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Tilstede på møtet 
 

 

Medlemmer 

 

(angi evt. hvem som er 

fraværende) 

 

 

Anstein Norheim                         Forfall 

Asbjørn Nilsen Aadnevig                

Grethe Abusdal                              

Noa Oliver Kristiansen                 

Nils Guttormsen                          Forfall                          

Sven Bjørn Hillesund                      

Rune Nikolaisen                             

Håkon Borgenvik, sokneprest        

 

 

 

Varamedlemmer 

 

 

Vivian Holm   

Tone Vigsø                                  

Ove Tollefsrud                            Forfall 

Karin Bjørndal                            Forfall 

Rita Eretveit                               Forfall 

 

 

Andre 

 

 

Roy Øverland, Sekretær                                 

 

 

 

 

 

 

Behandlede saker 
 
Sak nr./ år 

 
 

 
52 - 63 / 22 
 

 

 

 

   



52/22  GODKJENNING AV PROTOKOLLER. 
Møteprotokoll for Flekkerøy menighetsråd, pr. 310522.  
Vedtak: 
Protokollen godkjennes. 

 

53/22  SKRIV OG MELDINGER.  
1. Journalbok nr. 38 - 54. 
2. Husrådet. Referat fra møte pr. 300522. 
3. Gudstjenesteutvalget. Referat fra møte pr. 160822. 
4. Kristiansand kirkelige fellesråd. Møteprotokoll pr. 140622. 
5. Fellesmøtene i Kristiansand. Årsmøteprotokoll pr. 210422. 
6. Vi delte korte glimt fra menighetslivet.  

 

54/22  REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET, 6. SEPTEMBER 2022. 
Domprost og kirkeverge ønsker å besøke alle menighetsrådene i høst. 
Hensikten med besøket er å delta i en samtale med menighetsrådet om gjennomføring av 
menighetens strategiplan, og om gleder og utfordringer i tilknytning til dette. 

 
I samråd med ny kirkeverge, har vi bestemt at dette møtet kobles sammen med møte med 
biskopen, tirsdag 15. november. 
 

55/22  HUSRÅDET: FORSLAG TIL ENDRET MANDAT. 
Forslag til endret mandat fra husrådet. 
 
Innspill fra arbeidsutvalget: 
Pkt. 1: Hvem rekrutterer til husrådet? Forslag: Husrådet er selvrekrutterende og konstituerer 
seg selv. 
Pkt. 2: Økonomi: Forslag: Totalramme pr. budsjettår, eks. 10.000,-. 
Pkt. 3: Befaring av kirkebygget må hvertfall være før mai hvert år, pga. innmelding av prosjekt 
til fellesrådets handlingsprogram. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet godkjenner forslag til mandat fra husrådet pr. 300522 med følgende 
supplement/ endringer: 
Pkt. 1: Husrådet er selvrekrutterende og konstituerer seg selv. 
Pkt. 2: Økonomi: Totalramme pr. budsjettår, kr. 10.000,-. 
Pkt. 3: Befaring av kirkebygget må skje før mai hvert år, pga. evt. innmelding av prosjekt til 
fellesrådets handlingsprogram. 
 

56/22  ORGANISTSTILLINGEN. 
1. Oppsigelse. 

Jon Harald Balsnes har sagt opp sin 30% stilling som organist fra  
2. september d.å. 3 mnd. oppsigelsestid. 

 
2. Utlysning av organiststillingen, 30%. 

Forslag til utlysningstekst. Vedlegg. 
 

Vedtak: 
Ledig stilling som organist 30%, lyses ut omgående i samråd med Kristiansand kirkelige 
fellesråd. 

 

57/22  NY STILLING: LEDER AV KAFÉ PUST I 40%. 
1. Kafé Pust stilling i 40% er nå fullfinansiert. 
2. Forslag til stillingsbeskrivelse fra arbeidsutvalget. Vi trenger ikke vedta denne 

stillingsbeskrivelsen nå, men vurderer forslaget frem mot oktobermøtet. 
3. Stillingsutlysning. 

 
Vedtak: 
Menighetsrådet oppretter ny stilling som leder av Kafé Pust i 40% og søker fellesrådet om 
godkjenning for opprettelse av stillingen. Dersom stillingen godkjennes i fellesrådet, 200922 – 
utlyses stillingen omgående i samråd med fellesrådet, jfr. menighetsrådets utlysningstekst. 
 
 
 
 
 
 



58/22  BISPEVISITAS FOR VOIE OG FLEKKERØY, 15.-20. NOVEMBER 2022. 
1. Visitasmelding 2022. 

 
2. Bispevisitas, 15.-20. november 2022 i Voie og Flekkerøy menigheter. 

Gjennomgang av program for Flekkerøy! 
 
Menighetsrådet har særlig ansvar for:  
15. november kl. 19.00 – 20.15: Menighetsrådsmøte.  
Biskopen vil høre hvordan det går i menighetslivet. Strategi/ planer etc. 

- Hvordan integrere flyktninger og utenlandske som har flyttet til Flekkerøy? 
- Stillinger/ressurser 
- Glimt fra menighetslivet. 

 
17. november kl. 19.30 – 21.00: Medarbeiderfest. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådsmøte, 151122: Arbeidsutvalget forbereder ihht. biskopens ønsker. 
Ordinært menighetsrådsmøte denne kvelden kl. 19-22. Biskopen, domprost og 
kirkeverge fra kl. 19.00 – 20.15. Deretter ordinære saker. 
 
Medarbeiderfest, 171122: Menighetsrådet nedsetter en gruppe bestående av  
5 personer fra menighetsråd og stab som har ansvar for planlegging og gjennomføring 
av medarbeiderfesten. Repr. fra menighetsrådet: Asbjørn Aadnevig og Sven Bjørn 
Hillesund. En vararepr. spørres i tillegg. 

 

59/22  SØKNAD OM TILSKUDD. 
Andaktsprosjekt med Steinar Kristiansen og Arne Arnesen, Flekkerøyguttene.  
Henvendelse fra Steinar Kristiansen vedr. en evangeliseringsbok på nordsamisk. Boken er 
tospråklig og være satt opp med vekselvis to sider bokmål og to sider nordsamisk osv. 

 
Finansieringen er nesten på plass, men mangler kr. 8.000,-. 
De henvender seg derfor til bedehusforsamlingen, misjonskirken og Flekkerøy menighet om å 
dekke 3.000,- hver i bokprosjektet. 

 
Vedtak: 
Søknaden innvilges med kr. 3.000,-. 

 

60/22  INNVIELSE AV FLEKKERØY NYE KIRKEGÅRD. 
Håkon Borgenvik orienterte om de ulike muligheter for en enkel seremoni på ny kirkegård. 
Menigheten har fått beskjed om snarlig seremoni, da eldre kirkegård snart er full. 
 
Vedtak: 
Det legges opp til en enkel seremoni etter gudstjenesten, søndag 6. november 2022, kl. 11.00. 
 

61/22  AMBASSADØRAVTALE MED BUFETAT. 
Agder og Telemark biskop oppfordrer menigheten å inngå ambassadøravtale md Bufetat. 
 
Den norske kirke har sammen med Bufetat (Barne, ungdoms og familieetaten) inngått et 
samarbeid for å rette søkelys på rekruttering av fosterhjem. Gjennom en lokal ambassadøravtale 
med Bufetat bidrar hver menighet i en nasjonal dugnad. Menigheten sørger for å spre informasjon 
gjennom ulike informasjonskanaler som facebook, menighetsblad etc. 
 
Vedtak: 
Flekkerøy menighet inngår ambassadøravtale med Bufetat.  
 

62/22  MØTEPLAN TIL MENIGHETSRÅDET HØSTEN 2022.  
 
Menighetsrådsmøtet, tirsdag 11. oktober er samtidig med mannsmøde i Flekkerøyhallen. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådsmøtet i oktober endres fra 11. oktober til 18. oktober kl. 19.10. 
 
 
 
 
 
 



63/22  EVENTUELT. 
 

1. TV-aksjonen, søndag 23. oktober. 
Johanne Klovning har ikke mulighet for å ta hovedansvar for årets aksjon. 
Vedtak: 
Menighetsrådet utfordrer leder, Anstein Norheim til å utfordre en til å ta hovedansvar 
for året TV-aksjon, søndag 23. oktober. 
 

2. Pappapermisjon, Arne Berge – våren 2022. 
Leder i ungdomsutvalget, Sven Bjørn Hillesund: Det er viktig med en god plan når 
menighetspedagog, Arne Berge går ut i pappapermisjon, våren 2022. 
 
Det er lagt opp til en god plan når menighetspedagog går ut i pappapermisjon, våren 
2022.  

 

 

      

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


