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32/22  GODKJENNING AV PROTOKOLLER. 
Møteprotokoll for Flekkerøy menighetsråd, pr. 220322. 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes. 

 

33/22  SKRIV OG MELDINGER.  
1. Journalbok nr. 23 – 29. 

 
2. Kristiansand kirkelige fellesråd. Møteprotokoll pr. 150222. 

Grethe Abusdal refererte muntlig fra møteprotokollen på forrige menighetsrådsmøte. 
 

3. KUP- årsmøte. Nils Guttormsen refererte fra årsmøte i Kirkens ungdomsprosjekt (KUP). 
 

4. Korte glimt fra menighetslivet. 
Menighetsrådet delte glimt fra menighetslivet. 
 

34/22  REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET, 5. APRIL 2022. 
 

1. Menighetens årsmøte, torsdag 21. april kl. 19.30 – 21.00. 
Oppsummering av innhold: 
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. 
 
Vedtak: 
Anstein følger opp intervju med frivillige. 
 

2. Fellesmøtene i Kristiansand. 
 

Innkalling til årsmøte, torsdag 21. april kl. 19.30 i Frelsesarmeens kafeteria (Marvika). 
Flekkerøy menighet kan stille med 2 stk. representanter. 

      
     Vedtak: 
     Flekkerøy menighet har årsmøte på samme tidspunkt og har derfor ikke mulighet for å 

delta på fellesmøtenes årsmøte. 
 

 

35/22  TROSOPPLÆRINGSSTILLINGEN – ØKE FRA 50% TIL 60%. 
Menighetens handlingsplan har i to menighetsrådsperioder hatt en plan om å oppjustere 
trosopplærerstillingen fra 50% til 60%. En økning på 10%. 
 
Giverkampanjen fra oktober 2021, gir nå handlingsrom til å øke stillingen med 10%. 
Iflg. økonomisjef i fellesrådet utgjør 10% av stillingen, ca. kr. 50.000,- + sosiale utgifter. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet øker trosopplærerstillingen i Flekkerøy menighet fra 50% til 60%. En økning på 
10%, stipulert til ca. 50.000,- kr. + sosiale utgifter. Økningen finansieres over menighetens faste 
givertjeneste. Menighetsrådet søker fellesrådet om godkjennelse. 
 
 
 



36/22  FLEKKERØY KIRKE – INNVENDIGE PROSJEKT. 
 

1. Avlåsing av speildører i underetasjen, Puls.  
Ungdomsutvalg, Large og andre aktører har meldt behov for å låse av speildørene eller 
sette inn skapdører med lås i hylleseksjoner bak speildørene i underetasjens Puls. 
 
Leverandør av speildører, Strai kjøkken har gitt følgende tilbud: 
- Pris på dører pr. skap/ hylleseksjon: kr. 3172,-. 
- Pris på låser til skyvedørene pr. dobbeltdør: kr. 1800,-. 
Prisene er inklusiv mva. Det kommer montering i tillegg. 5 x 1440,- = 7200,- (netto) 
 
Vedtak: 
Menigheten går til anskaffelse av låser til skyvedørene til kr. 7200,- u/mva. Det er 
ønskelig at husrådet kan ta ansvar for montering. Strai kjøkken er behjelpelig med 
monteringsanvisning. Dekkes over budsjetterte midler til inventar og utstyr i ny kirke. 
 

2. Solskjerming i underetasjen, Puls. 
Administrasjonen har hatt en prosess rundt solskjerming i underetasjen, Puls. 
Menigheten har fått innvilget prosjektet fra fellesrådet, slik at det dekkes av restmidler i 
kirkeprosjektet. 
 
Det har vært innhentet pristilbud to ganger på utvendig løsning. Etter en samlet 
vurdering, ønsker imidlertid arkitektene en innvendig løsning med persienner. 
 
Menighetsrådet bes vurdere arkitektenes estetiske ønske opp mot behov for å stenge 
solen fra utsiden, slik at den ikke kommer gjennom vinduet og varmer ytterligere opp 
rommet.  
 
Flertallet av staben ønsker utvendige persienner. Dette hindrer at solen kommer 
gjennom vinduet og varmer opp lokalet i tillegg til at det unngår blending av sol. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet går for utvendige persienne-løsning med manuell og app-styring. 
Dekkes av fellesrådets restmidler i kirkeprosjektet. 
 

3. Maling av blå vegg med kunst til Else Marie Jakobsen i menighetssalen. 
Det har vært flere ønsker om å gjøre dagens menighetssal litt lysere i sin fremtoning.  
 
Et forslag går ut på å male blå vegg inn mot Hjerteslag, hvit. 
 
Kirkeverge og arkitekter synes dette er et godt forslag for at rommet skal fremstå lysere i 
sin fremtoning. 
 
Forslaget har vært på høring til brukergruppen for kunst- og utsmykking. 
De har gitt flere tilbakemeldinger til forslaget. 
- Er det sikkert at kun fondveggen er problemet for lyset i rommet? 
- Kunstutvalget ønsket egentlig å male veggen mer lik den mørke blå som var på 

alterveggen i gamle kirken. 
- Kunst-teppet ble i sin tid laget med den mørke veggen bak. Hvit vegg gir annen 

opplevelse av kunstverket. Teppet får et annet uttrykk. Veggen er rammen for 
kunsten. 

- Dersom veggen skal males hvit, må den ha samme fargekode for hvit som øvrige 
hvite vegger i rommet. 

 
Menighetsrådet tok stilling til følgende: 
- Male veggen hvit for å oppnå en lysere fremtoning av menighetssalen.   
- Male veggen i opprinnelig blåfarge som fondvegg i gamle kirken. 
- Andre tiltak for å gjøre menighetssalen lysere. 
- Status quo.         
 
Vedtak:                                             

             Menighetsrådet ønsker status quo og opprettholder dagens løsning med blå vegg med  
             kunstverket til Else Marie Jakobsen. Taklysets normalstyrke (preset 1) settes høyt. 
 
 
 
 



37/22  SØKNAD OM FRITAK FOR LEIE VED KONSERT MED GARNESS/KORALL, 230422. 
Korall søker om fritak for husleie i forbindelse med konserten «Gåten om korset», 23. mars. 
Begrunnelse: Korall hadde hele ansvaret for alle sider ved konserten. Arrangementet fikk 
presentert kirken langt utover menighetens grenser, samtidig som Flekkerøy menighet fikk et 
arrangement av høy musikalsk kvalitet. 
 
Administrasjon: 
Brutto billettsalg: kr. 73260,-. Siden Korall er arrangør, kommer det inn under 
amatører/idealistiske organisasjoner. Dvs. 10% av bruttoinntekt.  
I dette tilfelle ble leien på kr. 7326,-. 
 
Menighetsrådet bør ha en prinsipiell drøfting rundt utleie av kirken til konserter og andre 
arrangementer. De fleste konserter i kirken er fra idealistiske organisasjoner, og menighetsrådet 
har flere ganger fått søknad om fritak av leie med gode grunner. 
 
Utleie av kirken til konserter og andre arrangementer er også en viktig inntektskilde for 
menigheten mtp. drift av kirken. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådets flertall avslår søknaden. 
 

38/22  FELLESRÅDETS ØKONOMIPLAN FOR 2023-2026 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2023. 
Fellesrådets økonomiplan for 2023-2026 skal utarbeides i løpet av sommeren/høsten 2022.  
Det innebærer at forarbeidet til økonomiplanen starter i april/mai.  
 
Det legges opp til å følge samme prosess som tidligere når det gjelder dialog og innspill 
vedrørende behov og ønsker for kommende periode. 
 
Nærmere om behov for midler fra fellesrådet til drift, vedlikehold og investeringer i menigheten. 
 
Driftsmessige behov: Dette skal være driftsmessige tiltak som det er særlige grunner til å 
prioritere. 
Vedlikeholdsbehov: Menighetsrådets ønsker og behov for vedlikehold spesifiseres og settes opp 
– gjerne i prioritert rekkefølge. Dette gjelder ønsker og behov som ikke er prioritert av fellesrådet 
tidligere. 
Investeringsbehov: Dette gjelder tiltak over 100 000 kr av bygningsmessig karakter. 
 
Merk at hvert foreslåtte tiltak skal spesifiseres med: 
Behovsvurdering 
Kostnadsoverslag – dette er menighetens ansvar å fremskaffe. Dersom ikke kostnadsoverslag 
foreligger kan ikke tiltaket prioriteres 
Hvilket år i økonomiplanperioden en ber om tilskudd/tiltak 
 
Oppsummering – frister og innspill 
Daglig leder oversender følgende til økonomisjef innen 25. mai: 
Menighetens vedtak vedrørende innspill til fellesrådets økonomiplan. Dette kan være  
Driftsmessige tiltak 
Vedlikeholdstiltak 
Investeringstiltak 
 
Behovsvurdering, kostnadsoverslag samt hvilket år en ber om tilskudd/tiltak skal medfølge. 
Første utkast til fellesrådets økonomiplan sendes fra økonomisjef til daglig leder 15. september. 
Menighetsrådet diskuterer denne og eventuelle innspill/vedtak oversendes økonomisjef innen 
15. oktober. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet innberetter følgende behov/tiltak under drift: 

- Organist, øke stillingen fra 30% til 50%. 
- Diakon, 50% stilling.  

 

 

 

 

 

 

 



39/22  PERMISJONSSØKNAD – STIG RUNE SKARAN. 
Søknad fra Stig Rune Skaran om permisjon fra menighetsrådet fra oppstart, høsten 2022 og ut 
menighetsrådsperioden. 
 
Vedtak: 
Søknaden innvilges. Dette medfører at alle varamedlemmer rykker opp en plass i perioden.  
Vivian Holm går inn som fast medlem med stemmerett i menighetsrådet.  
Tone Vigsø blir 1. varamedlem med møteplikt i menighetsrådet. 
 

40/22  EVENTUELT. 
1. Bispevisitas, 15.-20. november i Voie og Flekkerøy menigheter. 

Anstein Norheim informerte om visitasforberedende møte, 7. april med domprost, fagsjef 
på bispedømmekontoret og repr. fra Voie og Flekkerøy menigheter. 
 
Daglig leder har utarbeidet et forslag til visitasprogram for Flekkerøy som ble 
gjennomgått.  
 
Vedtak: 
Saken tas opp på neste menighetsrådsmøte, 31. mai med henblikk på å fastsette 
grovskisse for program til bispevisitas på Flekkerøy. 
 

2. Misjonsdag på Skjærgårdsheimen, onsdag 15. juni. 
Det blir misjonsdag på stranda ved Skjærgårdsheimen, 15. juni. 
For familier, mat, vannaktiviteter med speideren og en del andre aktiviteter. 
Flekkerøy menighet er invitert til å bli med på dagen og planlegging, 3. mai. 
 
Vedtak: 
Flott initiativ med misjonsdag. Flekkerøy menighet ønsker å dele info. om arrangementet 
på menighetens nettsider. Vi har dessverre ikke mulighet for å bli med på 
planleggingsmøte, 3. mai. 

 
3. Forespørsel om dekning av kostnad til bassist for Korall ved gudstjeneste, 

søndag 8. mai. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet innvilger forespørsel om å dekke kostnad ved bassist når Korall synger 
på gudstjeneste, søndag 8. mai i Flekkerøy kirke. 
 

4. Menighetstur-komité. 
Komitéen består pr. d.d. av: Sigrun Buhaug, Rune Nikolaisen, Inger Kristiansen,  
Heidi og Ivar Sandnes, Arne Berge, 2 ungdommer fra Large. En dame til spørres! 
 
Vedtak: 
Håkon Borgenvik tar ansvar for å innkalle til første komitémøte.  
Arne Berge tar ansvar for å skaffe 2 ungdommer fra Large til menighetsturkomitéen. 
 

 

 

      

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


