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1.INNLEDNING: Kort historisk riss siden siste visitas 
 
1.1 Forrige visitas 
Forrige visitas fant sted 19. – 23. februar 2014 med biskop Stein Reinertsen. 
 
1.2 Ny kirke 
I 2002 ble det oppstart med utvidelse av Flekkerøy kirke. 
Planleggingsfase fra 2002 – 2017. Byggestart i 2018. Ny kirke ferdig i desember 2019. 
Arkitekter: Hille Mellbye og Einar Dahle, Oslo. Totalentreprenør: BRG. 
 
1.3 Arbeidsområder under menighetsrådet 
Flekkerøy menighetsråd har nedsatt følgende 8 utvalg med sitt arbeidsområde: 
- Diakoniutvalg – Gudstjenesteutvalg – Undervisningsutvalg – Økonomiutvalg  
- Kommunikasjonsutvalg – Ungdomsutvalg – Husråd – Kafé Pust. 
 
1.4 Trosopplæring 
Flekkerøy menighet har godkjent lokal plan for trosopplæring fra 2013. Planen er senere 
revidert og godkjent av biskopen i Agder og Telemark bispedømme i 2019. 
 
Vi har totalt 25 ulike trosopplæringstilbud for barn og unge, 0-18 år i Flekkerøy menighet. 
 
Oppslutningen til tilbudene er meget god. Vi har ofte fra 80% - 120 % oppslutning om de 
fleste av trosopplæringstilbudene. Stor tilslutning til menigheter og forsamlinger på Flekkerøy, 
samt dyktige trosopplærere er en viktig faktor til god oppslutning. Barn og unge som ikke er 
medlemmer ønsker også å delta på våre trosopplæringstilbud. Det fører til at oppslutningen i 
flere tilbud er langt over 100%. 
 
1.5 Visjon og strategi 
Menighetsrådet arbeider kontinuerlig med strategi og handlingsprogram. Dagens visjon er 
den samme som vi har hatt i en årrekke: «Alle vil vi ha med på veien til himmelen».  
Vi ønsker å fokusere mest på slagordet: «Du hører til». 
 
Menighetsrådet utarbeider handlingsprogram for en 4 års periode. Metoden vi benytter for 
arbeid med handlingsprogrammet er workshop med menighetsråd, underutvalg og alle 
hovedledere i menigheten. På den måten kan alle som har et lederansvar i menigheten, 
være med å prege hva vi skal ha et særlig fokus på i perioden fremover. Deretter fastsetter 
menighetsrådet handlingsprogram for gjeldende menighetsrådsperiode. 
 
Giveroffensiver i menigheten er et resultat at arbeid med gjeldende handlingsprogram for å 
oppnå våre ønskede mål. 
 
1.6 Bønnearbeidet 
Menighetens bønneliv er rikt og mangfoldig. Enkelte bønnesamlinger har til tider vært hindret 
av smitteverntiltak, men det kontinuerlige bønnearbeidet har trofast gjort sin gjerning. 
 
Bønnetilbud i menigheten: 
 
Bønnekrukka: Skriv dine bønnebehov og legg i bønnekrukken som alltid er tilgjengelig 
bakerst i kirkesalen. 
 
Lysglobe: Tenn et lys i bønn for det du tenker på. 
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Tidebønn: Ukentlig fast bønnerytme med tidebønner i kirkens Hjerteslag. Mandag – fredag kl. 
12.00-12.10. Onsdager kl. 19.00 – 19.20.  Åpent fra kl. 18.30 for stillhet/personlig forbønn. 
Torsdager kl. 07.30. Deler av året: Onsdager kl. 07.00 utendørs på Stangefjell. 
 
Menighetens bønnetime med forbønn for menighet, land og verden er lagt til bønnekapellet, 
Hjerteslag. Mandag kveld i partallsuker kl. 19.00. 
 
Forbønn 
Ønske om forbønn kan legges i bønnekrukka eller gis til trosopplærer. 
En gang i uka sender trosopplærer en bønnemelding til en gruppe forbedere. 
 
Tilbud om samtale om salving og forbønn for syke: Soknepresten. 
 
Grupper og enkeltpersoner kan bruke kapellet når kirken er åpen eller etter avtale med daglig 
leder. 
 
Guds ord sier: «La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne 
barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.» (Heb.4.16) 
 
1.7 Gudstjenesten 

Gudstjenesten er hovedsamlingen i Flekkerøy menighet for alle, uansett alder og 
livssituasjon. Den er pulsslaget hvor menigheten kommer sammen for å feire fellesskapet 
med hverandre og med Gud. 
 
Vanligvis foregår gudstjenesten hver søndag klokken 11:00, men vi har også 
temagudstjenester, familiegudstjenester og ungdomsgudstjenester gjennom uka. 
 
Etter hver gudstjeneste er det mulighet til å bli igjen for å få en god prat, kaffe og noe å bite i 
på kirkekaffen. 
 
Under de fleste gudstjenestene er det også Betweenssamling for 5.-8. trinn, 
og Søndagsklubben fra 3 år til og med 4. trinn. Avviker ved familiegudstjenester. 
 
Foreldre kan også følge gudstjenesten fra barnesakrestiet bak i kirken hvor man finner  
leker for de minste. 
 

Flekkerøy menighet har et tett samarbeid med Flekkerøy misjonsforening rundt 
gudstjenestene. Vi forsøker sammen å få til gudstjenester utover de som er forordnet. 
Gudstjenestene i regi av misjonsforeningen oppleves likt som forordnede og er ved en 
forrettende prest. I fellesskap får vi frivillige gudstjenestemedarbeidere og deler på evt. 
kostnader knyttet til organist o.l. 
 
Frivillige i menigheten tar i samarbeid med gudstjenesteutvalget hovedansvar for  
G2-gudstjenester enkelte søndagskvelder. Vi har også egne Barnas gudstjenester der 
frivillige har et hovedansvar i samarbeid med sokneprest. 
 
 
 
 
 
 
 

https://flekkeroymenighet.no/aktiviteter/betweens/
https://flekkeroymenighet.no/aktiviteter/sondagsklubben/
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1.8 Kafé Pust. 
Menighetens egen kafé fra ny Flekkerøy kirke ble etablert i 2019. Vi ønsker at dette skal 
være et sted for en Pust i bakken og et Pust fra vår Herre. Tidligere har vi hatt en 
mandagskafé gjennom flere år i gammel kirke. Den er videreført i ny kafé. 
 
Kaféen har åpningstider, mandag – fredag kl. 11.00 – 14.00. Vi har tilbud om 
baristaprodukter og salg av egne baristakopper/krus og produkter fra Cemo som vi har et tett 
samarbeid med gjennom rettferdig kaffehandel.  
 
Cemo kjøper kaffebønner direkte fra bønder og kooperativer, og får dem levert direkte til 
deres brenneri i Kristiansand. Ved å hoppe bukk over de tradisjonelle eksportør- og importør-
leddene kan vi være sikre på at vi betaler bonden det han skal ha. Det sikrer anstendige 
levekår for arbeiderne, og rom for å videreutvikle produksjonen. Slikt blir det god kaffe av. 
 
Kaféen drives kun med frivillige ressurser. Pt. ser vi behov for å opprette en 40% stilling 
knyttet til kafédriften. 
 
Driften av kafeen er en utøvelse av menighetens verdier; vennlig, inkluderende og tjenende. 
Kaféen skal være et hjerte i kirka som pulserer hver eneste dag. Et sted der mennesker kan 
komme å oppleve både Guds nærvær og menneskers nærvær! Her skal en kjenne seg 
velkommen uansett ståsted i livet. Vi ønsker å samle mennesker, stifte nye vennskap og ikke 
minst drikke ordentlig god kaffe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9 Samarbeid med menigheter og forsamlinger på Flekkerøy 
Flekkerøy har i dag et meget stort tilbud for barn og unge.  
Foreningslivet er stort og det er et mangfoldig av tilbud for alle aldersgrupper på øya.  
 
Øygospel i mai/juni med opp mot 10000 deltakere og de halvårlige mannsmøtene med  
7-800 hver gang er vel de tiltakene som har vokst seg aller størst.  
Begge tilbudene har et tett samarbeid med Flekkerøy menighet. 
 
Det er i dag to menigheter og en forsamling på Flekkerøy: Flekkerøy misjonskirke,  
Flekkerøy bedehusforsamling og Flekkerøy menighet. I tillegg har vi disippeltreningskole for 
ungdom via Ungdom i Oppdrag på Skjærgårdsheimen. 
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Det har de senere år blitt etablert faste møtepunkter for menighetene og forsamlingen: 
Halvårlige uformelle lunsjer med ansatte og halvårlige felles bønnemøter. Ansvar for 
samlingene rullerer mellom menighetene og forsamlingene. 
Flekkerøy bedehusforsamling, Flekkerøy misjonskirke og Flekkerøy menighet har  
42 ulike tilbud for barn og unge 0-18 år. 
 
Over 890 barn og unge deltar ukentlig på våre ulike tilbud. 
 
Våre storsamlinger på søndagene har et gjennomsnitt på ca. 800 stk. 
 
Vår forsamling og menigheter har 8,45 årsverk, der 5,25 årsverk er finansiert  
våre givertjenester som er på over 3 millioner pr. år. 
 
80% av alle innbyggere på Flekkerøy er medlemmer i en av våre to menigheter eller 
forsamling. 
 
1.10 Barn og ungdom  
Mye av barne- og ungdomsarbeidet drives av gode frivillige medarbeider. Trosopplærer har 
hovedansvar for all trosopplæring fra 0-12 år. Stillingen er nettopp oppjustert med 10% 
givermidler til 60% stilling. Trosopplærer engasjerer mange frivillige medarbeidere og 
samarbeider med de ulike trosopplæringstilbudene med prest, menighetspedagog for 
ungdom og øvrig stab. 
 
Menighetspedagog for ungdom har ansvar for all trosopplæring fra 13-18 år. Engasjerer 
frivillige medarbeidere og samarbeider med de ulike trosopplæringstilbudene med 
trosopplærer, prest og øvrig stab. 
 
Trosopplærerstillingen (60%) finansieres i hovedsak over statlige trosopplæringsmidler 
(50%). 
Menighetpedagog for ungdom (100%) er et spleiselag med Kristiansand kommune, der 
menigheten dekker 50% på givermidler og kommunen 50%. 
 
Det er stor oppslutning blant de ulike barne- og ungdomstilbudene i Flekkerøy menighet. 
Vi ønsker å fremheve spesielt trosopplæringstilbudet for barn- og unge som kan ha en 
oppslutning på langt over 100% på enkelte av tilbudene. Det henger sammen med at ikke-
medlemmer ønsker å delta på våre trosopplæringstilbud. 
 
Tilbud for barn og unge i Flekkerøy menighet: 
 
Alder: Tilbud: 
0-4 år Dåp/ menighetsfadder. 
0 år → Søndagsklubben. 
→1 år Babysang.  
3-6 år FløyBaGos-kor. 
4-år: Kirkebok. 
5 + 6år: Oppstartsfest. 
6 år: Dåpsskole. 
1.–4. trinn Soulkids kor. 
1. trinn Pinsefest.     
2. trinn Julevandring og Superblink-abonnement. 
3. trinn Tårnagenthelg. Valgfrie tilbud. 
4. trinn Påskevandring. Valgfrie tilbud. 



8 
 

5. trinn Bibelkurs og bibelutdeling. 
5.-10.trinn SoulChildren og SoulTeens kor. 
6. trinn Lys våken. Valgfrie tilbud. 
5.-8. trinn Betweens. 
6. trinn You2–fritidsklubb, Home2you og Chill. 
8. trinn Disippelkurs 1. Praksis. 
9. trinn Large ungdomsmøter/lovsangsteam 
9. trinn Konfirmasjonsundervisning. Valgfrie tilbud. 
9. trinn KRIK – Kristen idrettskontakt. 
10. trinn Bibel- og samtalegrupper. Øygospel. 
10. trinn Lederkurs. 
2.videregående Kommunikasjons- og samlivskurs. Myndighetsfest. 
 
1.11 Ansatte 
Stillingene til de offentlige ansatte utgjør pt. 4,7 årsverk for å ivareta alle våre medlemmer og 
en økende befolkningsvekst. Tre stillinger er 100%, mens øvrige er ulike mindre brøker.  
Totalt er stillingene fordelt på 7 stk. ansatte. 
 
Stillinger på givermidler: 
Trosopplærerstillingen: 10% av stillingen dekkes av givermidler. Resten er i hovedsak statlige 
trosopplæringsmidler, 50%. 
 
Menighetpedagog for ungdom: 50% av stillingen dekkes av givermidler. Spleiselag med 
Kristiansand kommune, der menigheten dekker 50% på givermidler og kommunen 50%. 
 
Daglig leder: 30% av stillingen dekkes av givermidler. 70% dekkes av offentlige midler. 
 
Renholder av menighetslokalet: Hele stillingen på 20% dekkes av givermidler. 
 
Vi har ikke diakon eller kateket. Dette behovet meldes inn årlig til Kirkelig fellesråd i 
forbindelse med rullering av handlingsprogrammet og deres møte med bevilgende 
myndigheter i kommunen. 
 
Mange diakonale oppgaver utføres i dag av frivillige i samarbeid med stab. Det samme kan vi 
si om kateketoppgaver. 
 
Flekkerøy menighet har en god sang og musikktradisjon. Organisten har i dag kun 30% 
stilling over offentlige midler. Denne stillingsressursen er knapt nok til å vedlikeholde dagens 
oppgaver med kirkelige handlinger etc. Årlig meldes også behov for økning av 
organiststillingen inn til Kristiansand kirkelige fellesråd i forbindelse med rullering av 
handlingsprogrammet. 
 
Menigheten har i dag en 
giveroffensiv mtp. å opprette 
en ny stilling i 40% knyttet til 
kafédriften i kirken. Vi har 
erfart at Kafé Pust er et viktig 
diakonalt arbeid som det nå 
er behov for en ansatt til å 
organisere og drifte i samråd 
med alle de gode frivillige 
medarbeidere. 

Renholder Aase Randi Iversen var ikke tilstede på bildet. I møte med vår nye kirkeverge, Andreas Andersen. 
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2. SOKNET 
 
2.1 Grenser, folketall, kirkemedlemskap 
Flekkerøy er et klart avgrenset geografisk område med relativt korte avstander.  
Fra gammelt av var dette et særpreget fiske- og småbrukersamfunn med ferjeforbindelse til 
byen, de senere årene har vi blitt en moderne drabantby, med høy biltrafikk, idrettshall, 
fotballbaner og treningsstudio.  
 
Kirken ligger rett ved rundkjøringen, sentralt i adkomsten til øya og like i nærheten av skoler, 
bedehus, barnehage og butikk.  
 
Dette er et ufattelig stort aktivum som vi nyter godt av på mange vis.  
I dag har vi en veletablert kafédrift i kirken. Dette er et naturlig møtested der vi ønsker å 
samle mennesker, stifte nye vennskap og ikke minst drikke ordentlig god kaffe! 
 
Befolkningstilveksten har vært stor. I dag er det 3632 innbyggere på Flekkerøy 
2344 stk. av innbyggere på Flekkerøy er medlemmer av Den norske kirke.  
Dette utgjør 65% av alle innbyggere på Flekkerøy. 
 
2.2. Lokalsamfunnet, kultur og samfunnsliv 
Kristiansand kommune overtok for en del år tilbake militærets områder på Flekkerøy. Disse 
områdene som er over 50% av Flekkerøyas areal, er grøntområder som skal benyttes til 
rekreasjonsområde for hele Kristiansand. Kommunen har ansvar for vedlikehold av de 
mange  opparbeidede turstiene som befinner seg på i grøntområdet. 
 
De siste par årene har en pensjonistgruppe fra Flekkerøy på eget initiativ tatt ansvar for å 
oppgradere områdene særlig ved Krageviga, men også andre deler av Flekkerøy. Det er i 
gjort i samråd med Flekkerøy vel og kommunen. 
 
Flekkerøy kunst – og kulturlag har tilholdssted i lokalene på Høyfjellet. Her drives det også en 
søndagskafé i deres regi. 
 
Flekkerøy historielag har med bidrag fra kommunen og utallige dugnadstimer fått på plass 
eget lokalet like ved idrettsanlegget i Lindebøskauen. Historielaget har til formål å fremme 
interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for 
Flekkerøy´s historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene. 
Historielaget driver også søndagskafé og har utleie av sine lokaler.  
Flekkerøy idrettslag (Fløy) har rundt 550 medlemmer fordelt på fotball, håndball, ski og 
racketsport. Klubbhuset holder til i Lindebøskauen. Der er det to flotte kunstgressbaner, 
Arkicon arena og Modena. I tillegg er det flerbrukshall. Fløy er et naturlig samlingssted for 
både unge og gamle. Flekkerøy menighet har hatt flere FLØYgudstjenester sammen med 
idrettslaget i kirken. 
 
Flekkerøy Blå Kors sjøspeider er en stor speidergruppe med eget speiderhus og 
bryggeanlegg på Kårholmen. Speiderne møtes ukentlig i skoleåret og har et variert program: 
Alt fra å tenne bål, lage primitiv mat til å bygge trebroer i trærne. Speidergruppa har et 
tjuetallsbåter (fra seiljoller til havseilere) og sjøvett og godt sjømannskap læres i teori og 
praksis. Leirer og seilturer bygger fellesskap - en speider er en god venn!  
Andakt er en del av ukessamlingene og alle speidermøter avsluttes med speiderbønnen. 
Flekkerøy menighet har hvert år speidergudstjeneste sammen med speideren på Kårholmen. 
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Flekkerøy skolekorps holder til på Lindebø skole, og øver hver mandag. Mange barn- og 
unge har startet sin musikk-karriere gjennom korpset.  
 
Det er også mange andre aktivitetstilbud på Flekkerøy. 
 
Flekkerøy bo- og servicesenter har omsorgsboliger, men ingen sykehjem.  
Nærmeste sykehjem er Ternevig sykehjem like inn på fastlandet. 
 
Flekkerøy har også omsorgsboliger som er tilrettelagt for personer med nedsatt 
funksjonsevne. 
 
I de senere år er det bygget og planlegges å bygge flere ulike leilighetsbygg. 
Marina er under opparbeidelse på gamle ferjeleie på Lindebø brygge. 
 
Når det gjelder næringsliv, blir Flekkerøy stadig mer lik en drabantby og stadig mindre et 
bygdesamfunn bygd på fiskeri og småbruk. Av næringsvirksomhet har vi Bøderiet, fiskeriene, 
alle byggmesterne/firmaene, Fristeren Catering og hele lang rekke med småbedrifter og 
enkeltmannsforetak. 
 
 

3. KIRKEBYGG OG GRAVGÅRDER 
 
3.1 Kirkehusene    
Gamle Flekkerøy kirke er bygget i 1960 og hadde i underkant av 350 sitteplasser. I 
utgangspunktet en velfungerende arbeidskirke – men stor mangel på egnede lokaler, 
manglende lydisolering og dårlig teknisk standard. 
 
I 2002 ble det oppstart med utvidelse av Flekkerøy kirke. 
Planleggingsfase fra 2002 – 2017. Byggestart i 2018. Ny kirke ferdig i desember 2019. 
 
Bakgrunn for oppstart: 
Flekkerøy menighet vokser. Menighetslivet har fått et større mangfold. 
Aktiviteten i kirken har økt. Det er trangt om plassen og konkurranse om lokalitetene. 
Menighetsrådet satt derfor i gang en prosess i 2002 med tanke på utvidelse av Flekkerøy 
kirke. 
 
Behovene ved oppstart: 
Utvidelse av dagens kirkesal til 600 plasser. Større korparti i kirkesalen til kor/ instrumenter,  
bedre plass rundt alterring og alter. Kirketorg, samlingssted, informasjonssted. 
En entydig og sentral inngang til kirken. 
 
2006: Forprosjekt med skisseforslag til utvidelse av Flekkerøy kirke ble gjort i samråd med 
menighetsrådet. Arkitekt: Arne Åmland. 
 
2009: Kristiansand kirkelige fellesråd vedtok sammensetning og mandat for plankomitè. 
Menighetsrådet har valgt følgende til plankomitèen: 
Sverre Andås (leder), John Kobbeltvedt (nestleder), Jorunn Kleiven Sagedal, Olga Grimsmo 
Nilsen, Dag Thomassen, Roy Øverland (daglig leder). Representant fra kirkelig fellesråd. 
Møterett: Menighetsrådsleder og sokneprest. 
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2012: Gjeldende prosjekt endret karakter. Arkitekt Åmland fases ut. Kirkeverge og rådmann 
foreslås å tenke helt nytt. Ikke kun dagens behov, men også fremtidige behov.  
 
Behovsutredning: Ansatte, menighetsråd, plankomitè og frivillige utarbeidet behovsutredning 
for ny Flekkerøy kirke. Hvilke behov har menigheten for barn, unge og eldre i årene som 
ligger foran oss. 
 
2011 og 2012: Plankomité på befaringstur til Oslo og Stavanger for å hente inspirasjon fra 
kirker som er bygget i nyere tid. 
 
2013 – 2018: Åpne møter med menigheten: Ulike tema, romprogram, info. smådrypp… 
 
2014: Prekvalifisering til arkitektkonkurranse. 63 stk. søknader. 
5 stk. arkitektfirma ble invitert til å delta videre i konkurransen. 
 
2016: Vinner av arkitektkonkurransen: Hille Melbye og Einar Dahle arkitekter, Oslo. 
 
Byggekomité: Ole Theodor Dønnestad, John Kobbeltvedt, Sverre Andås (Arne Bjørseth 
Nilsen), Roy Øverland, Marit Loland Tveit (leder), Anne Margrete Vik (Kathrina 
Reiersølmoen),  
Terje Nor (prosjektleder), Hans Erik Ruud (kirkeverge), Bente Urdal (økonomisjef) og Solveig 
Løhaugen (fellesrådet).  
Møterett: Reidar Opsahl (menighetsrådsleder) og Håkon Borgenvik (sokneprest). 
 
2016-2017: Det ble arbeidet intensivt med prosjektet. Brukergruppene var svært aktive, 
byggekomite og prosjektgruppe ble etablert og kom godt i gang. Det ble inngått avtale med 
rådgivere innen aktuelle faggrupper. Foreløpige skisser og planløsning ble justert etter 
samspill og dialog mellom brukergrupper, byggekomite, prosjektgruppe, arkitekt og rådgivere. 
I løpet av høsten ble konkurransegrunnlaget lagt ut på åpen konkurranse. Entreprisemodell 
ble totalentreprisemodell med opsjoner. 
 
Økonomi: Kr. 77.000.000,- eks. mva. Finansieres: 
Kommunens andel: 71.063.000,-. Fellesrådet: 2.880.000,-. Menighet: 3.700.000,-.  
 
2018 – 2019: Byggeperiode. Totalentreprenør: BRG. 
 
Menighetens virksomhet i byggeperioden: 
Menigheten hadde alternative lokaliteter i byggeperioden; Flekkerøy skole, Lindebø skole, 
Flekkerøyhallen, Høyfjellet og Båtforeningen. I tillegg ble Voie kirke og Vågsbygd kirke 
benyttet ved konfirmasjoner og allehelgensdag. 
 
Det var stor velvilje fra lokalsamfunnet for å tilpasse sin virksomhet for at menigheten kunne 
ha ordinær drift. Gudstjenestene ble avholdt vekselvis i Flekkerøyhallen og Lindebø skole. 
Det var egne riggeteam. Erfaringen med å ha virksomheten utenfor kirken i byggeperioden 
var meget god.  
 
Menighetskontoret i byggeperioden: 
Staben hadde kontorer i egne brakker på kirkens parkeringsplass. Utfordrende med 
felleskontor i brakker med dårlig inneklima og temperatur. Ansatte holdt motet oppe ved å 
følge bygging av nye kontoret og drømmen om bedre fasiliteter. 
 
2019: Ferdigstilling av Flekkerøy nye kirke med åpning, 1. desember 2019. 
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Flekkerøy nye kirke som heter «Ny horisont» har 4 hovedavdelinger: 
Kirkesal, menighetssal, Kafé Pust og barne- og ungdomsavdeling. 
 
Kirkens kapasitet:  
Rom: Ordinær møblert: Utvidet møblering:   
Kirkesalen  387 stk. 424 stk. 
Menighetssalen 104 stk.  
Kafé Pust 80 stk. 
Puls underetg. 80 stk. 
 
Ved større arrangementer er det mulig å utvide kirkesalen med kafé Pust og menighetssalen. 
Det gjøres ved åpne dører, samt overføring av lyd og bilde.  
Total kapasitet jfr. romplanene: 608 stk.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Gravgårdene  
Flekkerøy kirkegård fase 1 ble opparbeidet i 1992 og har et opparbeidet areal på nesten 3 
dekar. Kirkegården nærmer seg i dag fullt belegg. 
 
Flekkerøy kirkegård fase 2 ble ferdig i 2021 og har et opparbeidet areal på 4 dekar.  
Ny kirkegård ligger i forlengelsen av eksisterende kirkegård på østsiden og er vakkert 
utformet.  
Terreng er forsøkt opprettholdt i størst mulig grad, og det er opprettet flere avlastningsbenker  
for pårørende. Ny kirkegård er klar for ordinær drift fra sommeren 2022. 
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Antall graver for Flekkerøy kirkegård fase 2: 
✓ 405 enkle -/810 doble kistegraver. 
✓ 46 urnegravsteder (plass til 4 urner/gravsted). 
✓ 50 urnegraver i anonym minnelund. 
✓ 233 urnegraver i navnet minnelund. 

Til sammen 467 urnegraver, hvorav 46x4 urnegraver = 184 urner + 283 urner i minnelunder. 
 
3.3 Andre bygg  
Menighetslokalet inngår som del av Flekkerøy nye kirke og består av: 
Menighetssal (gml. kirkesalen) og Puls i underetasjen. Menighetssalen har tilstøtende rom 
som kapellet Hjerteslag og ulike grupperom; Regnbuen, Blega og Bris. 
Puls er et flerbruksrom i kirkens underetasje bestående av oppholdsrom, kjøkken, kafé, 
spillrom og dansesal. Bandrom og lager er tilstøtende rom. 
 
Menighetssalen benyttes til korøvelser, basarer, eldretreff, barneopplegg under 
gudstjenestene, kirkekaffe o.l. I tillegg er leies menighetssalen til privat leie og eksterne 
arrangement. 
 
Underetasjen Puls benyttes til aktiviteter for barn og unge, trosopplæring, foreningsmøter o.l. 
 

Garasjen i kirkens bakre område benyttes til kirkegårdsutstyr. 
 

Parkering: Kirke og bedehus deler i dag en stor parkeringsplass. Eierstrukturen er 50/50. 
I tillegg har kirken mulighet for å parkere ved nyetablert «park and ride» område på andre 
side av veien (v/ Nylenningen). Dette som kompensasjon for kirkens eiendom på den side av 
veien. 
 
Kirke og bedehus har i dag parkeringsutfordringer mtp. dagens virksomhet og parallelle 
arrangementer. Vi vil merke alle biloppstillingsplasser på felles parkeringsplass for å få plass 
til flest mulig biler. Det var ikke midler i kirkeprosjektet for å utvide parkeringskapasiteten. Det 
oppfordres til å gå eller benytte sykkel til og fra kirke/bedehus. 
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4. KIRKELIG RÅD OG ANSATTE 
 

4.1 Menighetsråd, navneliste (2020 – 2024) 
Faste medlemmer: Anstein Norheim, Grethe Abusdal, Asbjørn Nilsen Aadnevig, Stig Rune 
Skaran, Noa Oliver Kristiansen, Nils Guttormsen, Sven Bjørn Hillesund og Rune Nikolaisen. 
Varamedlemmer: Vivian Holm, Tone Vigsø, Ove Tollefsrud, Karin Bjørndal og Rita Eretveit. 
 
Menighetsrådsmøtene:  
Alle medlemmer og sokneprest, samt 1. varamedlem møter fast til møtene. 
I tillegg møter daglig leder (sekretær) i Flekkerøy menighet. 
Møtene i menighetsrådet holdes for åpne dører, dersom ikke rådet selv har bestemt noe 
annet. 
 
Menighetsrådets arbeidsutvalg: 
Saksforberedende organ for menighetsrådet.  
Består av leder, nestleder, sokneprest og daglig leder.  
 
Menighetsrådet har i 2021 hatt 9 møter, derav 2 møter kun digitalt pga. Covid19. 
90 saker har vært behandlet. Menigheten hadde et menighetsmøte i 2021. 

 
Kjønnslikestilling / segregerte aktiviteter og tilbud. 
Menighetsrådet (styret) og underutvalg: 
-  Nominasjonskomitéens kandidatliste ved kirkevalget i 2019:  

 6 stk. kvinner og 9 stk. menn. 
-  Resultat av kirkevalget 2019: Medlemmer: 7 stk. menn og 1 stk. kvinne.  

 Varamedlemmer: 1 stk. menn og 4 stk. kvinner. 
-  Utvalg: 41 stk. i 8 ulike utvalg. 21 stk. kvinner og 20 stk. menn. 
 
Ansatte: 2 kvinner og 5 menn i ulike stillingsprosenter. 
 
Flekkerøy menighet har ingen spesielle begrensninger når det gjelder tilgang til egne 
aktiviteter,  
styrende organer, verv eller stillinger ut fra diskrimineringsgrunnlag. 
 
Flekkerøy menighet har ikke segregerte aktiviteter.  
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Menighetsrådet har organisert sitt arbeid i ulike arbeidsområder: 
Diakoni, gudstjeneste, undervisning, økonomi, husråd, kommunikasjon, ungdomsutvalg og  
kafé Pust. 
 
Formål jfr. mandater til de ulike arbeidsområdene: 
 
Diakoni:  

Diakoniutvalget defineres som: Kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og 

uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket, kamp for 

rettferdighet. (Fra ”plan for diakoni” i Den Norske kirke.) 

- Utvalget skal konsentrere seg om alt det diakonale arbeidet i menigheten. 

- Utvalget skal ha sin oppmerksomhet rettet mot alle aldersgrupper. 

- Utvalget skal stimulere til nye diakonale tiltak etter behov. 

Flekkerøy menighet har godkjent diakoniplan. 

 

Gudstjenesteutvalg: 

Gudstjenesten er et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud, og Jesu 

oppstandelse. Gudstjenesteutvalget (GU) arbeider kontinuerlig for å legge til rette for et 

gudstjenesteliv som favner alle generasjoner og forskjellige musikalske uttrykk. GU ønsker at 

gudstjenesten skal være et sted hvor mennesker i alle aldre får tre frem for Gud som de 

mennesker de er, med alle feil og mangler, tro og tvil, takk og undring. 

 

Undervisningsutvalg: 

Undervisningsutvalget er et rådgivende og initiativtakende organ for menighetsråd/ ansatte i 

saker som angår menighetens undervisningsarbeid rettet mot barn og voksne. 

 

Økonomiutvalget: 

Økonomiutvalget er et rådgivende og koordinerende organ for all økonomi i Flekkerøy 

menighet. 

 
Husråd: 
Husrådets hovedoppgave er å ha tilsyn med kirkebygget og sette i gang nødvendig  
vedlikeholdsarbeid og vedtatte bygningsmessige endringer. 
 
Kommunikasjonsutvalg: 
Arbeide kontinuerlig for å utvikle kommunikasjon fra Flekkerøy menighet. 
 
Arbeide med identitetsbygging (merkevare): 
- Grafisk kommunikasjon. 
- Kommunikasjon i fysiske omgivelser. 
- Digital kommunikasjon. 
- Forvalte den visuelle profilen (designmanualen). 
- Ressursgruppe for utarbeiding av kommunikasjonsprodukter og kvalitetssikrer all 
kommunikasjon. 
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Ungdomsutvalg: 
Ungdomsutvalget er et rådgivende organ for menighetsråd/ ansatte i saker som angår 
menighetens ungdomsarbeid. 
Ungdomsarbeidet i Flekkerøy menighet skal drives av ungdom med tydelig voksent nærvær, 
slik at ungdomsarbeidet favner bredt, er inkluderende og gir vår ungdom en trygghet for at de 
er Guds barn. 
 
Kafé Pust: 
Visjonen: «Et pust i bakken og et pust fra Vår Herre». 
En del av menighetens diakonale arbeid, skal rette seg mot hele menigheten, alle innbyggere 
på øya i alle aldersgrupper og ståsted i livet.  
Driften av kafeen skal være en utøvelse av menighetens verdier:  
Vennlig, inkluderende, tjenende. 
Et hjerte i kirka som pulserer hver eneste dag. Et sted der mennesker kan komme og få 
oppleve både Guds nærvær og menneskers nærvær. 
En åpen og tilgjengelig kafe hver dag vil gjøre tilgang til kirkerommet, til lystenning og 
tilgangen til Hjerteslag, med stillhet og bønn, enkelt og tilgjengelig for mennesker i deres 
hverdag. 
 
4.2 Fellesråd, navneliste. 
Fellesråd: 
Johnny Greibsland (Finsland), Grethe Abusdal (Flekkerøy), Kjetil Drangsholt (Domkirken), 
Øyvind Skutlaberg (Hellemyr), Elin Saltrøe (Hånes), Torun Gitmark (Lund), Vidar Jakobsen 
(Oddernes), Nils Kristian Aarsland (Randesund), Odd Terje Øina (Torridal), Gunn Elisabeth 
R. Bjerke (Tveit), Liv Gautestad (Søgne), Reidar J. Hanssen (Voie), Gro Justnæs Kiledal 
(Vågsbygd), Freddy Berg (Domprost), Ole Fritjof Godfredsen (Kommunen). 
 
Kirkens hus: 
Andreas Andersen (kirkeverge), Jannicke Greipsland (personalsjef), Bente Skaare Urdal 
(økonomisjef), Anne Berit Egeland (konsulent, kirkevergens kontor), Solveig Holmesland 
Bentsen (konsulent, kirkens servicetorg), Inger Johanne Bolstad (rådgiver diakoni),  
Olene Elin Eidså (konsulent, kirkens servicetorg), Britt Høiland (konsulent, kirkens 
servicetorg), Berit Skovli (daglig leder, kirkens servicetorg) og Torgeir Wadseth (konsulent, 
kirkevergens kontor), Bjørn Reinhardtsen (vedlikeholds koordinator), Jostein Schaldemose 
fagarbeider vedlikehold), Øyvind Brennsæter (konsulent), Tomas Drangsholt Gabrielsen 
(kirkegårdsleder), Finn Eigil Sødal (kirkegårdskonsulent) og Terje Skaar (fagarbeider 
kirkegård).  
 
4.3 Stillinger, stillingsstørrelse og arbeidssted. 
 
4.3.1 Ansatte 
Håkon Borgenvik, 100% sokneprest. 
Trond Sjøvold, 70% kirketjener. 
Jon Harald Balsnes, 30% organist. 
Arne Nilsen Berge, 100% menighetspedagog for ungdom. 
Else Norheim, 60% trosopplærer. 
Aase Randi Iversen, 20% renholder. 
Roy Øverland, 70% daglig leder + 30% menighetsarbeider. 
 
Alle har arbeidssted i Flekkerøy kirke. Sokneprest har i tillegg tjenesteområde i sone vest. 
(Vågsbygd, Voie og Flekkerøy kirke).                                              
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4.3.2 Kontorforhold: 
Sokneprest og daglig leder har egne kontor. De resterende stillingene har kontor i åpent 
kontorlandskap. 
 
Kontorene er i Flekkerøy nye kirke plassert på beste vestkant av kirken med flott utsikt mot 
kirkebakke og rundkjøring. Det gir oss en unik mulighet for god oppfølging av besøkende til 
kirken.  
 
Oppvarmingsanlegg og ventilasjon i ny kirke gir et godt inneklima gjennom hele året.  
 
Kontorlandskapet: Erfaringene til nå, gjør at vi har gått til anskaffelse av skillevegger slik at 
den enkelte ansatte får bedre arbeidsro. 
 
Kontoravdelingen har et godt og lydtett samtalerom som kan benyttes av alle til den gode 
telefonsamtalen, eller den gode samtalen med besøkende. Rommet benyttes også som 
lunsjrom og stabsmøte for ansatte og styremøter o.l. 
 
I forlengelsen av kontoravdelingen har vi et godt konferanserom som staben har benyttet til 
stabsmøte i Covid-tiden med 1 meter avstand, samt oppkobling via storskjerm til ansatte som 
har måtte være hjemme pga. karantene o.l. 
 
 

5. KOMMUNEN OG KIRKEN 
 
5.1 Generelle vurderinger.

 

Flekkerøy menighet blir forholdsvis godt behandlet av Kristiansand kommune, og 
samarbeidet gjennom kirkelig fellesråd og kirkesjefens kontor fungerer meget bra. Det er 
også fint at våre to arbeidslinjer ivaretas sammen i en årlig vernerunde med både kirkesjef og 
domprost til stede.    
 
5.2 Kirken i kommuneplanene, økonomi. 
Fellesrådets handlingsprogram fornyes hvert år og vedtas i kommunestyret. Vi opplever dette 
som en ryddig og oversiktelig prosess der menighetsråd og stab holdes godt orientert. 
 
Flekkerøy menighet innberetter investeringsprosjekter i forbindelse med årlig rullering av 
handlingsprogrammet for Kristiansand kirkelige fellesråd. 
 
Flekkerøy menighet vil særlig takke Kristiansand kommune for deres innspill og betydelig 
økonomisk bidrag for å realisere ny kirke på Flekkerøy. 
 
5.3 Nye prosjekter 
Organiststilling: Menighetsrådet har i eget handlingsprogram ønske om å utvide 
organiststillingen fra 30% til 50% offentlig stilling. Organiststillingen er i dag presset grunnet 
økt frekvens av gudstjenester, jfr. gjeldende gudstjenesteforordning. I tillegg ønsker 
menighetsrådet at organisten skal være mer delaktig i sang og musikkmiljøet i Flekkerøy 
menighet.  
Flekkerøy menighet søker fellesrådet om tildeling av midler til utvidet organiststilling. 
Kostnadsoverslag: Økning av organiststillingen med 20%. 
 
 
 



18 
 

Diakonstilling: Menighetsrådet har i eget handlingsprogram meldt behov for diakon i 50% 
stilling. Alt diakonalt arbeid på Flekkerøy blir i dag utført av frivillige og det er utfordringer i det 
frivillige arbeidet. Flekkerøy menighet søker fellesrådet om tildeling av midler til diakon som 
kan ivareta de ulike diakonale oppgaver i menigheten samråd med diakoniutvalget. 
Kostnadsoverslag: Opprettelse av diakonstilling i 50%. 

 
 
6. KIRKEN OG SKOLEN 
 
Det er i dag et godt og stabilt samarbeid mellom skole og kirke. 
Vi har julegudstjenester i kirken med alle barnehager og skoler. Personalet ved kirken er 
også på besøk i barnehagene til påske med sang og påskefortelling.  
 
Tidligere har vi også hatt et samarbeid med skolen rundt tildeling av bibel til 5. trinn. Dette 
tilbudet er det kun kirken som har ansvar for i dag. Kirken inviterer til bibelgudstjeneste hvert 
år i oktober der 5.trinn får utdelt hver sin bibel. Bibelen brukes på kirkens bibelkurs for 5.trinn 
senere samme høst – som ledd i trosopplæringen. Her ligger deltakelsen på 85%. 
 
Besøk av skoleklasser i kirken er få og sporadiske.  
 
Alle barnehage- og skolegudstjenester inneholder forberedte innslag med barn, og disse blir 
gjennomgående meget godt utført, og svært godt ledet av lærerne. Oppslutningen om 
gudstjenestene er svært god. 
 
Det ligger an til et fortsatt enkelt, ukomplisert og svært godt samarbeid mellom kirke og skole 
dersom ikke rikspolitiske endringer legger andre rammer for oss. Mange av skolens lærere er 
også aktive i kirkens ledelse lokalt. 

 
 
7. ARBEIDET I MENIGHETEN 

 
7.1. Strategi, visjon og kommunikasjon. 
 
7.1.1 Merkevarebygging 
Menighetsrådet har tidligere tatt et nytt tak i strategiarbeidet ved å benytte 
merkevarebygging. I den prosessen er det hentet inn profesjonell hjelp fra egne rekker. Vi 
har tenkt nytt, samtidig som vi har bygd videre på mange års strategiarbeid.  
 
Først hadde vi i mange år en egen logo i form av et grønt kors, egen font (VAG) til alt 
kommunikasjonsmateriell, slagord, visjon og verdier. I forbindelse med ny kirke var det tid for 
å ta en revisjon og fornyelse av vårt visuelle uttrykk. Det resulterte i ny font (Wigrum) og ny 
logo, som er jfr. Den norske kirkes visuelle uttrykk. Slagord, visjon og verdier ble beholdt.  
 
Vi har utarbeidet egne brosjyrer, brevark/konvolutter og hjemmeside (Flekkeroymenighet.no) 
med vårt nye visuelle uttrykk.  
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7.1.1.1 Brosjyren «Oppdrag, visjon og verdier»:  
Dette er en kortfattet presentasjon av Flekkerøy menighet til alle og enhver.  
Innholdet er som følger: 
 
Vårt oppdrag 
Flekkerøy menighet er del av Den norske kirke med ansvar for Flekkerøy. 
Vi er et evangelisk - luthersk trossamfunn.  
Vi forvalter Guds ord og sakramentene til frelse for mennesker.  
Vi forkynner en levende Jesus og gir plass for tro og undring, tjeneste og fellesskap. 
Menigheten deler Jesu oppdrag i misjonsbefalingen med alle kristne på Flekkerøy 
 
Vår visjon 
Alle vil vi ha med på veien til himmelen 
Vårt mål er at alle mennesker skal bekjenne Far, Sønn og Hellig Ånd som Herre. 
Vårt ønske er at alle på Flekkerøy skal få del i den kristne tro og følge Jesus. 
Samtidig ønsker vi å dele troen med andre mennesker i verden. 
 
Våre verdier og holdninger 
Vi følger Jesus gjennom bibel og bønn. 
På dette grunnlaget ønsker vi at alle i vår menighet arbeider med å være 
-Vennlige  (Filipperne 4:5) 
-Inkluderende (Kolosserne 3:12) 
-Tjenende (1. Petersbrev 4:10) 
Vi er en levende og tilgjengelig menighet på Flekkerøy 
Du hører til!   (vårt slagord) 
 
7.1.1.2 Ledermanual:  
For litt viderekomne har vi utarbeidet brosjyren «Ledermanual» som sier noe mer om 
visjonen, oppdraget, verdiene og holdningene våre, samt løftene vi har til våre medlemmer 
og våre inspirasjonskilder. 
 
7.1.2. Gjeldende handlingsplan: (Se vedlegg) 
Hvert menighetsråd utarbeider handlingsplan for sin 4 års periode.  
Dagens menighetsråd har hatt en prosess sammen med underutvalg og ledere i  
Flekkerøy menighet, som har ført til dagens handlingsplan for 2020 – 2024. 
 
Hovedfokus i dagens plan er:  

1. Familie og barn  
2. Ungdom 
3. Diakoni 
4. Frivillige 
5. Gudstjenesten 
6. Sang og musikk 
7. Hvordan nå nye? 
8. Grønt fokus.  

 

 
7.1.2.1 Familie og barn 
Styrke troen i hjemmet og familien. Øke trosopplæringsstillingen. 
 
7.1.2.2 Ungdom 
Ha voksne som ungdom kan støtte seg på, gi åndelig påfyll og ha et godt og attraktivt 
konfirmantarbeid. 
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7.1.2.3 Diakoni 
Skape en kultur for å se enkeltmennesker og spesielt de nye. Etablere diakonistilling. 
 
‘ 

7.1.2.4 Frivillige 
Skape en kultur for at mennesker kan blomstre i tjeneste.                      
 
 

7.1.2.5 Gudstjenesten 
Gudstjenesten skal være en arena hvor mennesker møter den treenige Gud, og får ta del i 
et godt fellesskap og blir inspirert til tjeneste 
 
7.1.2.6 Sang og musikk 
Opprettholde den flotte variasjonen i musikkuttrykk. Jobbe videre med utvikling av egne 
medlemmers opplæring innen musikk og styring av lyd og lys. Øke organiststillingen. 
 
7.1.2.7 Hvordan nå nye? 
Inkludere nye i menighetens fellesskap. 
 
7.1.2.8 Grønt fokus 
Vi ønsker å bidra til glede, takknemlighet og undring over skaperverket, og forløse 
engasjement og kreativitet til å ta vare på den verden Gud har gitt oss. 
 
7.1.3 Kommunikasjon  
Vi arbeider med å synliggjøre Flekkerøy menighet på hele øya på en enhetlig måte.  
Dette gjøres ved å arbeide med identitetsbygging (merkevare). Vi skal vite hvem vi er og 
være stolt av det. 
 
Menighetens kommunikasjonsutvalg arbeider kontinuerlig med grafisk kommunikasjon, 
kommunikasjon i fysiske omgivelser og digital kommunikasjon.  
 
Utvalget forvalter den visuelle profilen (designmanualen) og har ansvar for å implementere 
den i alle deler av menighetens virksomhet. 
 
Kommunikasjonsutvalget er en ressursgruppe for utarbeiding av kommunikasjonsprodukter 
og kvalitetsikrer all kommunikasjon. 
 
 

Hjemmesiden:  
Flekkerøy menighet har nylig utviklet egen hjemmeside i samråd med 07-media i 
Kristiansand.  
Det er lagt vinn på å ha en oversiktelig meny hvor det er enkelt å finne frem til det som er 
behovet for den enkelte. Kalenderfunksjonen skal være oppdatert og oversiktelig. 
Hjemmesiden skal være responsiv til nettbrett og mobil. Se Flekkeroymenighet.no 
 
Menighetsblad: 
Flekkerøy menighet har i en årrekke hatt menighetsblad sammen med Voie menighet. Når 
prestegjeldet opphørte, ble også dette samarbeidet avsluttet i 2005. Flekkerøyposten har i 
en årrekke hatt et godt informasjonblad til abonnenter. Dette bladet ble avviklet for noen år 
tilbake og det oppsto et tomrom og savn til en lokalavis.  
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Flekkerøy menighet opprettet derfor eget menighetsblad fra 2017. I dag heter bladet 
«Horisonten» og utgis 3 ganger pr. år. Redaksjonen består av flere fra 
kommunikasjonsutvalget. Men det er også hentet inn ressurs fra tidligere Flekkerøyposten 
for å ivareta informasjon utover Flekkerøy menighet. Menighetsbladet har høy kvalitet, gode 
artikler og distribueres alle husstander på Flekkerøy. Vi har også en digital utgave av alle 
menighetsbladene på vår hjemmeside. 
 
Streaming: 
Som en følge av Covid19 og begrenset mulighet for fysiske samlinger i kirken, har vi hatt et 
stort fokus på streaming av våre arrangementer. Flekkerøy kirke media (FK-media) er 
etablert og består i dag av mange ungdommer som har teknisk anlegg som sin tjeneste. 
Menighetsrådet har i samråd med FK-media og kommunikasjonsutvalget gått til anskaffelse 
av 3 kamera produksjon.  
 
Foruten å bistå menighetens gudstjenesteliv og frivillige arbeid, leier FK-media også ut 
tjenester til aktuelle interessenter. 
 
I Covid19 tiden ble det streamet uttallige arrangementer for barn, unge og voksne via vår 
facebookside. Erfaringene er så gode at vi har valgt å fortsette med å streame enkelte 
arrangementer og gudstjenester for å ivareta de som av ulike grunner ikke har mulighet for 
å komme fysisk til kirken. 
 
Gul lapp: Ukentlig informasjonslapp med oversikt over ukens program. Vedlegg. 
Ulike brosjyrer: Vi benytter ny logo og fonter i vår kommunikasjon. Vedlegg. 
 
Det er utarbeidet ulike maler for referat, protokoll og presentasjoner til bruk i Flekkerøy 
menighet. 
 

 
7.2 Menighetslivet og den åndelige situasjon 
Folk trives sammen på øya. Vi har et godt samarbeidsklima på tvers av menigheter og 
forsamlinger. Flekkerøy menighets visjon «Alle vil vi ha med på veien til himmelen» søkes å 
oppnå gjennom det gode arbeidet som drives gjennom Flekkerøy bedehus, Flekkerøy 
misjonskirke, Ungdom i Oppdrag, Skjærgårdsheimen og Flekkerøy menighet. Vi er ikke 
konkurrenter men jobber mot samme mål der vi har ulike profiler og virkemidler for å nå den 
enkelte. 
 
Vi ber for hverandre i gudstjenestene, har felles åpne bønnemøter to ganger pr. år og  
felles lunsjer for alle ansatte som rullerer mellom menighetene og forsamlingene.  
 
I tillegg preges menigheten av et rikt arbeid for et stort antall kristne organisasjoner, lag og 
foreninger, og et stort antall individer engasjerer seg mer eller mindre i det stille for 
enkeltmennesker og prosjekter over hele verden. 
 
Ingen av våre miljøer kan reduseres til teologiske båser som «liberale» «folkekirkelige» 
«konservative» «fundamentalister» «misjonsvenner» «frikirkelige» «evangelikale» 
«økumeniske» eller «karismatiske». Samtidig er det klart at de forskjellige sammenhengene 
fokuserer ulikt innenfor disse genrene.  
 
I denne situasjonen prøver Flekkerøy menighet å fremme lokal selvstendighet og identitet 
innenfor Den norske kirke. Vi arbeider for å være lokalt samlende i barne- og 
ungdomsarbeidet og ganske så samarbeidende med alle lokale aktører.  
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Flekkerøy menighet ønsker å være en åpen og folkekirkelig menighet med en viss 
pragmatisk avstand til vanskelige spørsmål, og med innbydelse til en personlig og nær 
etterfølgelse av Jesus Kristus slik den enkelte synes best. 
 
7.2.1.Gudstjenester 
 

Stabil god oppslutning  
Vi har stort sett hatt rundt 300 mennesker i gjennomsnitt på våre gudstjenester. De siste 
årene med Covid19 har antall vært redusert jfr. begrensning på antall fysisk i kirken. Men, vi 
ser at mange likevel har fulgt våre streamede sendinger via menighetens facebook. 
 

Samarbeidet med Misjonsforeningen 
Flekkerøy misjonsforening som er en sammenslutning av organisasjonene Normisjon, NMS, 
Israelsmisjonen og Norsk kirke i utlandet, står for ca 10 ekstra gudstjenester pr. år utover 
forordnede gudstjenester. Disse gudstjenestene utføres i samarbeid med 
gudstjenesteutvalget og menighetsrådet. Menighet og misjonsforening deler på lønnsutgifter 
til organist og vi hjelper hverandre med å få vikarprest.  
 
Barnas 
En gruppe i menigheten tar ansvar for Barnas i samarbeid med sokneprest, ca. 3-4 ganger 
pr. år. 
Dette er en spesiell type familiegudstjeneste, som har en enklere liturgi. I gudstjenesten er 
det ulike bønnevandringsstasjoner. 
 

Søndagsklubben  
Det er tilbud om Søndagsklubb for alle barn fra 0-10 år. 60 ulike barn er innom dette tilbudet i 
løpet av året. Vi opplever det godt å gi barna et eget tilbud under gudstjenesten. Foreldrene 
får muligheten til å følge bedre med under gudstjenesten og slappe av. Barna er med på 
gudstjenesten fram til dåpen og kommer tilbake til nattverd.  
Siste året har 13 familier og 2 ungdommer tatt ansvar for planlegging og gjennomføring av 
Søndagsklubben. 
 
Betweens 
Tilbud for barn fra 10 – 13 år. Barna følger gudstjenesten på lik måte som Søndagsklubben, 
før de går til eget lokale og har andakt, lek og aktivitet. 
 
Frivillige  medarbeidere 
Frivillige medarbeidere til gudstjenestene er ca 100 stk. Gjennomgang av 
gudstjenesteprogrammet før gudstjenesten, kan ofte være over 20 stk. frivillige. 
Våre faste tjenester består av følgende tjenesteoppgaver: 
 

- Kirkekaffegrupper. 
- Forbedere under forbønnsdelen. 
- Forbønn: Personlig forbønn i annet rom ved nattverdsgudstjenester. 
- Tekstlesere. 
- Kirketjener, også frivillig. 
- Medliturg, også frivillig. 
- Teknisk, lyd. 
- Teknisk, bilde (projektor) 
- Teknisk, kamera. 
- Prest, også vikar. 
- Organist, også vikar. 
- Søndagklubben. 
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- Betweens. 
- Forsangere/solister. 
- Kreativ gruppe. 

 
Det er en stor berikelse å være mange som kommer sammen i tjeneste når vi holder 
gudstjeneste. 
 
 

Trosopplæringen 
I løpet av året har vi alltid familiegudstjenester med utdeling av 4 års bok, Lys våken 6. trinn 
og Tårnagenter 3. trinn. Det er også egen Bibelgudstjeneste med utdeling av bibler til 5. trinn. 
2 ganger i året har vi egne småbarnsgudstjenester som er åpne for alle, men med spesiell 
invitasjon til 1,2,3 års medlemmer med familier. 
 

Gudstjenester i samarbeid med andre: 
Felles gudstjenester på sommeren: I samarbeid med Voie og Vågsbygd menigheter. Rullerer 
mellom menighetene med ansvar og kirke på sommeren. 
 
Speidergudstjeneste: I samarbeid med Flekkerøy Blå Kors sjøspeider på deres klubbhus ved 
Kårholmen. Utendørs. 
 
Fløygudstjeneste: I samarbeid med Fløy idrettslag i kirken. Vi har ofte hatt vennskapskamp i 
etterkant av gudstjenesten mellom menighet og støtteapparatet i Fløy med påfølgende 
seriekamp for Fløy på hjemmebane. 
 
Øygospelgudstjeneste: I samarbeid med Øygospel, Flekkerøy misjonskirke og Flekkerøy 
bedehusforsamling i Flekkerøyhallen. Mai/juni hvert år. 
 
Helg med evangeliesenteret: I samarbeid med Flekkerøyguttene, Flekkerøy misjonskirke og 
Flekkerøy bedehusforsamling i Flekkerøy kirke. Helgen har tidligere vært i Flekkerøyhallen. 
 
Gudstjenesteutvalget 
I utvalget er Søndagsklubben, Betweens og misjonsforeningen representert, slik at vi får en 
god samhandling på søndagene. 
 
7.2.2 Kirkelige handlinger 
I en årrekke har vi hatt sonesamarbeid med Voie og Vågsbygd menigheter rundt 
prestetjenesten på kirkelige handlinger. Menigheten er godt fornøyd med prestene fra sonen. 
 
Kirkelige handlinger:  2020: 2021:  
Vigsler  11  9  
Begravelser  11  11 
Dåp  31  26 
Konfirmasjon  29  14 
Servicesenteret  6  8  
(Nattverdgudstjenester avholdes med prest og organist) 
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7.2.3. Trosopplæring (0-18 år) – øvrig barne- og ungdomsarbeid. 
 
7.2.3.1 Trosopplæringen  
Menighetens trosopplæringsplan ble først godkjent i 2013 og deretter revidert og godkjent i 
2019. 
Planen er utarbeidet av trosopplærer og prest i samråd med undervisningsutvalget og 
menighetsrådet. 
 
Planen inneholder totalt 25 ulike tiltak for barn og unge fra 0-18 år. Mange av disse tiltakene 
gjøres i samarbeid med det allerede etablerte barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Vi 
inngikk på et tidlig tidspunkt intensjonsavtaler med de enkelte lagene, og det var kun 2 av 
lagene som takket nei til samarbeid. Dermed muliggjøres det å ha så mange tiltak.  
 
Vi har laget noen tiltak helt fra bunnen av, blant annet et bibelkurs for 5.trinn. Dette går over 6 
samlinger og her får barna en oversikt over hele bibelen. Vi tar utgangspunkt i tidslinjen fra 
Bibelselskapet, i tillegg til noen dypdykk i enkelte personer. Vi bruker vanlig undervisning ved 
hjelp av powerpoint-bilder og småfilmer, deretter maler vi en veggplansje og arbeider med 
tema for dagen i ulike andre aktiviteter. Dette kurset holdes rett etter skoletid og derfor får de 
også et godt måltid mat i starten. Barna får også opplæring i å slå opp i Bibelen. 
 
Av nasjonale tiltak har vi Tårnagenthelg og Lys våken. På den sistnevnte deltar hele staben. 
Dette er svært positivt. Vi har laget våre egne temaer og opplegg, som har fått gode 
tilbakemeldinger.  
Vi er også opptatt av at barna skal delta mye på de gudstjenestene de skal være med på. 
 
I 2021 gjennomførte vi 25 tiltak med veldig god oppslutning. (60% - 120%) 
På grunn av stor lokalkunnskap går det greit å rekruttere et forholdsvis stort antall ledere/ 
hjelpere til å delta på tiltakene.  
 
7.2.3.2 Konfirmantarbeidet 
Konfirmasjonsundervisningen foregår det året en går i 9. trinn. I Flekkerøy menighet har vi  
konfirmantsamlingene torsdager fra 18.00-20.00. Vi har en stor gjeng med ungdommer og 
unge voksne som er ledere sammen med menighetspedagog og prest. Vi legger stort fokus 
på det sosiale, og ønsker at konfirmasjonstiden blir nær på troen, og nær på livet. 
 
Konfirmantene presenteres for menigheten i en gudstjeneste på høsten. Deretter drar vi på 
en helgetur for å bli godt kjent, og få mange gode opplevelser sammen. 
 
Vi benytter konfirmantopplegget «Smak og se», utarbeidet av en kateket fra Den norske kirke 
i samarbeid med Imi-kirken, Stavanger. 
 
Ungdom er med som konfirmantledere sammen med sokneprest og menighetspedagog. 
Vi ser at ungdom er både gode formidlere i undervisningen og på de ulike 
konfirmantgruppene. 
 
Ved slutten av konfirmanttiden, er det en egen «Konfirmantenes gudstjeneste» som de har 
ansvar for sammen med øvrige konfirmantledere. Før ble den kalt for «Overhøring» eller 
nyere «Samtalegudstjeneste». 
 
Konfirmanttiden avsluttes ved konfirmasjon en helg i september hvert år. 
 
Flekkerøy bedehusforsamling og Flekkerøy misjonskirke har eget konfirmantopplegg. 
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7.2.3.3 Barnearbeidet 
Det drives et rikt og godt barnearbeid i Flekkerøy kirke, bedehus og misjonskirke. En del av 
arbeidet drives av de ulike kristne organisasjonene, misjonskirken og noe drives av 
Flekkerøy menighet. Vi har et godt samarbeid. 
 
7.2.3.4 Ungdomsarbeidet 
Large er navnet på det største ungdomsarbeidet i menigheten. Det er vanskelig å 
oppsummere arbeidets aktivitet med få ord. Først og fremst er vi stolt av innsatsen til våre 
medarbeidere; Teamledere, styret og medarbeidere som gjør sitt beste for at Jesus skal 
bli synlig i fellesskapet, og at det skal bli attraktivt å delta på det vi holder på med. 
Voksenledere skaper trygghet i møte med ungdommene på lørdagskveldene. 
 
Det arrangeres Large hver lørdag fra 20.00 til ca.00.00. På møtene ønsker vi å sette  
fokus på Jesus og på at ungdommene som kommer skal føle seg møtt og inkludert og 
ønsker å komme tilbake. Hver Large-samling begynner vanligvis med et møte der det blir 
lovsang og tale. Deretter arrangerer vi kafe for å gi ungdom på Flekkerøy en plass å 
samles og ha det gøy. Det er fra rundt 60-130 stk. på hvert møte. Vi tror dette er et godt 
tilbud for ungdom på Flekkerøy og at Large betyr mye for mange. Når vi har 
ungdomshelga X-Large kommer det gjerne opp i 200 hver dag fredag og lørdag, færre 
søndagen. 
 
You2 er fritidsklubben for barn fra 5.-7. trinn i kirken. Klubben har samling en fredag i 
måneden.  
Opplegg: Andakt, kiosk, spill, leker og utlodning. Oppslutning: 30-45 stk. barn. 
 
Home2you er en underavdeling av You2. Samlinger i privathjem. Opplegg: «Aldri alene». 
Oppslutning: 17 – 25. stk. barn. 
 
Chill er en underavdeling av You2. Samling i kirkens aktivitetsavdeling for barn og unge 
de fredagene det ikke er You2 eller Home2you. 
 
Krik er en plass der ungdommer fra 8. klasse og oppover kan samles og ha det gøy med 
masse forskjellige aktiviteter samtidig som vi har et fokus på Jesus. På Krik treningene har 
vi litt av hvert av aktiviteter, leker og ballspill i ca en time før vi tar en pause med en 
andakt.  
Etter andakten har vi pleid å spille fotball. I snitt er vi ca 10 stykk på treningene. 
Holder vanligvis til i Flekkerøyhallen, men beveger oss gjerne ut deler av året når det er 
varmt. 
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7.2.4 Voksenarbeid 
 

Bibeltimer er et tilbud deler av året på enkelte mandager i kirkens Kafé Pust fra kl. 19.00 – 
21.00. Starter med åpen kafé Pust fra kl. 19.00 – 19.30. Bibeltime fra kl. 19.30 – 20.30 og 
deretter åpen kafé til kl. 21.00. 
 
Onsdagskirken er et tilbud for alle annenhver onsdag i kirken. 
Kveldene starter kl. 19.30 med frukt, kjeks og kaffi og småprat/mingling og avslutter ca kl 
21.00. 
Samlingene består av litt menighetsnytt, undervisning/tale/foredrag og solosang. 
 
Hverdagsmesse er en enkel kveldsgudstjeneste enkelte torsdagskvelder kl. 19.30 – 20.30 i 
kirken. Gjennom refleksjon, bønn, tekstlesning, lystenning og felleskap rundt nattverdbordet, 
ønsker vi at denne samlingen kan være en hjelp til å finne troens hvilepuls i hverdagen. 
 
Smågrupper for voksne: 
Smågruppene er blant de viktigste byggesteinene i menigheten.  
Det er gjennom gruppene vi skal arbeide for å leve menighetens, mål og verdier. 
Hensikt med gruppene er å bygge fellesskap og vennskap med gjensidig respekt og omsorg. 
Stedet for å inkludere og invitere nye i menigheten. Et sted der vi er opptatt av å tjene andre. 
 
Gruppene er ulike.  
I dag er ca. 16 ulike grupper for voksne med i menighetens gruppenettverk. 
Det er ulike typer grupper: Bibelgruppe, bønnegruppe, samtalegruppe, familiegruppe.  
Det finnes også mange andre kvinneforeninger, mannsgrupper og husfellesskap. 
 
Innholdet på en samling i gruppenettverket varierer. Det mest vanlige er to ting: 
Dele: Å dele liv innebærer å kunne være åpen om både det positive og det vanskelige i livet.  
 Fint å dele livs- og troserfaringer med hverandre.  Bibelen eller en studiebok benyttes  
 av de fleste. Å dele liv sammen gjør at vi kan oppmuntre hverandre, og hjelper  
 hverandre til å leve livet i hverdagen. 
Be: De fleste bruker tid til å be sammen. Det kan være spesielle behov, eller bare en  
 generell bønn for den enkelte. 
 
7.2.5 Diakoni 
Diakoni defineres som: Kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utrykkes 
gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket, kamp for 
rettferdighet.  
 
I Flekkerøy menighet har vi et diakoniutvalg under menighetsrådet som konsentrerer seg om 
alt det diakonale arbeidet i menigheten. Utvalget har sin oppmerksomhet rettet mot alle 
aldersgrupper 
og forsøker å stimulere til nye diakonale tiltak etter behov. De identifiserer behov for og 
inspirerer til diakonal tenkning og handling inn i alle deler av menighetens virke. 
Det foreligger ingen diakoniplan for Flekkerøy menighet. 
Behovet for en diakon i lønnet stilling har vært på agendaen i flere omganger. 
Imidlertid gjøres det mye godt diakonalt arbeid, både organisert og uorganisert. 
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7.2.5.1 Diakonale tiltak 
 

Kafé Pust. 
Menighetens egen kafé fra ny Flekkerøy kirke ble etablert i 2019.  
Vi ønsker at dette skal være et sted for en Pust i bakken og et Pust fra vår Herre. 
 
Blomst til alle over 80 år:  
Alle over 80 år får blomst og et smil på døren fra menigheten hvert år. 
 

Besøk på Ternevig sykehjem:  
Ternevig sykehjem får månedlig besøk av en gruppe fra menigheten.   

 

Besøksordning ved dødsfall:  
Familier som har mistet en av sine kjære, får besøk fra menigheten.  

 

Menighetsfaddere:  
Alle dåpsbarn får en eller to menighetsfaddere i en 4 års periode.  
Deres hovedoppgave er å be for dåpsbarnet. 
 
Kirkeverter under gudstjenestene. 
Ønsker velkommen i døra og tar gjerne kontakt med nye under kirkekaffen. 
 
Hverdagsmesse. 
Gjennom refleksjon, bønn, tekstlesning, lystenning og felleskap rundt nattverdbordet, 
ønsker vi at denne samlingen kan være en hjelp til å finne troens hvilepuls i hverdagen. 
En torsdag i måneden i kirken. 
 
7.2.6 Misjon/SMM (Samarbeid menighet og misjon). 
Menighetens misjonsprosjekt er et av samarbeidsområdene mellom Flekkerøy 
misjonsforening og Flekkerøy menighet.  Hovedansvar for prosjektet er Flekkerøy 
misjonsforening. 
Prosjektet rulleres mellom Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Normisjon med 2 år hver.  
 
7.2.6.1 Prosjekt for 2020-22: Estland til Det Norske Misjonsselskap.  
Tidsrom: 2020 – 2022. Misjonsland: Estland. 
Misjonsarbeid – barne-/ungdoms-/menighetsarbeid i Estland gjennom Det Norske 
Misjonsselskap. 
 
NMS har sendt misjonærer til Estland f.o.m. 2003, og samarbeidet ble videreført med en 
ny fem-årsperiode frem til 2023. 
 
Spesielt fokus på: 
– Barn og Unge. 
– Plante og utvikle misjonale menigheter. 
 
Hovedfokus på 2 nye menigheter: 
– Mustamae (en forstad til Tallin) –her er det mange boligblokker, og nå bygges ny kirke, 
der de har tatt i bruk kontoret, etter at de måtte flytte ut av lokaler i kjelleren på 
bydelshuset. 
Menigheten har utviklet seg fra ei husgruppe i 2008 og til nå med ca. 150 medlemmer. 
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Nøkkelord for virksomheten er: Misjon, diakoni, barne- og ungdomsarbeid og 
bibelstudium. 
De driver også en gjenbruksbutikk. 
Kirka her har en total-ramme på ca. NOK 11 mill., hvorav de hittil har samlet inn ca. NOK 
7 mill. både lokalt og gjennom gaver fra Norge (NMS), og vennskapsmenigheter i Finland 
og i England 
 
– Saku (et par mil sør for Tallinn). Denne menigheten ble grunnlagt i 2013 med 12 
medlemmer, og har nå ca. 120 medlemmer. Menigheten holder til i et gammelt bedehus, 
men har startet bygging av ny kirke, som er under tak pr. 1.12.2019, så nå har de tatt i 
bruk noen av rommene der. 
 
Her er det ungdomsarbeid og et gospelkor. 
Fantastisk å oppleve menigheten som et svar på bønn fra de eldre i distriktet som ble 
undertrykt under Sovjet-tida. 
Også her mangler man ca. 3,5 – 4 mill. før kirkebygget er helt ferdig. 
 
Tror vi har mye å lære av kirken i Estland når det gjelder å nå ut til de som kjenner lite 
eller ingenting til kristen tro!! 
 
Litt om utfordringene i Estland: 
– Alkohol-misbruket er høyt i Estland, og fører ofte til at far forlater familien. Tilbake sitter 
kone og barn som får en enda tøffere hverdag. Arbeidsledigheten er høy, og det er ikke 
lett for alenemødre å finne seg jobb. 
– Hvorfor kommer det ikke gutter og menn? Skal vi slå oss til tåls med at det stort sett er 
kvinner i menigheten vår? 
Det var da man begynte å tenke høyt om et eget mannsarbeid i menigheten, der man 
også inkluderer fotball, undervisning om Jesus og om det å være mann. 
Jobber med å finne en sunn balanse mellom utadrettet og innadrettet virksomhet for de 
døpte/konfirmerte medlemmer. 
 
Årlig målsetting: Kr. 150.000. 
 
Oppnås gjennom: 
– Bidrag fra Rasken, Sennepskornet og Sydkorset, kr. 70.000. 
– Misjonsoffer på de gudstjenestene Misjonsforeningen er ansvarlig for: 5 – 6  
 gudstjenester i året for NMS kr. 45.000. 
– Misjonsoffer til misjonsprosjektet på 4 forordnede gudstjenester pr. år (2 vår/2 høst)  

 kr. 35.000. 
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7.2.6.2 Kirkebygging på Madagaskar. 
I forbindelse med åpning av ny Flekkerøy kirke i 2019, hadde vi en innsamlingsaksjon til ny 
kirke på Madagaskar via NMS (Det norske misjonsselskap).  
Målsetningen var kr. 100.000,- og dette fikk vi inn i løpet av jubileumsuken i desember 2019. 
 
Vi samlet inn via kollekter og ved salg av «lego»-klosser. Vi bygget denne kirken med lego i 
vår egen Flekkerøy kirke for å synliggjøre til vi nådde vårt mål. 
 
Kirkebyggingen er godt i gang på Madagaskar. Mannsmødene på Flekkerøy har bidratt 
økonomisk med alt inventar de manglet. Covid19 har medført til noe utsettelse, men 
kirkebygget er nå i sluttfase og innvies med det første.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7.2.6.3 Misjonerende organisasjonskultur 
Mange kristne organisasjoner driver i for øvrig en utbredt virksomhet i kirke og bedehus på 
Flekkerøy. Alt fra ulike barne- og ungdomsgrupper, kvinneforeninger og mannsgrupper til 
faste ukentlige møter og basarer.  
 
7.2.7 Kirkemusikalsk virksomhet 
Der finnes stadig en rekke velfungerende kor organisert under Flekkerøy menighet: 
FløyBaGos 3-6 år, SoulKids 1.-4. trinn, SoulChildren 5.-10. trinn, SoulTeens 10. trinn+ 
og Korall 18 år +. 
 
Alle kor deltar flere ganger på sentrale menighetsarrangementer gjennom året.    
Musikkansvarlig under gudstjenesteutvalget koordinerer det musikalske på alle 
gudstjenester,  
her benytter vi ofte solister, sanggrupper, band eller solistinstrumenter. Vi har faste 
forsangerteam på hver gudstjeneste. 
 
Det er en stadig utfordring at de voksnes musikksmak skiller seg såpass mye fra 
ungdommenes.  
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Vi forsøk å bygge inn litt av alt fra de ulike sangtradisjonene i våre hovedgudstjenester. 
Opplever fort at vi ligger bakpå mtp. ungdomssanger, da ungdommene bytter sanger ofte. 
 
7.2.8. Integrering av mennesker med spesielle behov og nye nordmenn 
Universell utforming har vært et av kravene til Flekkerøy nye kirke som sto ferdig i 2019. 
 
HC-brukere: 
Det er avsatt 3 plasser til handicap (HC)-parkering oppe ved kirken. Disse kan benyttes ved 
besøk på kirkegården eller ved besøk i Flekkerøy kirke. 
 
Det er lagt opp til god adkomst for HC-brukere til Flekkerøy kirke: 
Automatisk døråpner. Løfteplattform mellom etasjene. Kirkesalen har gangveier på sidene for 
at HC-brukere kan ha enkelt adkomst til korpartiet. To HC-toaletter i 1 etg. og et HC-toalett i 
underetasjen. Ved nattverd har vi alltid to stasjoner: Kneling ved alterringen og intinksjon 
nede i amfi-delen. Dette gjøres av flere grunner, men også for å ivareta besøkende i 
amfidelen som ikke kan benytte trapper og heller ikke ønsker å gå opp via gangveiene langs 
siden. 
 
Nattverd: Benytter kun glutenfrie oblater. 
 
Hørselshemming: 
Det er teleslynge i kirkesalens amfi, baksal og menighetssal. Teleslyngen er automatisk på, 
når det kommer lyd ut av høyttalerne. 
 
Svaksynte: 
Benytter laserprojektor i sentrum at kirkesalens fondvegg med tekst i stor skriftsstørrelse. 
Fra korpartiet benyttes det projektor på stor vegg bak i kirken (over barnesakrestiet). Det gjør 
at alle som er i korpartiet ser godt det som kommer på vegg. Begge løsninger passer godt for 
svaksynte. 
 
En stadig større del av befolkningen lider av allergier og intoleranser av ulike slag. Vi blir 
gradvis flinkere til å tilby allergivennlige alternativer i matveien på våre arrangementer. Ved 
kirkekaffe har vi alltid glutenfrie alternativer. I menighetens trosopplæring oppgir en evt. 
allergier ved påmelding til de ulike tilbudene. 
I trosopplæringen legger vi også vekt på en allsidighet som tar hensyn til at våre medlemmer 
har ulike sosiale, psykiske og fysiske behov. Samtalegrupper og aktiviteter har i stor grad 
avløst teoretisk undervisning, og evalueringen måler trivsel og deltakelse i større grad enn 
teoretisk prestasjon. 
 
Det er ennå ikke noe stort innslag av innvandrere med utenlandsk bakgrunn på øya. Men 
tilflyttingen er stor. Ulike diakonale tiltak som for eksempel «Godhetsfestival» har vært 
framme i menighetsrådets arbeid med handlingsplan. Tenk om alle de ulike kristne 
organisasjoner på Flekkerøy kunne ha et felles fokus på «godhet» til alle øyas innbyggere!   
 
7.2.9 Kultur, samarbeide med lokalt kulturliv 
Kirken brukes stadig til ulike konserter av egne og eksterne aktører. Menighetsdelen leies ut 
som overnattingslokale til Sørcup hvert år. Kirkens underetasje leies også ut til Betweens 
dansegruppe, Dance on tv og kommunens tilbud for eldre; Sterk og stødig. 
  
Vi har tett samarbeid om ulike arrangementer med skolene, barnehagene, Flekkerøy 
misjonskirke, bedehusforsamlingen, Ungdom i Oppdrag, Fløy, Speideren, Flekkerøyguttene 
og skolekorpset. 
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Har særlig lyst å nevne de store arrangementene; Damenes aften, Mannsmøde, Kvinnehelg, 
Mannshelg, Speidergudstjeneste, Fløygudstjeneste og Øygospel.  

 
 
8. SAMARBEID MED ORGANISASJONER OG MENIGHETER 
 
8.1 Samarbeid med kristne organisasjoner og humanitære organisasjoner 
 

Sone vest: Vågsbygd, Voie og Flekkerøy. 
Det har vært sporadiske og tverrkirkelige samlinger for hele Vågsbygd. 
 
Ungdommer /Xlarge/ Øygospel  
Ungdommen deltar på felles ungdomsarrangementer i Kristiansand, eks. fellesmøter i Q42 
og ungdomshelger i Voie.  
I tillegg inviteres det bredt til ungdomshelg på øya og andre større arrangementer,  
eks. «Hjem til jul».  
 
Øygospel er godt innarbeidet arrangement som går av stabelen en langhelg i mai/juni hvert 
år. Det er ofte kalt for «miniskjærgårds» og har trukket opptil 10000 mennesker i 
Flekkerøyhallen. Programmet består i hovedsak av møter og konserter med kjente artister fra 
inn- og utland, nattverdsamling på lørdagskvelden, felles gudstjeneste på søndagen og ulike 
seminarer og familiearrangementer. I tillegg inviteres 17 års medlemmer til å delta på 
Øygospel som et ledd i trosopplæringen.  
 
 

Evangeliesenteret i Flekkerøyhallen/ Flekkerøy kirke.  
De siste årene har menighetsrådet på våren hatt et samarbeid med Flekkerøyguttene, 
Evangeliesenteret, misjonskirken og bedehusforsamlingen om felles gudstjeneste i 
Flekkerøyhallen. Under Covid var dette arrangementet planlagt til Flekkerøy kirke. 
 
Skjærgårdsheimen. 
Menigheten benytter personer fra Skjærgårdsheimen inn i ulike deler av menighetsarbeidet; 
Kafé Pust, konfirmantarbeidet, Onsdagskirken m.m. 
 
Ofringer ved forordnede gudstjenester  
Menighetsrådet har utarbeidet en offermal der vi har faste ofringer til enkelte organisasjoner 
etc.  
 
8.2 Samarbeid med andre sokn og fellesråd 
Felles gudstjenester  
I sommerhalvåret har vi felles gudstjenester i sonen. Disse avholdes enten i Flekkerøy, Voie 
eller Vågsbygd kirke, eller utendørs. Fast hvert år er en utendørs fellesgudstjeneste på 
Flekkerøy. 
 
8.3 Samarbeid med andre kirkesamfunn 
Flekkerøy menighet har et tett samarbeid med Flekkerøy misjonskirke og  
Flekkerøy bedehusforsamling (NB: Bedehusforsamlingen er ikke er andre kirkesamfunn). 
 
Samarbeidet går ut på to årlige bønnesamlinger og to stabslunsjer som rullerer mellom 
menighetene og forsamlingene. 
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Flekkerøy misjonskirke, Flekkerøy bedehusforsamling og Flekkerøy menighet samarbeider 
også med: 
 
- Øygospel. En felles ungdomshelg i Flekkerøyhallen i mai/juni. 
- Flekkerøyguttene: Årlig helg sammen med Evangeliesenteret. 
- Mannsmøder: To årlige mannsmøder i Flekkerøyhallen. 
- Mannsweekend og «Da damene dro»: Annenhvert år. 
 
I tillegg er vi alle sammen med øvrige menigheter i Kristiansand om årlige fellesmøter for 
Kristiansand. 


