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Tilstede på møtet 
 

 

Medlemmer 

 

(angi evt. hvem som er 

fraværende) 

 

 

Anstein Norheim 

Asbjørn Nilsen Aadnevig             

Grethe Abusdal                             Forfall 

Stig Rune Skaran                          Permisjon 

Noa Oliver Kristiansen                    

Nils Guttormsen                             

Sven Bjørn Hillesund                  

Rune Nikolaisen                             

Håkon Borgenvik, sokneprest        

 

 

Varamedlemmer 

 

 

Vivian Holm 

Tone Vigsø 

Ove Tollefsrud 

Karin Bjørndal  

Rita Eretveit                                  Forfall 

 

 

Andre 

 

 

Biskop Stein Reinertsen               Sak 76/22 

Domprost Fred Henry Berg          Sak 76/22 

Kirkeverge Andreas Andersen     Sak 76/22 

Roy Øverland, Sekretær                                 

 

 

 

 

Behandlede saker 
 
Sak nr./ år 

 
 

 
76 - 83 / 22 
 
 

 

 



76/22  MØTE MED BISKOP, DOMPROST OG KIRKEVERGE, KL. 19.00 – 21.30. 
Biskop Stein Reinertsen, kirkefagsjef Trine Syvertsen, domprost Fred Henry Berg og  
kirkeverge Andreas Andersen var med på denne saken i anledning visitas. 
 
Det enkelte menighetsrådsmedlem og varamedlem sa litt om sin erfaring fra menighetsrådet og sin 
tjeneste. 
 
Strategi/ planer i Flekkerøy menighet.  
Menighetsrådet presenterte prosessen rundt utarbeidelse av handlingsprogrammet for en 
menighetsrådsperiode: 

✓ Workshop med alle ledere. 
✓ Bearbeiding av alle innspill i menighetsrådet 
✓ Menighetsrådet vedtar handlingsprogram for en 4 års periode med overlapp  

på 1 år inn i ny periode. 
✓ Alle ledere og menighet for øvrig gjøres kjent med menighetsrådets handlingsprogram. 

Biskopen:  
- Vurder å bli grønn menighet. Dere er på god vei.  
- Helhetlig menighetsplan (Kirka vår): Et godt verktøy. 

 
Hvordan integrere flyktninger og utenlandske som har flyttet til Flekkerøy?  
Biskopen ble utfordret til å si litt om integrering av flyktninger og utenlandske som har flyttet til 
Flekkerøy: 

- 2. generasjon utfordres i det norske samfunnet. 
- Hvem går på lokal skole? 
- Stille kirkebygget til rådighet 
- Trosopplæringen. 
- Kafé Pust. 
- Velkommen til Den norske kirke: Her er alt åpent! 

 
Biskopen refererte til møte tidligere på dagen med Kristiansand kommune. 
Et godt møte, der en bekreftet det gode samarbeidet mellom kirke og kommunen.  
Det er viktig av menighetene er en del av kommunens planer. Samskaping.  
Berede grunn for diakoni og felles satsing. 
 
Ny kirkeordning. 
Biskop og kirkeverge informerte om prosessen med ny kirkeordning. 
Det blir fortsatt to arbeidsgiverlinjer som en ønsker å videreutvikle og «sys» mer sammen. 
IKR: Overgang til ny IKT-løsning med Kirkepartner. 
 
Glimt fra menighetslivet.  
Menighetsrådet delte glimt fra det flotte arbeidet i Flekkerøy menighet. 
 
Unge voksne – sentralt tilbud for alle menigheter i Kristiansand? Domprost innledet! 
Unge voksne søker: 1. Fellesskap. 2. Form. 3. Teologi. 
 
Flekkerøy menighet har hatt unge voksne-tilbud i 10 år. Forsøkt ulike konsept. 
Nå: Kafé og treffsted, 1.g. pr. mnd. Åndelig formidling, mat, quize, aktiviteter. 
Antall: Fra en håndfull til 50 stk. Alder: 18-35 år/ 20-40 år. 
Utfordring: Treffe de som ikke er par. 
 

77/22  GODKJENNING AV PROTOKOLLER. 
Møteprotokoll for Flekkerøy menighetsråd, pr. 181022.  
Vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
 

78/22  SKRIV OG MELDINGER. 
1. Journalbok nr. 59 - 67. 

 
2. Husrådet. Referat fra møte pr. 101022 og 241022. 

 
3. Gudstjenesteutvalget. Referat fra møte pr. 011122. 

 
4. Kristiansand kirkelige fellesråd. Referat fra møte pr. 200922. 

 
 
 

 



79/22  REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET PR. 080922. 
Øygospel – 1.-4. juni 2023. 
Flekkerøy menighet inviteres til å bli med å arrangere felles gudstjeneste i Flekkerøyhallen, søndag 
4. juni 2023. 
Vedtak: 
Flekkerøy menighet blir med på felles gudstjeneste i Flekkerøyhallen, søndag 4. juni 2023. 
Vi gleder oss til Øygospel. I ettertid er helgen flyttet av Øygospel og fellesgudstj. blir 28. mai kl. 11. 
 

80/22  KIRKEVALGET – SEPTEMBER 2023. 
1. Prostivise valgkurs og forslag til representanter til nominasjonskomité for 

bispedømmerådet. 
- Representanter i bispedømmet består av representanter valgt fra nomineringsgrupper 

f.eks. «Åpen folkekirke» og «Bønnelista», samt representanter fra 
nominasjonskomitéens liste. 
 

- Prostivise valgkurs med valg av et lekt medlem og et lekt varamedlem fra hvert enkelt 
prosti til bispedømmerådets nominasjonskomité:  
Onsdag 11. januar kl. 18.00 i Oddernes menighetshus. 
 
Menighetene sender en representant for menighetsrådet (fortrinnsvis leder)  
i tillegg til daglig leder. 
 

2. Bønnelista. 
Ønsker forslag fra menighetsrådet om navn på kandidater til bønnelista. 
Vedtak: 
Menighetsrådet forholder seg til nominasjonskomitéens liste og prioriterer den. 
 

3. Menighetsrådsvalget. 
✓ Menighetsrådet fungerer som valgstyre. 
✓ Valgstyret skal oppnevne en nominasjonskomité på minimum 3 medlemmer som 

forestår arbeidet med å skaffe frem kandidater til nytt menighetsråd. 
Frist for å oppnevne nominasjonskomité: 1. februar 2023. 

✓ Nominasjonskomitéen skal også skaffe frem ytterligere forslagsstillere slik at det blir 10 
forslagsstillere inkludert nominasjonskomitéens medlemmer. 

✓ Kunngjøring av krav til listeforslag (lister utover nominasjonskomiteens liste):  
Frist: 1. februar 2023. 

✓ Eventuell endring av antall medlemmer i menighetsråd. 
Frist for å gjennomføre menighetsmøte for å endre antall medlemmer er 1. febr. 

✓ Frist for innlevering av listeforslag til valgstyret: 31. mars 2023 kl. 12.00. 
Vedtak: 
Saken behandles i sin helhet i desembermøte, 13. desember 2022. 

 

81/22  INNSAMLINGSAKSJON FOR BARN OG UNGE SOM LEVER  
I FATTIGDOM I KRISTIANSAND. 
Blå kors, Kristiansand starter sin årlige innsamlingsaksjon for barn og unge som lever i fattigdom i 
Kristiansand. 
 
Som i fjor, har de en målsetting om å samle inn kr. 1 million innen 24. desember. Måten de har 
organisert dugnadsaksjonen på, er at de utfordrer 100 regionale bedrifter til å bidra med  
kr. 10.000,- hver.  
 
Vedtak: 
Flekkerøy menighet vil ha offer ved «Vi synger julen inn», søndag 18. november. til formålet:  
Blå Kors sin innsamlingsaksjon for barn og unge som lever i fattigdom i Kristiansand.  
Menigheten garanterer for kr. 10.000,-. 
 

82/22  MEDARBEIDERFESTEN – 17. NOVEMBER 2022. 
Roy gjennomgikk program for medarbeiderfesten, torsdag 17. november 2022. 
 

83/22  EVENTUELT. 
Ingen saker på eventuelt. 
 

 
 


