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Drift

Arbeids-

område:

Mål: Handling: Ansvar

(Personer, Utvalg)

Kommentar

Familie og barn Styrke troen i hjemmet og familien.

Inkluderende fellesskap.         

Samlivskurs. 

Tro i hjemmet kurs.

Middag en fast ukedag i mnd.

Turer etter gudstjeneste. 

Menighetstur.

Familiemøter.

Øke trosopplærerstillingen

Undervisningsutvalget

Undervisningsutvalget

Korene/Kafé Pust 

Gudstjenesteutvalget

Turkomité

Søndagsklubben

Ungdom Ha voksne som ungdom kan støtte seg på, gi 

åndelig  påfyll og ha et godt og attraktivt 

konfirmantarbeid.

Mentor tilstedeværelse av voksenledere.

Temakvelder og bibelgrupper. 

Tilbud om bibelgrupper etter konfirmasjonstiden.

Fokus på hvordan nå nye ungdom.

Konfirmantopplegget "Smak og se".

Konf K2 (kurs) som er viderføring av lederkurs etter 

konfirmasjon.   (Milk)

Sikre lønnsmidler menighetspedagog

Ungdomsutvalget og Large

Ansatte

Diakoni Skape en kultur for å se enkeltmennesker og 

spesielt de nye.

Undervisning med fokus på å se hverandre.

Kursing/bevisstgjøring av ledere/møteverter.

Blomst til alle over 80 år.

Godhetsuke ei gang i året.

Etablere diakonstilling

Diakoniutvalget, undervisningutvalget, 

ansatte og Onsdagskirken.

Se hverandre: I alle arrangementer og aktiviteter.

Godhetsuke: Evt. samarbeidsprosjekt med andre.

Diakonistilling: Spleiselag med kommunen 50/50.

Frivillige Skape en kultur for at mennesker kan blomstre 

i tjeneste.                                                                                                  

Ressursbank til hele øya.

Relasjonsbygging.

Systematisk oppfølging av ledere.

Evaluere og revidere ledermanualen og implementere den.

Frivillighetsfest                                                                                                                                                                

Kommunikasjonsutvalget, 

undervisningutvalget og ansatte.

Ressursbank: Hente inspirasjon fra Fløy-modellen.

Gudstjenesten Gudstjenesten skal være en arena hvor 

mennesker møter den treenige Gud, og får ta 

del i et godt fellesskap og blir inspirert til 

tjeneste

Personlig forbønn i gudstjenestene.

G2 (Gudstjeneste nr. 2) og ulike typer gudstjenester.

Fellesskap etter gudstjenesten.

Invitere menighetsfaddere for dåpsbarn til gudstjenesten.

Gudstjenesteutvalget, diakoniutvalget og 

undervisningsutvalget

Forbønn: Opplæring. 

G2: Fokus på nyere liturgi, musikk og instrumenter/band. Konfirmantene 

endel av G2.

Fellesskapet etter gudstjenesten: Kirkekaffe i hjemmene.

Sang og musikk Opprettholde den flotte variasjonen i 

musikkuttrykk. Jobbe videre med utvikling av 

egne medlemmers opplæring innen musikk og  

styring av lyd og lys.

Musikkverksted.

Lovsangsteam: Ulike faste team.

Lyd, lys og bilde: Opplæring.

Vedlikehold av instrumenter og teknisk utstyr.

Øke organiststilling/etablere musikalsk leder

Gudstjenesteutvalget, organist, 

menighetspedagog og FK-media.

Musikkverksted: Opplæring for barn/ungdom.

Samarbeid med skolekorpset om instruktører og medlemmenes 

kunnskap om instrumenter.

Hvordan nå nye? Inkludere nye i menighetens fellesskap Markedsføring av menighetens tilbud.

Jevnlig menighetsblad.

Kafé Pust.

Smågrupper/ sorggrupper.

Utfordre til tjeneste. 

Kirkevert på alle arrangementer.

Vinterfest, tilflytterfest etc.

Kristne engasjerer seg i lokalmiljøet.

Diakoniutvalget, kommunikasjonsutvalget 

og kaféutvalget

Smågrupper: Ulike typer. Kjønn, alder, tro og tvil, bønnegruppe. 

Ulike tjenestegrupper: Eks. matlaging på de ulike tilbudene, 

tilrettelegging, teknisk arbeid. 

Kirkevert på alle arrangementer: SE den enkelte.

Kristne som engasjerer seg i lokalmiljøet: Skape gode relasjoner!

Grønt fokus Vi ønsker å bidra til glede, takknemlighet og 

undring over skaperverket, og forløse 

engasjement og kreativitet til å ta vare på den 

verden Gud har gitt oss.

Friluftsgudstjenester.

Søppelplukking på Flekkerøy.

Bevisstgjøring for å ta vare på miljøet.

La bilen stå. Gå/sykle til kirken.

Gudstjenesteutvalget, ungdomsutvalget, 

stab, kaféutvalget, Onsdagskirken.

Friluftsgudstjenester: Fokus på skaperverket!

Arrangement med aktivitet: Søppelplukking.

Bevissthet rundt mindre bruk av papir og engangskopper/tallerkener.

Søppelsortering i kirken.

Være bevisste på å slukke lys.

Onsdagskirka: Temakveld m/ fokus på miljø, klima, forbruk og rettferd.

Handlingsprogram 2021 - 2024 - Flekkerøy menighetsråd

Hovedprioriterte handlinger i perioden 2021 - 2024.


