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Tilstede på møtet 
 

 

Medlemmer 

 

(angi evt. hvem som er 

fraværende) 

 

 

Anstein Norheim 

Asbjørn Nilsen Aadnevig                

Grethe Abusdal                              

Stig Rune Skaran                        Forfall    

Noa Oliver Kristiansen                Forfall      

Nils Guttormsen                                

Sven Bjørn Hillesund                      

Rune Nikolaisen                             

Håkon Borgenvik, sokneprest        

 

 

 

Varamedlemmer 

 

 

Vivian Holm   

Tone Vigsø                                 Forfall 

Ove Tollefsrud                            Forfall 

Karin Bjørndal 

Rita Eretveit                               Forfall 

 

 

Andre 

 

 

Roy Øverland, Sekretær                                 

 

 

 

 

 

 

Behandlede saker 
 
Sak nr./ år 

 
 
41 – 51 / 22 
 

 

 

 

   



41/22  GODKJENNING AV PROTOKOLLER. 
Møteprotokoll for Flekkerøy menighetsråd, pr. 240522. 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
 

42/22  SKRIV OG MELDINGER. 
1. Journalbok nr. 30 – 37. 

 
2. Gudstjenesteutvalget. Referat pr. 230522. 

Karin Bjørndal informerte. 
 

3. Menighetens årsmøte 2021. Møtebok pr. 210422.  
 

4. Kristiansand kirkelige fellesråd. Møteprotokoll pr. 190422. 
 

5. Korte glimt fra menighetslivet. 
Menighetsrådet delte glimt fra menighetslivet. 

 
 

43/22  UKRAINA – 3 ENHETER TIL FLEKKERØY. 
Brev fra Marianne Fjell og Doris Tonheim vedr. invitasjon til alle menigheter og forsamlinger på 
Flekkerøy til å være med på arbeidet med å ta imot tre familier fra Ukraina. 
 
Vedtak: 
Flekkerøy menighet er i utgangspunktet positiv til et samarbeid, men ønsker å være i dialog for å 
avklare hva dette innebærer. 
 

44/22  BISPEVISITAS FOR VOIE OG FLEKKERØY, 15.-20. NOVEMBER 2022. 
Grovskisse for bispevisitas. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet godkjenner grovskisse til program for Flekkerøy under bispevisitasen,  
15.-20. november 2022 med følgende supplement: 
 
- Besøke bofellesskap i Østerøya 12. 
- Menighetsrådsmøte med biskopen: 
   Hvordan integrere flyktninger og utenlandske som har flyttet til Flekkerøy? 
   Stillinger/ressurser. 
   Glimt fra menighetslivet. 
- Speiderbesøk: Torsdag kl. 17? 
- Besøk på Flekkerøy skole: Grill en biskop? Besøket må være minimum 1 time. 
- Husbesøk til engasjert menighetslem (enslig/par/familie). 
 

45/22  ÅRLIG JULEMARKED - OVERSKUDD 
Fordeling av overskudd. 
Julemarkedkomitéen foreslår en fordeling av overskuddet fra julemarkedet med 50% til 
menigheten og 50% til «misjonen»/et prosjekt. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet imøtekommer ønske fra julemarkedkomitéen og fordeler 50/50 av overskuddet til 
menigheten og «misjonen»/et prosjekt.  
Julemarkedkomitéen kan selv foreslå giverformål til 50% av overskuddet som går til 
«misjonen»/et prosjekt. 
 

46/22  ÅPEN FOLKEKIRKE: INVITASJON TIL KANDIDATFORSLAG I 
NOMINASJONSPROSESSEN. 
Åpen folkekirke inviterer til å komme med kandidatforslag i nominasjonprosessen til deres liste til 
Agder og Telemark bispedømmeråd. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet ønsket å støtte nominasjonskomitéens kandidatliste og vil derfor ikke foreslå 
kandidater til andre lister. 
 
 
 
 
 



47/22  GUDSTJENESTENE, 12. JUNI OG 15. JULI. 
Gudstjenesteutvalget: 
Søndag 12. juni blir det familiegudstjeneste inne i kirken.  
Etter gudstjenesten i bakhagen: Prosjekt; «Sammen som kirke i verden».  
Grilling i etterkant: Staben tar ansvar for innkjøp av grillmat/drikke/griller. 
Gudstjenesteutvalget tar ansvar for grilling etc. 12. juni. 
 
Søndag 15. juli blir det gudstjeneste i bakhagen, Flekkerøy kirke. Denne gudstjenesten er sammen 
med Voie, Vågsbygd og Flekkerøy menigheter. Erstatter skjærgårdsgudstjenesten på Geiderøya. 
Tur etterpå for de som vil! 

 
48/22  MØTEPLAN TIL MENIGHETSRÅDET HØSTEN 2022.  

Vedtak:  
Arbeidsutvalg: Tirsdag kl. 19.30 – 21.30 ca. en gang pr. måned.  
Menighetsråd: Tirsdag kl. 19.00 – 22.00 ca. en gang pr. måned.  
 
Arbeidsutvalget:                             Menighetsråd:  
6. september                                  13. september 
27. september                                11. oktober 
8. november                                   15. november (med biskopen ifm. Bispevisitas.) 
6. desember                                   13. desember 
 
Fellesrådets møter høsten 2022 i Kirkens hus, Kristiansand:  
20. september, 18. oktober og 22. november. 
 

49/22  MIN TJENESTE I MENIGHETEN. 
Alle medlemmer og varamedlemmer som var tilstede på møte hadde en gjennomgang av sin 
tjeneste til nå og hvordan de trives. 
 

50/22  SOMMERAVSLUTNING MED MENIGHETSRÅDET INKL. VARAMEDLEMMER,  
TIRSDAG 7. JUNI. 
 
Vedtak: 
Sommeravslutningen, tirsdag 7. juni blir kl. 19.00 hos Anstein Norheim, Revemyrbakken 8. 
Vi koser oss sammen med bl.a. ræg/fiskesuppe. 
 
Sommeravslutningen gjelder alle menighetsrådsmedlemmer og VARAMEDLEMMER. 
 
Vi regner med at alle kommer! 
Dersom du ikke har anledning til å komme, må daglig leder få beskjed innen søndag 5. juni. 
 

51/22  EVENTUELT. 
Forestillingen «Vingespenn». 
DanceTv inviterer til før-premiere på forestillingen «Vingespenn» som er for og med ungdom, 
torsdag 9. juni kl. 19.00 – 19.40 i Kristiansand frikirke. 
 
Forestillingen handler om moderne slaveri og er lagt opp som en ressurs på tverrkirkelig global 
uke 2022. DanceTV legger til rette for at alle menigheter med danseglade ungdommer kan sette 
opp denne forestillingen selv! Det er også mulig å sette på filmen som full forestilling på 
storskjerm og bruke samtaleressurser fra Norges kristne råd etter forestillingen. Passer bra f.eks. 
i konfirmantarbeidet eller ungdomsgrupper.  
 
 

 

      

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


