vært invitert 
undervisere utenfra. I år ble det ingen dør til og dør – fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp, pga 
smittevern, men vi forsøkte å samle inn mest mulig som digitale bøssebærere.   
 
Torsdag 11. juni var det igjen lov å samles utendørs, og vi samlet vi konfirmantene til 
sommeravslutning med grilling, volleyball og vannsport i Krageviga. Dette begynner å bli en fin 
tradisjon og konfirmantene hadde det så kjekt at de ikke ville hjem. 
 
KonfCamp på Risøya i forbindelse med Skjærgårds Music&Mission Festival ble også avlyst til 
stor skuffelse for ungdommene som hadde gledet seg veldig til dette.  Heldigvis så klarte vi å hive 
oss rundt og få leid Havglimt leirsted, og hadde en fantastisk fin leir der på sensommeren. Det ble 
et bra plaster på såret med bading, aktiviteter, sosialt samvær, møter og undervisning, og besøk 
av Åpne dører med spennende bibelsmugling i området rundt leirstedet.  
 
Etter ferien fikk vi lov å samles på vanlig vis igjen, og var sammen tre torsdager for å forberede 
samtalegudstjeneste og konfirmasjon.  
 
Takk til gode ledere og alle som bidro til å gjøre 2019/20 til et godt konfirmantår!  
 
Hilsen sokneprest, Håkon Borgenvik og menighetspedagog for ungdom, Arne Berge. 
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G. FAMILIE- OG VOKSENARBEID 
 
Menigheten har i 2020 hatt ansvar for følgende familie- og voksenarbeid: 
 
Menighetens bønnetjeneste, 2020. 
Det er mange i menigheten som ber. Vi ber alene, i familien, i foreninger og i grupper.  
Bønnen åpner for Guds nærvær og velsignelse. Takk til alle som ber!  
 
I 2020 har menighetens bønnesamlinger fulgt de smitteverntiltak som til enhver tid har vært 
gjeldende. Følgende planmessighet for organisert bønn er gjennomført.     
 
BØNNEKRUKKA I gudstjenesten blir bønnekrukka båret fram under forbønnen. Krukka står hele 
uka ved sidealteret i kirkerommet. Alle er velkomne til å 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 menighetsfaddere som ber for barnet 
fram til de får 4 års boken deles ut. 
 
Hver konfirmant får på presentasjonsgudstjenesten to bønnefaddere. 
 
BØNN FOR OG SALVING AV SYKE etter avtale med presten. 
 
TIDEBØNN i bønnekapellet «Hjerteslag» mandag kveld i oddetallsuker og hver torsdag morgen.  
 
MENIGHETENS BØNNETIME forbønn for menighet, land og verden i bønnekapellet mandag 
kveld i partallsuker.        
 
FELLES BØNNEMØTE Til bønnesamlingen søndag morgen, før den nye kirka ble vigslet, var 
Flekkerøy Bedehusforsamling, Flekkerøy Misjonskirke og Skjærgårdsheimen /Ungdom i oppdrag 
invitert. Forslag om felles bønnesamlinger ble tatt imot positivt. En gang i halvåret deltar vi på 
hverandres samling. Mandag 14.09.2020 var vi samlet i Flekkerøy kirke. Onsdag 17.03.2021 har 
Flekkerøy Bedehusforsamling invitert alle til felles bønnemøte på bedehuset. 
 
BØNNEKAPELLET «HJERTESLAG» Grupper og enkeltpersoner kan bruke kapellet som er 
åpent i kontortiden og når det skjer noe i kirken. Staben har stort sett hver dag kl.11.55 en kort 
bønnesamling i kapellet. Det er åpent for alle. 
 
TENK STORT OM BØNN Vi er mange i menigheten som ber. Vi er ikke mange på 
bønnesamlingene. Du er hjertelig velkommen!  
 
Paulus sier: «Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk 
for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv 
med gudsfrykt og verdighet i alt.» (1.Tim.2.1-2) 
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Årsmelding for Unge voksne, 2020. 
«Unge voksne» er et arbeid i Flekkerøy menighet for unge voksne 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, Trine Anette og Anstein Norheim, Miriam Rasmussen, 
Karoline Myklebust og Hanne Nuland Marcussen.  
 
De få samlingene vi har fått hatt i år har vært i kjelleren «Plus» i Flekkerøy kirke. Vi har holdt oss 
til den siste fredagen i måneden kl 20:00 og holdt på til ca 23:30. Det har vært mellom 20 og 40 
unge voksne på samlingene. Året har likevel vært preget av korona, og vi har bare fått 
gjennomført fire samlinger gjennom hele året, i januar, februar, september og oktober. Det var 
fine samlinger med god avstand og smittevern-vennlig mat og drikke.  
 
Møtene har inneholdt en andakt, et underholdningsinnslag i form av sang, quiz eller lek, noe å 
spise og mye tid til å snakke sammen rundt bordene. Gjennom hele året har vi hatt temaet 
«Målrettet liv». Andaktsholderne har snakket rundt tema, og som regel tatt utgangspunkt i eget liv 
og livssituasjon. Dette temaet har fungert bra, og vi har fått høre mye godt og ulikt fra forskjellige 
talere. Vi velger å fortsette med dette temaet inn i det nye året.  
 
I år ser vi at vi har fått med oss en del yngre unge voksne som ikke har vært hos oss før. Dette 
syntes vi er veldig gøy. I tillegg har vi prøve å spør andre enn komiteen til mer konkrete 
arbeidsoppgaver. Dette har fungert bra, og er noe vi ønsker å fortsette med fremover i 
kommende møter.  
 
I det kommende året ser vi frem til å kunne treffes mer igjen, og kommer mer inn i faste rutiner 
med siste fredagen i måneden.  
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Årsmelding for Korall, 2020. 
Styret i Korall valgt på årsmøtet februar 2020:  
Leder: Johanne A. Klovning.   
Nestleder: Rune Nikolaisen.   
Økonomiansvarlig: Anne Louise Lima.  
Styremedlem: Irma Reinhardsen 
Styremedlem: Anne Berentsen 
 
Dirigent: Eivind Pedersen.  
Vi er glade for den innsatsen Eivind legger ned, han er inspirerende og entusiastisk.   
 
Øvelser:  
Våren: Det var fint å ta i bruk den nye kirka. Etter litt prøving fant vi ut at kirkesalen egnet seg 
best for øvelsene våre. Vi hadde øvelser annenhver onsdag frem til begynnelsen av mars da 
Norge ble korona-stengt.  
I mai hadde vi en øvelse ute, der vi lærte ``Ja, vi elsker`` firstemt. 
Høsten: I slutten av august begynte vi med øvelser annenhver onsdag. Øvelsene var noe preget 
av smitteverntiltak, men det fungerte fordi vi hadde så god plass.   
 
Antall medlemmer:   
Vår: mellom 35 og 45 stk. 
Høst: mellom 35 og 45 stk. 
                         
Alderen på korets medlemmer er fra 20-årene til 60-årene.  
 
Korall har i 2020 deltatt på følgende arrangementer:  
Vi sang på gudstjenesten 1.mars da alterteppet ble avduket. 
Ellers ble alle gudstjenester og konserter vi hadde planlagt ble avlyst pga. pandemien. 
 
Økonomi 
Koret har en sunn økonomi.  
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Årsmelding for smågrupper, 2020. 
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 31.12.20 er det 20 stk. ulike (registrerte) grupper for unge voksne og voksne med i 
menighetens gruppenettverk. 
I 2020 har smittesituasjonen gjort at mange har måtte sette gruppa på pause. 
 
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 Borgenviks 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 
 
Torunn Haraldsen, 23.2.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:torunntrost@hotmail.com
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Menighetsturen til Åpta, 2020: 
Menighetsturen i slutten av august 2020 ble dessverre avlyst pga. Covid19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2020.   
 
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 digitale plattformer 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. 
Tidsrom: 2020 – 2022. Misjonsland: Estland. 
 
NMS har sendt misjonærer til Estland f.o.m. 2003, og samarbeidet ble videreført med en ny  
fem-årsperiode frem til 2023. 
Spesielt fokus på: - Barn og Unge. - Plante og utvikle misjonale menigheter. 
 
Hovedfokus på 2 nye menigheter: (der de også bygger kirker). 
- Mustamae (en forstad til Tallin) –her er det mange boligblokker, og nå bygges ny kirke, der de 
har tatt i bruk kontoret, etter at de måtte flytte ut av lokaler i kjelleren på bydelshuset. 
Menigheten har utviklet seg fra ei husgruppe i 2008 og til nå med ca. 150 medlemmer. 
Nøkkelord for virksomheten er:  Misjon, diakoni, barne- og ungdomsarbeid og bibelstudium. 
De driver også en gjenbruksbutikk. 
 
Kirka her har en total-ramme på ca. NOK 11 mill., hvorav de hittil har samlet inn ca. NOK 7 mill. 
både lokalt og gjennom gaver fra Norge (NMS), og vennskapsmenigheter i Finland og i England.      
 

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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- Saku (et par mil sør for Tallinn).  Denne menigheten ble grunnlagt i 2013 med 12 medlemmer, 
og har nå ca. 120 medlemmer.  Menigheten holder til i et gammelt bedehus, men har startet 
bygging av ny kirke, som er under tak pr. 1.12.2019, så nå har de tatt i bruk noen av rommene 
der. Her er det ungdomsarbeid og et gospelkor. 
Fantastisk å oppleve menigheten som et svar på bønn fra de eldre i distriktet som ble undertrykt 
under Sovjet-tida. Også her mangler man ca. 3,5 – 4 mill. før kirkebygget er helt ferdig. 
 
Tror vi har mye å lære av kirken i Estland når det gjelder å nå ut til de som kjenner lite eller 
ingenting til kristen tro! 
 
Hvorfor velge Estland som misjonsprosjekt. 
- Geografisk nærhet til prosjektet. 
- Relativt lett å få god informasjon og oppdatering (bønne- og takke-emner) fra arbeidet. 
- Mulighet for å arrangere menighetstur (for 20 – 30 personer) – kostnadene vil her ligge på  
ca. kr.  4.-6.000 pr. pers. 
 
Da kan vi se arbeidet på nært hold, og bli ytterligere inspirert. 
- Mulighet for Ungdomstur; da arbeidet blant barn og unge står meget sentralt.  Vi kan også få 
besøk fra Estland bl.a. av Saku Gospel med sine 7-10 medlemmer.  
- NMS driver Ucrew Estland dvs. ungdom kan ta et år som voluntør i NMS-arbeidet i Estland, og 
blir da knyttet til disse to menighetene og deres barne- og ungdomsarbeid, samt delaktig i 
arbeidet med ungdomsmagasin, media-leirer, fotball-lag for unge gutter (litt som KRIK i Norge), 
og radiostasjon for unge.  
- Mulighet for at misjonsprosjektet kan utvides til også å bidra med diakonalt humanitært arbeid 
(bl.a. matpakke-utdeling som allerede skjer i tilknytning til menighetene). 
 
Litt om utfordringene i Estland: 
- Alkohol-misbruket er høyt i Estland, og fører ofte til at far forlater familien. Tilbake sitter kone og 
barn som får en enda tøffere hverdag. Arbeidsledigheten er høy, og det er ikke lett for 
alenemødre å finne seg jobb.  
- Hvorfor kommer det ikke gutter og menn? Skal vi slå oss til ro med at det stort sett er kvinner i 
menigheten vår? 
Det var da man begynte å tenke høyt om et eget mannsarbeid i menigheten, der man også 
inkluderer fotball, undervisning om Jesus og om det å være mann. 
Jobber med å finne en sunn balanse mellom utadrettet og innadrettet virksomhet for de 
døpte/konfirmerte medlemmer.  
 
Målsetting for 2020: Kr. 150.000. 
 
Oppnås gjennom: 
Bidrag fra Rasken, Sennepskornet og Sydkorset: kr. 70.000 
Misjonsoffer på de gudstjenestene Misjonsforeningen 
er ansvarlig for: 5 – 6 gudstjenester i året for NMS: kr. 45.000 
Misjonsoffer til Misjonsprosjektet på 4 forordnede  
gudstjenester pr. år (2 vår/2 høst): kr. 35.000 
 
I tillegg vil målsettingen kunne utvides med 50 – 100’ gjennom at også  
Large og det øvrige ungdomsarbeidet blir sterkt delaktig i Misjonsprosjektet.  
Dette er jo en svært viktig del av Misjonsprosjektet. 
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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 2020 bestått av:  
Trond Sjøvold, Ove Tollefsrud og Noa Oliver Kristiansen. 
 
Møter: I 2020 har husrådet hatt to (2) møter. 
 
Praktisk arbeid som er utført: 
✓ Montere hyller i div rom. 
✓ Blomsterbed ved trapp/ vei opp til kirken. 
✓ Hyller bak speil nede i kjelleren. 
✓ Søppeltømming av diverse som var spart på fra gammelt kirkebygg. 
✓ Telle opp overflødig møbler. 
✓ Montere bilder i flere rom. 
✓ Fikse gammel talerstol. 

 

 

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 2020: 
Vi har fortsatt med at musikkutvalget er en del av gudstjenesteutvalget. Vi har hatt et ønske 
om at musikkutvalget kan ha noen samlinger på egenhånd med sine ressurspersoner, for 
deretter å rapportere dette til gudstjenesteutvalget. Det har vært arrangert denne type 
møtevirksomhet ved 1 anledning i 2020. 
Asbjørn Nilsen Aadnevig hadde ansvar for sang og musikk utvalget, men har permisjon høsten 
2020. Siw Therese Thomassen overtok ansvar og plass i utvalget.  
 
GUs sammensetning gjennom året har vært: Håkon Borgenvik, Jan Egil Norheim, 
Berit Nilsen, Kathrina Reiersølmoen, Karianne Hillesund, Torhild Skraastad (sluttet i 
november.) Asbjørn Nilsen Aadnevig (permisjon sept), Siw Therese Thomassen  
(overtok etter Asbjørn) og leder Karin Bjørndal. Det har vært forsøkt å skaffe en representant 
for ungdommen som kan overta etter Torild Skraastad, uten hell.  
Edel M. Dale (Barnas gudstjeneste) ble invitert på enkelte møter, men fant ikke tid til dette og 
meldte at hun måtte trekke seg våren 2020. Jonas Pettersen (Large) har fått invitasjon til 
utvalgets utvidete møter. 
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Arbeid og oppgaver i 2020: 
GUs arbeid er i hovedtrekk å legge opp gudstjenester for vår- og høsthalvåret, skaffe frivillige 
til ulike type tjenester, samt å evaluere gudstjenester. Det har vært et krevende år på mange 
vis på grunn av pandemien. Mange gudstjenester har måttet bli hel- og delvis digitale 
(streamet på facebook), samt at store og mindre besøksrestriksjoner har preget antall 
deltagere på gudstjenestene. Menigheten har vært velsignet med dyktige frivillige på 
streaming av digitale gudstjenester, disse fortjener en stor takk! 
 
Ingvild Skjekkeland (Søndagsklubben) har vært med på et møte høsten 2020 for å bli med på 
å forme utvalgets ønsker omkring et større fokus på barn og familier under pandemien.  
Dette har hun og de hun har knyttet til seg løst på en kjempe fin måte! 
Siw Therese Thomassen har jobbet med å skaffe faste team til forsangere på gudstjenestene. 
Målet har vært å ha denne tjenesten preget av variasjon av faste team og forsangere som ikke 
er en del av faste team. Det har vært utfordringer knyttet til pandemien også her. Enkelte av 
forsangerne ønsker ikke å bli streamet på facebook.  
 
Pandemien har ført til at vi har blitt flinke på streaming, vi lager gode sendinger. Vi har ønsket 
å fortsette med streaming også etter pandemien. Gudstjenesteutvalget har sammen med  
kommunikasjonsutvalget hatt felles møter hvor spørsmål knyttet til hva som skal streames, 
hvem skal streames/ikke streames har vært gjennomgått. Ut fra dette møtet er det satt opp på  
gudstjenestelisten hvilke gudstjenester som skal strømmes. På bakgrunn av denne kan 
frivillige som ikke ønsker å streames likevel delta i tjeneste på de gudstjenestene som ikke 
skal streames.  
 
Gjennom året har det vært ulike gudstjenester, noen har vært hel-digitale andre med ulike  
besøksrestriksjoner. Påsken ble hel-digital, så åpnet det seg mer opp gjennom sommeren og 
tidlig høst. Det har vært spesielt hyggelig å ha konfirmantgudstjenester i egen kirke igjen!  
Julegudstjenestene ble innspilt på forhånd for å blant annet sørge for fritid til folkene som 
streamer, samt at deltagere på gudstjenestene kunne se sendingen sammen med sin familie. 
Dette fungerte veldig godt! Kirken holdt likevel åpent på julaften, for en kort julevandring med 
sang og juleevangeliet. Dette var et godt supplement til den digitale sendingen.  
 
Elementer fra trosopplæringsplanen har vært planlagt å prege flere av gudstjenestene 
gjennom året. Dette har vært i samarbeid med Else Norheim (trosopplærer).  
Enkelte har ikke latt seg gjennomføre grunnet pandemien.  
 
Misjonsforeningen har hatt ansvar for sin del av gudstjenestene i 2020. Både VIT-team og 
andre frivillige har vært med på å arrangere disse gudstjenestene. 
I tillegg har menigheten støttet opp om avvikling av Øygospel. 
Det er lagt opp til variasjon i gudstjenestene både i form og innhold. 
Det ble i 2020 bestemt at gudstjenestene skulle ha ny liturgi. Grunnet pandemien ble dette 
utsatt til våren 2021. 
 
Karin Bjørndal leder av gudstjenesteutvalget 
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C. UNDERVISNINGSUTVALGET 
Utvalgets oppgaver: Trosopplæring, gruppefellesskap og voksenopplæring. 
Utvalgets sammensetning: Merethe Larsen, Knut Walde, Kirsten Nilsen, Tone Vigsø 
(representant for MR), Else Norheim (trosopplærer), Maria Berrum Lande (leder) 
 
Undervisningsutvalget (UU) har jobbet med følgende hovedsaker i året  
som har vært (2020): 
✓ Planlagt inspirasjonskveld for frivillige, mai 2020. Avlyst grunnet korona. 
✓ Planlagt felles samling for menighetens smågrupper, mai 2020. Avlyst grunnet korona. 
✓ 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. Flere grupper er kommet til dette 

året, i form av rene jente/damegrupper i ulike aldersgrupper.   
✓ Kommet med forslag til dåpsgave for større barn/ voksne som blir døpt i kirka vår. 
✓ Planlagt og gjennomført menighetshelg, oktober 2020. Helga bestod av to kveldsmøter 

fredag og lørdag kveld, et bibelkurs-seminar ledet av Helga Samset, nattverdsmesse for 
ungdom lørdag kveld, samt en familiegudstjeneste søndag formiddag med påfølgende tur 
til Murane. Temaet for helga var «Hvorfor velge Jesus i 2020?» Reidar Hillesund var 
møteleder på kveldsmøtene, Nils Terje Andersen talte begge kveldene, og Soul Teens 
sang lørdag kveld.  

 
 
ONSDAGSKIRKEN. 
Onsdagskirka 2020 har beholdt samme struktur som tidligere år med samlinger annen hver 
onsdag i partallsuker. Kveldene starter kl 19.30 med frukt, kjeks og kaffi og småprat/mingling 
og avslutter ca kl 21.00. Samlingene består av litt menighetsnytt, undervisning/tale/foredrag og 
solosang. Roald Guttormsen er vår faste pianist. 
 
Det ble en opptur å kunne samles i selveste kirkesalen i Flekkerøy nye kirke. Godt frammøte 
på alle kvelder (fra 60-95 stk), og mange gode tilbakemeldinger. Dessverre satte Covid-19 en 
stopp for flere av kveldene i 2020. 
 
Styret i 2020: Merethe, June, Åshild, Heidi, Leif, Roald, Preben og Grethe. I tillegg er Brynjar 
vår tekniker. Frank gikk ut av styret i 2020 og Preben kom inn. 

 
Oversikt over programmet i 2020: 
✓ 22.01.20 Håkon Borgenvik - Rom for det hellige – i en travel hverdag. Sang: Ivar Sandnes. 
✓ 05.02.20 Kristina Grundetjern – Hverdagskristen - Sang: Karen Skeie Huitfeldt. 
✓ 04.03.20 Blåkors Kristiansand v/ Arve Bjerke -  

Sang/musikk: Siren Wilhelmsen og Ronnie Jacobsen. 
✓ 18.03.20 Arve og Olga - Livet på veien - avlyst pga korona. 
✓ 01.04.20 Edel Dale - Fra menneske til menneske.  

Frivillig arbeid blant flyktninger og immigranter i Hellas - avlyst pga korona  
✓ 15.04.20 Berit Iversen Drivdal - Hvordan nå dagens mennesker med evangeliet om Jesus 

Sang: Toril B. Hodnemyr - avlyst pga korona 
✓ 29.04.20 Mia Markussen - Dialogen - Sang: Siw Thomassen - avlyst pga av korona 
✓ 02.09.20 Berit Iversen Drivdal og Tone Strand - Hvordan nå dagens mennesker med 

evangeliet om Jesus - Sang: Torhild Hodnemyr. 
✓ 16.09.20 Arve og Olga - Livet på veien - Sang/musikk: Elise Aksnes Omland. 
✓ 14.10.20 Kristina Grundetjern – Salmekveld - Sang: June Baarøy Myhrstad, Roy Bjønnum, 

Lene Nilsen Berge og Marianne Stormark. 
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✓ 28.10.20 Edel Dale - Fra menneske til menneske. Frivillig arbeid blant flyktninger og 
immigranter i Hellas – Sang/musikk: Andreas Dale, Karen Skeie Huitfeldt, Elise Aksnes 
Omland og Roald. 

✓ 11.11.20 Elin Fagerbakke - Elsket av Gud – Sang: Karoline Nilsen - avlyst pga korona. 
✓ 25.11.20 Per Arne Dahl - Sårbarhetens kraft og risiko - avlyst pga korona. 

 
 

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 ved utgangen av 2020: Linda Tryland, Håkon Reiersølmoen, Stig Rune Skaran, 
Vivian Holm og Ivar Sandnes.  
 
Hjertelig takk til de som har valgt å avslutte engasjementet i diakoniutvalget: 
Bodil Kristiansen som har vært leder over lang tid, og i de to siste årene hatt ansvar for 
menighetsfadderordningen for dåpsbarna. Gro Anita Helland vært sekretær i mange år.  
 
Åshild Olsen har vært med i mange år og har ansvar for besøk til pårørende ved dødsfall. 
 
I 2020 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 felles inspirasjonskveld for Diakoniutvalg med diakon fra Søgne menighet. 

Hvordan har de lykkes med nye ideer, møte med enkeltmennesker.  
✓ Vi har tatt ansvaret for å videreutvikle hva det vil si å være kirkevert. Ansvar Stig Rune. 
✓ Vi har utfordret og tatt ansvar for å gjennomføre hverdagsmesse ca. en gang i måneden. 

Ansvar Ivar Sandnes. 
✓ Vi har deltatt på inspirasjonssamling med Kirkens Ungdomsprosjekt i byen. 
✓ Bidratt sammen med hjertelaget før sommer slik at eldre over 80 fikk en blomst på døra. 

 
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 Bodil 

Kristiansen har gjort en strålende jobb i flere år, men arbeidet har nå blitt overtatt av Vivian 
Holm. 

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

✓ Tilbud 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.  

✓ Kafe Pust har sin egen årsmelding, men vi oppfatter den som et meget viktig diakonalt 
arbeid i menigheten. Det har vist seg å være en flott treningsarena for ungdom, 
arbeidsledige, pensjonister og flyktninger samt en flott arena for sosialt samvær både 
foran og bak disken.  
Vi opplever dette som et veldig godt diakonalt tilbud i Flekkerøy menighet. 
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De fleste av tilbudene har dessverre til tider stått stille eller vært avlyst på grunn av Covid19 
pandemien. 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 / 2021, Håkon Reiersølmoen. 
 
 
 
SORG OG OMSORG I KRISTIANSAND OG SØGNE, årsmelding 2020. 
Bakgrunn 
Sorg og Omsorg er en viktig del av det diakonale arbeidet i Kristiansand med ringvirkninger 
også til nabokommuner. Diakonforum koordinerer arbeidet.  
Diakonforum består av diakonene i Domprostiet. 
 
Arbeidet utføres på vegne av alle menighetene i Den norske kirke, også de som ikke har 
ansatt diakon, for å skape et likt tilbud til alle innbyggere i kommunen. 
 
I år har følgende diakoner hatt lederansvar i sorgarbeidet:  
Tone Benestad, Lund. (Leder og koordinator for samtalegruppene ved dødsfall)   
Silje Wik Vesterfjell, Domkirken. (Koordinator for samtalegruppene ved samlivsbrudd.) 
 
Arild Tjørve, Vågsbygd (Koordinator for gruppene for ungdom og ansvar for PR/økonomi) 
Ranveig Lyngroth, Voie (Leder for veiledningen av gruppelederne sammen med  
Tone Benestad).  
 
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 og andre nabokommuner. 
Arrangere samlivskurs for å forebygge samlivsbrudd (Ikke gjennomført i år.) 
Arrangere temakvelder relatert til sorg og samlivsbrudd – (Ikke gjennomført i år) 
 
Sorggrupper 
På tross av avlysninger og utsettelser pga pandemien har vi hatt 9 ulike sorggrupper i sving i 
2020, bare 4 færre enn i rekordåret 2019: 
4 grupper for etterlatte ved tap av ektefelle eller samboer 
3 grupper etter samlivsbrudd  
2 grupper for foreldre som har mistet voksne barn 
 
Sammen med KUP (Kirkens ungdomsprosjekt) har vi fortsatt å tilby grupper for ungdom fra 16 
til 20 år som har mistet foreldre eller søsken. Men det har dessverre ikke lyktes å få nok 
deltakere til å starte opp.  
 
Til sammen har 45 personer, 13 menn og 32 kvinner, deltatt i gruppene. 
Som vedlagte statistikk viser, kommer de fra alle storkommunens kirkesogn.  
7 har kommet fra andre kommuner, fra Lindesnes i vest til Arendal i øst.  
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Gruppelederne og kompetanseheving 
Vi har hatt 17 gruppeledere tilgjengelige, og 13 av dem har ledet 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 gjennomførte  veilednings-samlinger i januar og oktober: Én med besøk av Arne Tord 
Sveinall fra Institutt for sjelesorg – avd. Sør, og én der vi jobbet med case knyttet til gruppene.  
 
Samarbeid med kommunen 
I forbindelse med kommunens oppstart av et pårørendesenter og samtalestedet Drop In har vi 
hatt flere treff med de ansvarlige der for gjensidig informasjon, inspirasjon og arbeidsfordeling. 
De satser nå på å starte eget gruppetilbud for etterlatte etter selvmord, et tilbud som har 
manglet i byen de siste årene.  For kommende år planlegger vi en felles fagdag i regi av 
Sorgstøttesenteret på A-hus, der også de som har sorggrupper for barn i regi av Familiens 
Hus Øst, blir med. 
 
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 og på hjemmesidene til menighetene, av og til 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. 
 
Økonomi 
De store menighetene ble i 2018 utfordret til å bidra med kr 2000 og de små til å bidra med kr 
1250 til dette diakonale fellestiltaket. Med få utgifter i år er beholdningen fortsatt god, så det 
blir ikke nødvendig å be om nye bidrag før neste år.  
 
Tone Benestad, diakon i Lund /leder for Sorg og omsorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kristiansand.kirken.no/
http://www.sorggrupper.no/
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KIRKENS INTERNASJONALE FELLESSKAP I KRISTIANSAND, årsmelding 2020: 
Året 2020 har vært et spesielt år på mange områder og det gjelder også virksomheten til 
Kirkens Internasjonale Felleskap (CIF). Odd Bjarne Ellefsen avsluttet tjenesten som 
internasjonal prest den 31.desember 2019 og Solomon Yohannes Wako tiltrådte i stillingen 3. 
august 2020. Kirkens internasjonale felleskap har derfor vært uten prest mer enn et halvt år. I 
tillegg har korona pandemien gjort det vanskelig å gjennomføre enkelte tiltak. Likevel har det 
også i 2020 vært aktivitet og flere arrangement har latt seg gjennomføre.  
 
Faste tiltak innenfor Kirkens Internasjonale Felleskap i Kristiansand  
 
Velkomstsenteret 
Velkomstsenteret er en møteplass hvor migranter fra forskjellige land og nordmenn samles 
hver torsdag fra kl 15:00-17:00 for sosialisering og fellesskap. Migranter fra forskjellige land 
kan få leksehjelp, språk hjelp, i tillegg til at det er et sted for å lære norske tradisjoner og 
vaner. Velkomstsenteret er til stor hjelp for migranter, for integrering og inkludering med 
nordmenn og norsk kultur. Høsten 2020 har det kun vært mulig å samles 5 ganger. I tillegg har 
det vært 2 planleggingsmøter med de frivillige. En gruppe dedikerte og engasjerte frivillige gjør 
tiltaket mulig. Korona har vært en hindring og utfordring, og i perioder har dessverre tiltaket 
ligget nede.  Likevel opplever vi at det er mange som er interessert og hvis interessen vokser 
kan det være en utfordring å rekruttere nok frivillig medarbeidere.  
 
Kulturkafé 
Kulturkafeen er et diakonalt tilbud hvor folk kan møtes på tvers av ulik tro, kultur, religion og 
kjønn. Dette er et sted for relasjonsbygging, for å lære av hverandres kulturer og tradisjoner. 
Her skjer ulike ting, alt fra musikk innslag til foredrag om ulike aktuelle tema som rasisme, 
klima og annen tematikk som kan være relevant for å forstå norsk kultur og tradisjoner. Dette 
er også en arena for inkludering til det norske samfunnet og en arena for å samtale om ulike 
spørsmål. Det er fokus på forståelse av hverandres kultur og sammenheng og det er rom for 
mangfold. Høsten 2020 fikk vi bare gjennomført 2 planleggingsmøter og en kulturkafé lørdag 
pga korona restriksjoner.  
 
Tolketjeneste 
Domkirken står midt i byen og her kommer det ofte besøk på søndager, turister, internasjonale 
studenter og enkelte andre migranter kan ta turen innom kriken.  Det har vært et mål å ha 
tolketjeneste fra norsk til engelsk hver søndag, og med tre tolker dekkes stort sett 3 av 4 
søndager i måneden. Under korona pandemien med krav om påmelding til gudstjeneste, har 
færre engelskspråklige meldt seg på for å delta på gudstjeneste og tolkingsbehovet har derfor 
falt ut mange ganger i løpet av høsten 2020. Vi ønsker å rekruttere 1-2 tolker, men det har vist 
seg å være vanskelig slik situasjonen er nå. 
 
Fredagskafé 
I stedet for verdensvidmiddag ble det høsten 2020 arrangert fredagskafé i samarbeid med KIA. 
Tema denne gangen var Etiopia og internasjonal prest hadde en presentasjon med spørsmål 
til samtale i etterkant. Det har ikke vært mulig å gjennomføre flere fredagskaféer denne 
høsten. 
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Enkelt tiltak innenfor Kirkens Internasjonale Felleskap i Kristiansand  
 
Søndagsgudstjenester 
På grunn av koronapandemien ble gudstjenester i samarbeid mellom internasjonal prest og 
Vågsbygd, Flekkerøya, Grim og Randesund menighet utsatt til 2021.  
Internasjonal prest deltok med fredagsmesse.  
 
Samtale 
31.august 2020 arrangerte forum for tro og livssyn en samtale i Kristiansand Domkirke med 
tema: Finnes tros- og livsynsrasisme hos oss. Det ble en god samtale rundt tematikken som 
viste at slik rasisme finnes og ulike meninger om hva man bør gjøre med slikt ble delt.  
 
Asylsøkere 
Høsten 2020 hadde vi et tilfelle hvor en kvinne med to barn henvendte seg til kirken og 
internasjonal prest da hun hadde fått avslag på asylsøknaden sin. I samarbeid med tidligere 
CIF prest Odd Bjarne Ellefsen fikk hun informasjon om ordninger for å returnere tilbake til 
hjemlandet sitt. Jeg har hørt fra hennes ven som bor i Kristiansand at hun fortsatt opplever 
problemer. 
Internasjonal prest sammen med Kjellaug … var på besøk på Kjevik asylmottak og hadde et 
møte med ledelsen der. De fortalte om tilbudet på mottaket, men ønsket CIF velkommen til å 
starte tiltak som kunne inkludere alle beboerne. Dette er svært interessant, og utfordringen er 
kanskje knyttet til rekruttering av nok frivillige.   
 
Møte med ordfører 
Internasjonal prest hadde et møte med ordføreren. Han var opptatt av hvilke tiltak vi hadde for 
å inkludere minoritetsgruppene i kirken for eksempel rundt juletider og også hvordan vi kan 
hjelpe minoritetsungdom som sliter på ulikt vis. Sistnevnte forslag i varetas i stor grad av KUP. 
Jul i alle land er et tilbud som inkluderer minoritetsgruppene i kirken, men det er mulig å utvide 
det kirkelige tilbudet til denne målgruppen.  
 
Søndagstur:  
Vi har vært på tur 2 ganger høsten 2020; i Ravnedalen og i Kolonihagen. Det var 8-12 
personer begge ganger. Dette er et ledd i integrering og inkludering hvor man lærer historien 
om steder, kulturen, bli kjent med hverandre og praktiserer norsk språk.  
Turen i november ble avlyst pga korona, i desember og januar arrangeres det ikke tur. 
 
Jul i alle land 
Jul i alle land ble gjennomført i domkirken søndag 27.desember. Det var stor pågang og de 50 
tillatte plassene ble fort fylt opp. Dessverre var det noen som hadde meldt seg på, men som 
ikke kom. Det var sang på amharisk, polsk, swahili, spansk, oromo, norsk og engelsk. Preken 
ble holdt på norsk og forbønnen ble holdt på forskjellige språk. Komiteen for arrangementet 
snakket om at dette er et konsept det går an å bygge videre på og overføre til andre 
menigheter ved andre anledninger.  
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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 2020 av: 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 2020 
Gjennomgang/ kontroll av årsregnskap for 2019 og 20. 
Utarbeidelse/ gjennomgang av budsjett for 2020. 
 
                                                                                    

F. KOMMUNIKASJONSUTVALGET (KU) 
Utvalget har i 2020 bestått av Roy Øverland, Brynjar Hellemo, Ragnhild Beite, Rune Nikolaisen 
(nestleder), Marit Loland Tveit (leder) og Arne Nilsen Berge (leder av Flekkerøy Kirke Media). 
Brynjar Hellemo valgte å trekke seg ut av utvalget etter sommeren.  
 
Kommunikasjonsutvalget har to undergrupper: FK Media og Redaksjonen for Horisonten.  
Arne Nilsen Berge kom inn i utvalget da FK Media ble opprettet. FK Media sin ledergruppe  
har i 2020 i tillegg bestått av Ove Tollefsrud og Aasmund Nikolaisen. Redaksjon Horisonten  
har bestått av Ragnhild Beite, Rune Nikolaisen, Arild Hansen og Marit Loland Tveit (redaktør).  
 
Møter i KU i 2020 
3. februar:  Konstituering  
24. februar: Oppstartsmøte Menighetsblad 
20. mars: 
14. april:  
11. mai: 
25. mai:  Møte med Nærbø Menighet om strømming av GT 
22. juni:  Møte med Inge Dalen – Sosiale medier  
27. august: 
9. september: Oppstartsmøte FK Media 
3. november: 
 
I tillegg kommer redaksjonsmøter og møter i FK Media. 
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Det har vært et aktivt år i Kommunikasjonsutvalget med oppstart av FK Media og ny redaksjon for 
menighetsbladet Horisonten. Situasjonen med Korona-pandemien har preget utvalgets arbeid til 
å fokusere på strømmetjenester for gudstjenester og andre arrangementer, men utvalget har 
også jobbet med Horisonten, Menighetens digitale plattform og Designmanualen. 
 
FK Media (Flekkerøy Kirke Media) 
FK Media ble opprettet i 2020, og har som hovedoppgave å levere strømmetjenester og 
produsere videoinnhold for menighetens arbeid. Gudstjenester og ungdomsarbeid prioriteres, og 
andre interne arrangement kan produseres ved forespørsel etter kapasitet. Hovedformålet er å nå 
ut til hele Flekkerøy og enda videre. Også uten pandemien vil det være behov for strømming av 
arrangementer for medmennesker som av en eller annen grunn ikke kommer til kirken med fysisk 
oppmøte. 
 
FK Media ønsker å rekruttere personer som ikke nødvendigvis finner sin plass ellers i 
menigheten og gi disse en trygg plass der de har tilhørighet. På denne måten skal FK Media 
bidra til inkludering og fellesskap, og gjennom dette bygge menighet. 
 
Horisonten Menighetsblad 
Horisonten kom ut i første utgave Høsten 2020. I 2020 ble det planlagt for fire utgivelser i 2021,  
to på våren, og to på høsten. Redaksjonens visjon for menighetsbladet er at det skal nå ut til alle 
på øya, og at det skal bidra til å skape fellesskap og tilhørighet for alle oss som bor her ute. 
Målgruppen for Horisonten er hele den geografiske menigheten, også de som ikke så ofte går i 
kirken eller som kun bruker den som seremonikirke. Bladet skal vise mangfoldet i Den Norske 
kirke og få frem kirkens kvaliteter.  
 
Digitale Plattformer 
Utvalget har i 2020 startet arbeidet med å se på hvordan vi kan optimalisere menighetens digitale 
kommunikasjonsplattformer; webside (https://flekkeroymenighet.no/), Facebook og Instagram 
både med tanke på innhold og layout. Det ble planlagt et eksternt kurs for sentrale frivillige og 
stabsmedarbeidere i starten av august, men dette har blitt utsatt på grunn av den pågående 
pandemien. Tanken med kurset bistand til å etablere en kommunikasjonsstrategi for menigheten, 
med formål om menighetsvekst og omdømmebygging. Det er planlagt at kurset settes opp i 2021, 
og at det gjennomføres virtuelt dersom vi ikke får det til fysisk.  
Det er planlagt å igangsette et forberedende arbeid med analyse av trafikken på hjemmesidene 
og Facebook som underlag for kommunikasjonsstrategien. 
 
Designmanual; Menigheten har fått ny designmanual. Det gjenstår fortsatt noen maler som 
Power Point-mal, brosyremaler, brevmal ol. Dette arbeidet er påbegynt i 2020 og planlagt 
ferdigstilt innen 1. mars – 21. 
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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 2020: Frank Otto Pedersen (sluttet høst 20), Magne Tønnessen,  
Nils Guttormsen, Helene Nilsen, Mathias Grundetjern og Sven Bjørn Hillesund (leder).  
Arne Berge Nilsen i stilling som menighetspedagog for ungdom. 
 
Utvalget har i 2020 hatt 3 utvalgsmøter. Dette pga. Corona. 
 
Viktige saker som utvalget har behandlet i 2020:  
- Ledertrening/ oppfølgning av ledere i ungdomsarbeidet  

- Kommunikasjon mellom utvalg og undergrupper  

- Ledertrening K2 (Milk)  

- Plan for ungdomsarbeid i menigheten  

- Konfirmant opplegg: se og smak ble valgt for 20/21 konfirmantene 
- Mentorer. Kan vi hjelpe med å finne dette til Large styre, evt. for det som er gruppe leder 
 

Det har ikke vært så høy aktivitet I Ungdomsutvalget, pga av Coronaen og at det ikke har vært 
fullt trøkk i ungdomsarbeidet. 
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H. KAFÉ PUST UTVALGET 
Pust er kirka sin kafe og en viktig del av menighetens diakonale arbeid. Kafeen er et sted hvor 
mennesker har kunne møtes på en hyggelig, trygg og god måte, også store deler av dette året, 
som ellers har hatt mange utfordringer i forhold til koronasituasjonen. Kafeen er åpen gjennom 
stor deler av året, men stengt i sommerferien. Den er åpen alle ukedagene fra mandag-fredag fra 
kl.11-14., i tillegg til når det er ulike arrangement i kirken, som Large, gudstjenester, 
onsdagskirke, konserter mm. 
 
På Pust kommer de godt voksne, de midt i livet, studenter og de unge voksne, gjerne sammen 
med deres små håpefulle. Barna har sitt eget lille tegnebord og i deler av året har barnesakrestiet 
kunne være i bruk til barnelek. 
 
Visjonen for kafeen er at den skal få være «et pust i bakken og et pust fra Vår Herre» for alle 
mennesker. Maria Lande, fra menigheten vår, har skrevet nydelige vers, som preger alle kopper 
og krus, som kaffen serveres fra. Disse har også kafeen til salgs, og mange har benyttet seg av 
muligheten for å gi de gode ordene og koppene videre. 
 
Alle detaljer er nøye gjennomtenkt. Kaffen er produsert på en bærekraftig utvikling. Kaffebøndene 
får en rettferdig pris for kaffebønnene sine, og produkter som brukes i kafeen som papp og plast 
er miljøvennlige produkter. Søppel blir også nøye sortert. Vi ønsker på vår måte å bidra så godt vi 
kan med fokus på miljøvennlige tiltak. 
 
Litt utstyr og inventar har vært kjøpt inn dette første driftsåret. Likevel går driften med et godt 
overskudd, ikke minst på grunn av at alt det som legges ned av arbeid er gjort av frivillige, 
bortsett fra regnskapsarbeidet, som ligger på daglig leder i menigheten. Overskuddet skal ut fra 
kafeens visjon gis videre til menighetens misjonsprosjekt. 
  
Kafeen har tilpasset seg de ulike smittevernskravene gjennom året og har kunnet være et trygt og 
godt møtested for mange, ikke minst nå når sammenkomster ellers har vært vanskelig å få til. 
Den var stengt i ca to måned da koronaen kom til landet, og vi startet opp en måned etter 
skolestart på høsten, for å sikre oss gode smittevernstiltak. Utover dette har driften vært i gang. 
Kafeutvalget, med leder i spissen, er utrolig takknemlig for alle de som legger ned mange timer 
med frivillig innsats uke for uke for å holde tilbudet åpent. En flott gjeng med frivillige er med i 
dette tjenesteteamet. En stor hjertelig takk til alle dere som er med og bidrar!   
 
Kafeen sitt driftsutvalg som består av: Arlen Helland, Karoline Nilsen, Kamilla Karimova,  
Rita Eretveit, Eva Skau og Kathrina Reiersølmoen (leder).  
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3. GUDSTJENESTELIVET 
 

Covid19: 
2020 har vært et helt spesielt år med gudstjenester mtp. pandemien med Covid19.  
Menigheten har måtte forholde seg til gjeldende retningslinjer til enhver tid for å unngå smitte. 
Dette har ført til mange heldigitale arrangementer og enkelte kombinerte med deltagere/digitalt. 
 
Gudstjenestens 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 2020 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. 
 

Menighetsrådet takker alle medarbeidere (ca. 80 stk.) for tjenesten under gudstjenestene i 
2020. Takk for samarbeidet med Flekkerøy misjonsforening og alle involverte i gudstjenestene 
med «Barnas» og VIT-team. En særlig takk til FK-media for deres store frivillige innsats  
med streaming av mange gudstjenester og arrangementer i 2020. 
 

 

BESØKSTALL VED GUDSTJENESTENE:   

 

2020*= Digitale forordnede gudstjenester: 16 stk. Gj.snitt seere pr. gudstjeneste: 466 stk. 
2020*= Digitale ikke forordnede gudstj.:   2 stk. Gj.snitt seere pr. gudstjeneste: 330 stk. 

 
KIRKELIGE 
HANDLINGER 
i Flekkerøy menighet 
 
 

ÅR: 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Totalt forordnede gudstjenester  36 37 38 35 38 31 
- Gjennomsnitt gudstjenestebesøk kl. 11 
+. 

296 305 302 270 308 151 

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

10 
202 

10 
205 

9 
323 

13 
200 

16 
246 

5 
158 

 - Antall familiegudstjenester 5 8 9 13 10 7 

 - Barnehage og skolegudstjenester 5 5 5 4 6 1 

- Ungdomsgudstjenester m/ nattverd 2 2 3 3 2 2 

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

 
16 

217 
4 

 
9 

224 
2 

 
11 

181 
5 

 
11 

172 
5 

 
11 

145 
6 

 
4 

198 
2 

Gudstjenester m/ nattverd på 
Servicesenteret. 

 
12 

 
12 

 
12 

 
11 

 
11 

 
6 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
DÅP 34 31 31 19 14 31 

KONFIRMASJON 35 45 23 32 28 29 

  VIGSLER 10 11 5 1 0 11 

BEGRAVELSER 15 18 12 16 11 11 
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4. ØKONOMI OG REGNSKAP 2020 
 

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) 
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MENIGHETENS BALANSEREGNSKAP 
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MENIGHETENS FOND 
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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 

 
 
 
 
 
 
 


