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Sak 20-21/22: Ingeborg Skjesol, Økonomiutvalget. 

 

 

 

 

 

Behandlede saker 
 
Sak nr./ år 

 
 
20 - 31 / 22 
 

 

 

 

   



20/22  ÅRSREGNSKAP 2021 OG DRIFTSBUDSJETT 2022. 
1. Årsregnskap 2021 m/ notér fra regnskapstjenesten.  
2. Driftsbudsjett 2022. Forslag fra økonomiutvalget.  
Ingeborg Skjesol orienterte. 
  
Vedtak: 
Årsregnskapet 2021 for Flekkerøy menighet godkjennes under forutsetning at det blir revidert. 
Driftsbudsjett 2022 for Flekkerøy menighet vedtas. 
 

21/22  MENIGHETSRÅDETS REPRESENTANT TIL JULEMARKEDET 2022. 
Orientering fra komitéens arbeid. v/ Ingeborg Skjesol og Stig Rune Skaran. 
Komitéen har kommet godt i gang med planleggingen. 
 
Vedtak: 
Stig Rune Skaran blir menighetsrådets representant til årets julemarked 2022 i Flekkerøy kirke. 
 

22/22  GODKJENNING AV PROTOKOLLER. 
Møteprotokoll for Flekkerøy menighetsråd, pr. 080222.  
Vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
 

23/22  SKRIV OG MELDINGER.  
1. Journalbok nr. 15-22. 

 
2. Undervisningsutvalget. Referat fra møtet pr. 020322.  

Tatt til orientering. 
 

3. Gudstjenesteutvalget. Referat fra møte pr. 080322. 
Håkon Borgenvik orienterte. 

 
4. Kristiansand kirkelige fellesråd. Referat fra møte 150222 er ikke mottatt. 

Grethe Abusdal orienterte fra møtet som var avholdt i Flekkerøy kirke: 
- Guidet tur i Flekkerøy kirke og ny kirkegård. 
- Daglig leder stillingen: Lederutviklingsprogram. 
- Prosjektstilling; Vågsbygd menighet. 
- Ombygging av kontorer; Hånes kirke. 

 
5. Agder og Telemark bispedømme: Flekkerøy menighet fikk tildelt kr. 50.000,- til prosjekt  

Kafé Pust som svar på menighetens søknad til OVF (Opplysningsvesenets fond.) 
Det presiseres at det i årets tildeling kun er gitt tilsagn om tilskudd ett år. 

 
6. Korte glimt fra menighetslivet. 

Vi delte små glimt fra menighetslivet. 
 

24/22  REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET, 8. MARS 2022. 
Støttekonsert for menigheten New Life Church i Kiev, Ukraina  
Søndag 27. mars i Flekkerøy kirke. 
 
Roald Guttormsen og Asbjørn Nilsen Aadnevig har tatt initiativ til støttekonsert i  
Flekkerøy kirke. 

 
Bakgrunnen for initiativet:  
På 90-tallet fikk en Flekkerøy menighet forespørsel om å ta imot en del barn fra New Life Church i 
Kiev på ferieopphold etter Tjernobyl-ulykken. 

 
Mange familier på Flekkerøy tok imot barna og hadde dem på feriebesøk 3-4 år. 
Flere fra Flekkerøy har opprettholdt kontakt med denne menigheten som i dag er i en meget 
vanskelig situasjon. 

 
Menigheten i Kiev har i dag et stort humanitært arbeid som følge av krigen i Ukraina. Formålet 
med konserten er derfor å samle inn mest mulig til menighetens humanitære arbeid i Kiev. 
 
Initiativtakere ønsker at støttekonserten skal være i regi av Flekkerøy menighet.  
 
 
 
 



Vedtak: 
Menighetsrådets arbeidsutvalg imøtekommer forespørselen med støttekonsert i Flekkerøy kirke, 
søndag 27. mars kl. 19.00. Pga. et ekstraordinært formål med konserten, gis det fritak i vanlig 
leiepris. Støttekonserten kan være i regi av Flekkerøy menighet, men initiativtakere må ha 
hovedansvar for alle sider ved konserten. 
 

25/22  MENIGHETENS VISJON. 
Dagens visjon har vært gjeldende i en årrekke: 
«ALLE VIL VI HA MED PÅ VEIEN TIL HIMMELEN!» 
 
Vil vi beholde dagens, eller ha en prosess mtp. ny visjon for Flekkerøy menighet? 
 
Vedtak: 
På nåværende tidspunkt vil ikke menighetsrådet endre dagens visjon, men heller fronte slagordet: 
«Du hører til!». 
 

26/22  MENIGHETENS ÅRSMELDING 2021. 
Forslag til menighetens årsmelding 2021. Orientering v/ Roy Øverland. 
 
Vedtak: 
Forslag til årsmelding 2021 for Flekkerøy menighet godkjennes med de endringer/ supplement som 
kom i menighetsrådsmøtet. 
 

27/22  DIAKONI. 
1. Diakoniutvalgets mandat - revisjon. 

Diakoniutvalget foreslår revidert mandat. 
 
2. Diakoniplanen – revisjon. 

Diakoniutvalget foreslår revidert utgave av menighetens diakoniplan. 
 

Vedtak: 
Diakoniutvalgets forslag til revidert diakoniplan og mandat for diakoniutvalget vedtas. 

 

28/22  OPPFØLGING AV INSPIRASJONSSAMLING, 1. FEBRUAR 2022. 
Oppfølging fra februarmøtet: 
 
Samling med utvalg og sentrale ledere i menighetens arbeid. 
Inn i årshjul med 1-2 ganger pr. år. Høstens dato? 
 
Frivillighetsfest?  
2022 er frivillighetens år.  
Skal vi ha en frivillighetsfest?  
 
Vedtak: 
Vårens samling: Ansvar menighetsrådet. 
Høstens samling: Ansvar menighetsråd og stab. 
 
Høsten 2022 ønsker menighetsrådet å ha en frivillighetsfest. Arbeidsutvalget foreslår dato og 
innhold for frivillighetsfesten. 
 

29/22  MENIGHETSTUR 2022. 
Åpta misjonssenter er bestilt til årets menighetstur, 26.-28. august 2022. 
 
Komité for årets menighetstur! 
Håkon Borgenvik orienterte om tidligere komités arbeid. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet spør foreslåtte personer til ny menighetstur-komité! 
 
 
 
 
 
 
 
 



30/22  MENIGHETENS ÅRSMØTE 2021 
TORSDAG 21. APRIL 2022 I FLEKKERØY KIRKES MENIGHETSSAL. 
 
Menighetsråd med vararepresentanter og stab har møteplikt på årsmøtet. 
 
Vedtak: 
Lede hele programmet: Anstein Norheim. 
To personer oppnevnes i begynnelsen av møtet til å underskrive møteboken. 
 
18.30:   Arbeidsutvalget møter for forberedelser.  
 
19.30:   Årsmøtesaker.  

  - Årsmelding v/ Grethe Abusdal. 
  - Regnskap v/ Ingeborg Skjesol. 
  - Spørsmål fra salen. 
 

20.15:  Frivillighetens år 2022. 
            - Synliggjøre frivillige i menigheten.  
            - Frivillige: Oppfølging, frivillighetsfest, ny rutine når noen slutter i tjenesten. 
            - Intervju med 3 stk. i Flekkerøy menighet: (Ungdom, voksen, eldre) 
              Spørsmål 1: Hvorfor er jeg frivillig i menigheten? 
              Spørsmål 2: Hva er positivt med å tjenestegjøre i Flekkerøy menighet? 
 
20.45:  Bønn og velsignelse v/ Håkon Borgenvik. 
 
21.00:  Slutt. 
 

31/22  EVENTUELT. 
1. Felles bønnemøte. 

Ungdom i Oppdrag, Skjærgårdsheimen inviterer til felles bønnemøte, 19. eller 24. mai. 
Vedtak: 
Når dato er fastsatt, formidles felles bønnemøte for menighetsråd, ansatte og åpent i 
menigheten. 
 

2. Mat/drikkeforbud i kirkesalen. 
Det er observert grupper/ enkeltpersoner som tar med seg mat/drikke inn i kirkesalen. 
Vedtak: 
Administrasjonen gir en påminnelse til alle brukere om forbud av mat/drikke i kirkesalen. 
Det vurderes også piktogram med forbud av mat/drikke på alle dører inn til kirkesalen. 
 

 

 

      

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


