
 
 
Møteprotokoll 
Styre, råd, utvalg m.m. 
Flekkerøy menighetsråd 

Møtested 
Flekkerøy kirke 

Møtedato 
08.02.22 

Fra kl 
19:00 

Til kl 
22:00 

 

 

 

  

Tilstede på møtet 
 

 

Medlemmer 

 

(angi evt. hvem som er 

fraværende) 

 

 

Anstein Norheim 

Asbjørn Nilsen Aadnevig                

Grethe Abusdal                              

Stig Rune Skaran                           

Noa Oliver Kristiansen                    

Nils Guttormsen                               Forfall 

Sven Bjørn Hillesund                      

Rune Nikolaisen                             

Håkon Borgenvik, sokneprest        

 

 

 

Varamedlemmer 

 

 

Vivian Holm                                      Forfall                        

 

 

 

 

 

Andre 

 

 

Roy Øverland, Sekretær                                 

 

Sak 11/22: Linda Tryland og Håkon Reiersølmoen. 

Sak 18/22: Ingeborg Skjesol, Marit Njerve Borgenvik, Tove Nilsen Grastveit,  

Karianne Hillesund, Anne Louise Lima og Jenny Marie Jansen Walde. 

 

 

 

Behandlede saker 
 
Sak nr./ år 

 
 
11-19 / 22 
 

 

 

 

   



11/22  FOKUSOMRÅDE: DIAKONI. 
Gjennomgang av diakoniplanen. 
 
Menighetsrådet evaluerte diakoniplanen sammen med diakoniutvalget. 
I tillegg informerte diakoniutvalget om sitt arbeidsfelt og drøftet menighetens diakonale arbeid 
sammen med menighetsrådet. 
 
Innspill fra samtalen: 

- Er Flekkerøy menighet åpen for alle typer mennesker? 
- Diakoni er å møte alle mennesker der de er. 
- Kan menigheten være noe for alle de som ingen ser/bryr seg om? 
- Det er diakoni innen alle områder i menigheten. 
- Diakoniutvalget: Ønske om å supplere med 1-2 medlemmer. 
- Utvalget utfordres til å lage en artikkel om besøksvenn til menighetsbladets neste nummer. 

Frist: 5. mars. 
- Diakoniutvalget rolle: Bevisstgjøre, pådriver og inspirere til diakoni i menigheten. 

 
Vedtak: 
Diakoniutvalget tar med seg alle innspill til diakoniplanen og foreslår en justert diakoniplan og 
mandat som legges frem for menighetsrådet for godkjenning.  
 
 

12/22  GODKJENNING AV PROTOKOLLER. 
Møteprotokoll for Flekkerøy menighetsråd, pr. 180122. 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
 
 

13/22  SKRIV OG MELDINGER.  
1. Journalbok nr. 7-14. 

 
2. Gudstjenesteutvalget. Referat fra møte pr. 130122. 

Håkon Borgenvik orienterte. 
 

3. Kommunikasjonsutvalget. Referat fra møte pr. 240122. 
Rune Nikolaisen orienterte. 
 

4. Kaféutvalget. Referat fra møte pr. 200122. 
Referat er tatt til orientering. 

 
5. Korte glimt fra menighetslivet. 

Menighetsrådet delte erfaringer fra menighetslivet. 
 
 

14/22  REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET, 1. FEBRUAR 2022. 
 

1. Husrådet - Sammensetning av utvalget. 
Arbeidsutvalget spør foreslåtte kandidater til å bli med i utvalget. 
 
Ny medlem: Sverre Andås. 
Arbeidsutvalget spør flere kandidater som er foreslått.  
Mandat for husrådet bør revideres. 

 
2. Øygospel 2022. 

Invitasjon til samarbeid om søndagsarrangementet under Øygospel 2022,  
søndag 5. juni 2022. 
Vedtak: 
Flekkerøy menighet ønsker å være med på samarbeid om søndagsarrangementet under 
Øygospel 2022, søndag 5. juni i Flekkerøyhallen. 

 
 
 
 
 
 
 



15/22  SAMMEN SOM KIRKE I HELE VERDEN» - ÅRLIG AKSJON. 
Brev fra Det norske misjonsselskap v/ mobiliseringsansvarlig menighet pr. januar 2022. 
Aksjonsperiode: 26. mai – 24. juni. 
 
Menigheten bes om: 

- Ha minst en misjonsavtale. 
- Forsterke de globale perspektivene i dåps- og trosopplæringen. 
- Øke bruken av ressurser fra søsterkirker og økumeniske organisasjoner. 
- Styrke samarbeidet med misjonsorganisasjoner. 
- Stimulere givertjeneste. 
- Øke ofringer, særlig til kirkebyggende arbeid i søsterkirkene. 

 
Vedtak: 
Flekkerøy menighet har i dag en misjonsavtale med NMS i samarbeid med Flekkerøy 
misjonsforening. Vi forplikter oss på x-antall ofringer til misjonsprosjektet hvert år. 
 
Menighetsrådet sender henvendelsen videre til Flekkerøy misjonsforening. Ønsker de å 
gjennomføre noe i aksjonsperioden, 26. mai – 24. juni. 
 
 

16/22  OPPFØLGING AV INSPIRASJONSSAMLING, 1. FEBRUAR 2022. 
Menighetsrådet oppsummer inspirasjonssamlingen pr. 010222 med utvalgene og ansatte. 
Oppfølging av handlingsprogrammet for 2021-2023. 
 
Innspill fra menighetsrådet: 

- Viktig samling med menighetens utvalg. 
- Menighetsrådet bør innkalle til lignende samling, 1-2 ganger pr. år. Må inn i årshjulet. 
- Frivillighetsfest. 

 
 

17/22  DROP-IN DÅP? 
Håkon Borgenvik innledet og vi samtalte om tilbudet som nå er i gang i enkelte kirke i Kristiansand. 
 
Vedtak: 
Flekkerøy menighet ønsker å ha et fokus på dåp i kirken. På menighetsrådets marsmøte setter vi 
dåp i kirken på sakskartet. 
 
 

18/22  JULEMARKED. 
Menighetsrådet ønsker et årlig større inntektsbringende arrangement i menigheten.  
 
Alle tre medlemmene av den yngre kvinneforening, frivillig intiativtaker og hovedansvarlige for siste 
julemarked ble med på saken. Menighetsrådet bør stille med minst 1 representant til komitéen. 
 
Dato for julemarked: Lørdag 26. november 2022. 
 
Innspill fra samtalen: 

- Følgende er p.t. med i komitéen:  
Ingeborg Skjesol, Marit Njerve Borgenvik, Tove Grastveit, Anne Louise Lima, Toril Thoresen, 
Marie Andås, Axel Fjell, Paul Richardsen, Trygve Skoge og Frank Nilsen. 
 

- Komitéen ønsker å forme julemarkedet selv. 
 

- Ansatte kan bistå julemarkedet.  
- PR: Benytt menighetens ulike informasjonskanaler. 

 
- Økonomi: Menighetsrådet bør legge føringer for hva midlene fra julemarkedet skal gå til. 

Konkretiser formål. 
 

- Neste komitémøte: Mandag 14. februar kl. 20.00 hos Ingeborg Skjesol. 
 
 
 
 
 
 
 



19/22  EVENTUELT. 
1. Søknad om permisjon fra verv. 

Menighetsrådet har mottatt søknad fra Asbjørn Nilsen Aadnevig vedr. permisjon fra verv 
som fellesrådsrepresentant for Flekkerøy menighet. 
Vedtak: 
Søknaden innvilges for 2022. 
Fellesrådsrepresentant for 2022 blir: Grethe Abusdal. 
Fellesråds vararepresentant for 2022 blir: Nils Guttormsen. 
 

2. Innspill til menighetsbladet. 
Redaksjonen i menighetsbladet ønsker tilbakemelding fra menighetsrådet på bladet. 
Det ble gitt flere innspill på møtet.  
 
Fint om alle menighetsrådsmedlemmer og varamedlemmer kan gi fortløpende 
tilbakemeldinger til redaksjonen ved Rune Nikolaisen. 
 
Redaksjonen ønsker tilbakemelding på: 

- Hva er bra? 
- Hva er mindre bra? 
- Hva mangler?  

 

 

      

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


