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1/22  GODKJENNING AV PROTOKOLLER. 
Møteprotokoll for Flekkerøy menighetsråd, pr. 301121. 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
 

 SKRIV OG MELDINGER. 
1. Journalbok nr. 1-6. 

 
2. Undervisningsutvalget. Referat fra møte pr. 241121. 

 
3. Kristiansand kirkelige fellesråd. Møteprotokoll pr. 231121.  

 
4. Visitas i Flekkerøy og Voie menigheter, 15.-20. november 2022. 

Menigheten har fått melding fra biskopen i Agder og Telemark bispedømme at det blir visitas 
i Flekkerøy og Voie menigheter, 15.-20. november 2022. 
 
Visitasen utføres tirsdag – torsdag i visitasuken, med visitasgudstjeneste søndagen. 
Program utformes av menighetene i dialog med prost og bispedømmekontor. 
 
Vi har mottatt visitasreglement for Den norske kirke samt visitasveileder. 
Prosten er prosjektansvarlig og inviterer til første visitasforeberedende møte. 
 
Prosten: De aktive dagene er tirsdag – torsdag med felles visitasgudstjeneste søndag. 
Biskopen ønsker at visitasgudstjenesten skal være i Flekkerøy kirke. Program primært 
tirsdag – torsdag. 
 
Sokneprest i Voie: Foreslår visitasbesøk onsdag/fredag i Voie og torsdag/søndag på 
Flekkerøy. 

 
5. Korte glimt fra menighetslivet. 

Menighetsrådet delte glimt fra menighetslivet. 
 

2/22  REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET, 11. JANUAR 2022. 
 

1. Husrådet - Sammensetning av utvalget. 
Arbeidsutvalget spør foreslåtte kandidater til å bli med i utvalget. 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget spør kandidater. Mandat for husrådet bør revideres. 
 

2. Diakoniplanen – evaluering. 
Diakoniutvalget har gjort menighetsrådet oppmerksom på at diakoniplanen skal 
evalueres hvert 4. år.  
Vedtak: 
Menighetsrådet innkaller diakoniutvalget til sitt møte 8. februar. Hovedsaken er diakoni i 
Flekkerøy menighet, der evaluering av diakoniplanen er et av hovedpunktene. 
 

3. Inspirasjonssamling menighetsråd og utvalg rundt handlingsprogrammet  
(HP 2021 – 2023), tirsdag 1. februar kl. 19 – 22 i menighetssalen. 
Alle utvalg med medlemmer og ansatte er innkalt til samlingen sammen med 
menighetsrådet m/varamedlemmer. Det er vist til brev etter workshop og HP, 2021-23. 
 
Program: 
- Menighetsråd og det enkelte utvalg presenterer seg og deler 

gleder/utfordringer innen sitt tjenesteområde. (Max 5-10 min. pr. gruppe). 
 

- Bevertning, 15 min.: Koke kaffe/te + tilrigging bord/lys etc.: Vivian og Stig Rune. 
Skuffekake: Håkon. Boller: Nils  Frukt: Roy. 
 

- Handlingsprogrammet for 2021-2024.  
Det enkelte utvalg presenterer sin plan ihht. de ulike arbeidsområdene i 
handlingsprogrammet. (Max. 5-10 min. pr. gruppe.) 
 
Alle grupper kan benytte storskjerm til presentasjon. To alternativer: Ta med egen 
laptop som kobles til HDMI-kabel, eller send presentasjon til Roy innen 300122. 

 
 



3/22  UTVENDIG STALL I FLEKKERØY KIRKE. 
Menighetsrådet har fått en henvendelse med ønske om å få til en utvendig stall som kan 
besøkes utenfor kirken og som kan sees innenfra. 
Vedtak: 
Menighetsrådet synes det er en god idé å lage en stall utenfor kirken som kan stå oppe i 
advents- og julehøytiden. Husrådet bes å foreslå en enkel løsning som også lett kan lagres, og 
oppfordrer utvalget til å ta kontakt med BK sjøspeider på Flekkerøy for oppføring. 
Plassering: Enten i forkant av kirken utenfor Puls eller i bakhagen ved hovedkjøkkenet mot 
fjellet. 
 

4/22  RUTINE NÅR NOEN SLUTTER I EN TJENESTE I MENIGHETEN. 
Innledning v/ Håkon Borgenvik og Roy Øverland. 
Forslag til rutine for oppmerksomhet når noen slutter i en tjeneste i menigheten. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet gir sin tilslutning til ny rutine for oppmerksomhet når noen slutter i en tjeneste i 
Flekkerøy menighet. 
 
Frivillighetsfest bør vurderes.  
 

5/22  FREMDRIFT STRATEGI FOR GIVEROFFENSIV. 
Status: 

- Resultat giverkampanjen til nå pr., 311221: kr. 95.100,- i nye årlige givermidler. 
11 stk. nye giveravtaler: kr. 29100,-. 26 stk. økning av giveravtaler: kr. 66000,-. 
Målsetning: kr. 200.000,-. 
 

Kampanje 2022: 
- Kampanjeperiode: Våren 2022. 

 
- Ungdom v/ Large. Ansvar: Menighetspedagog. Konsulenter: Kommunikasjonsutvalget. 

 
- Gudstjenester, våren 2022 med stands.  

Ansvar: Rune, Stig Rune, Anstein, Håkon og Roy. 
 

6/22  OFFERTILDELING 2022. 
Arbeidsutvalgets forslag til offertildeling for gudstjenestene i 2022. 
Forslaget baserer seg på vedtatt offermal for Flekkerøy menighet. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet godkjenner forslag til offertildeling på forordnede gudstjenester på  
Flekkerøy for 2022. Menighetsrådet ønsker på sikt å drifte menighetens arbeid på kun offentlig 
tilskudd og givermidler. Dette for å frigjøre alle ofringer ved forordnede gudstjenester til eksterne 
formål. 
 

7/22  LEKE- GUDSTJENESTELEDERE I FLEKKERØY KIRKE. 
Innledning v/ sokneprest, Håkon Borgenvik. 
Sokneprest foreslår leke-gudstjenesteledere i Flekkerøy kirke. Dette gjøres for å være 
gudstjenesteledere på bl.a. G2-gudstjenester, gudstjenester for Misjonsforeningen og 
Hverdagsmesse. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet stiller seg bak prosessen for nye leke-gudstjenesteledere i Flekkerøy kirke. 
 

8/22  OPPMERKING AV PARKERINGSPLASS OG SKILTING. 
Husrådet v/ Noa Oliver Kristiansen og daglig leder v/ Roy Øverland foreslår følgende 
oppmerking og skilting av felles parkeringsplass med Flekkerøy bedehus. 
Vi har vært i kontakt med Flekkerøy bedehus v/ leder, Harald Kjellevik som gir sin tilslutning til 
dette og ønsker å være med i videre planlegging. 
 
Dersom menighetsrådet går for idéen, bes det innkalles til et møte med Flekkerøy bedehus for å 
vise idéskissene. 
 
Økonomi: 
Innhente pris fra firma. 
Dugnad. Da må vi i såfall ha ressursene til dette. 
Utgiftene til oppmerking av parkeringsplass og skilting av den deles med Flekkerøy bedehus. 
Skilting ved oppgang til kirkebakken og HC-skilt, dekkes av Flekkerøy menighetsråd. 



Vedtak: 
Menighetsrådet gir sin tilslutning til husrådets forslag til oppmerking og skilting av 
parkeringsplass, skilt opp kirkebakken og HC-skilt.  
 
Forslag til skilt på parkeringsplassen må vurderes om nødvendig og tekst må justeres i tråd med 
menighetsrådets innspill. 
 
Husrådet og daglig leder bes ta kontakt med bedehuset for å se på forslag til løsning. 
Menighetsrådet må ta stilling til totalutgiften når den foreligger. 
 

9/22  MENIGHETSRÅDETS MØTEPLAN OG ÅRSMØTE. 
 

1. Menighetsrådsmøtet, tirsdag 15. mars 2022. 
Samme dag som mannsmøte i Flekkerøyhallen.  
Vedtak: 
Menighetsrådsmøtet, tirsdag 15. mars 2022 flyttes til tirsdag 22. mars 2022. 

 
2. Menighetens årsmøte. 

Vedtak: 
Menighetens årsmøte settes til torsdag 21. april 2022, kl. 19.30 i Flekkerøy kirke. 

 

10/22  EVENTUELT. 
 
Høst/ julemarked. 
Menighetens yngre kvinneforening har behov for å forankre et årlig høst-/julemarked i 
menighetsrådet. Det bør nedsettes en egen komité for høst-/julemarked, der minst en er 
representant fra menighetsrådet. 
Den yngre kvinneforeningen har tre medlemmer som ønsker å starte arbeidet med å danne en 
komite og være med i komitéen. I tillegg har det vært frivillig initiativ til et årlig marked. Dette bør 
innlemmes i dette arbeidet. 
  
Vedtak: 
Menighetsrådet ønsker et årlig større inntektsbringende arrangement i menigheten. Saken tas 
derfor opp som egen sak i februarmøtet. 
 
Alle tre medlemmene av den yngre kvinneforening, frivillig intiativtaker og hovedansvarlige for siste 
julemarked inviteres med på saken i februar med sikte på å diskutere premissene for 
høst/julemarked.  
 
Menighetsrådet stiller med minst 1 representant til komitéen. 
Fint om alle menighetsrådsmedlemmer og varamedlemmer vurderer og gir evt. tilbakemelding til 
daglig leder før neste møte i februar. 

  
 

 

      

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


