
 
 
Møteprotokoll 
Styre, råd, utvalg m.m. 
Flekkerøy menighetsråd 

Møtested 
Flekkerøy kirke 

Møtedato 
17.01.23 

Fra kl 
19:00 

Til kl 
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Tilstede på møtet 
 

 

Medlemmer 

 

(angi evt. hvem som er 

fraværende) 

 

 

Anstein Norheim                           

Asbjørn Nilsen Aadnevig             Forfall       

Grethe Abusdal                              

Stig Rune Skaran                        (Permisjon)        

Noa Oliver Kristiansen                    

Nils Guttormsen                             

Sven Bjørn Hillesund                    

Rune Nikolaisen                             

Håkon Borgenvik, sokneprest        

 

 

 

Varamedlemmer 

 

 

Vivian Holm                                   

Tone Vigsø                                 Forfall 

Ove Tollefsrud                                

 

 

 

Andre 

 

 

Ingeborg Skjesol                        Kun sak 1/23 

Tove Grastveit                            Kun sak 1/23 

 

Roy Øverland, Sekretær                                 
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78/22  JULEMARKED. 
Ingeborg Skjesol og Tove Grastveit gjennomgikk komitéens evaluering av julemarkedet. 
Stikkord: Gøy, mange folk, lavterskel, arrangementet favner vidt. Ønsker å være i kirken. Bra 
organisering. Korps, speider og SoulChildren hadde selv ansvar for sine ting. Frivillige: Fint. Må være 
flere på matservering. Må ha ny representant fra menighetsrådet. 
Julemarkedet gikk med et netto overskudd på kr. 200.000,-. Fordelt jfr. ønske fra julemarkedkomitéen 
med 50% hver til misjonsprosjekt og menighet. 
 
Innspill fra menighetsråd:  

- Takker julemarkedkomitéen for strålende arbeid med julemarkedet 2022. 
- Frivillige medarbeidere: Spør alle smågruppefellesskapene. 
- Ta gjerne med to ungdommer i komitéen. 
- Brannansvarlig: Tenk igjennom rutine. 

 
Julemarked, lørdag 2. desember 2023: 
Foreløpig komité: Anne Louise Lima, Toril Thoresen, Tove Grastveit, Marit Borgenvik og  
Ingeborg Skjesol. 
 

79/22  GODKJENNING AV PROTOKOLLER. 
Møteprotokoll for Flekkerøy menighetsråd, pr. 131223. 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
 

80/22  SKRIV OG MELDINGER. 
1. Journalbok nr. 1-7. 
2. Vikarløsning for menighetspedagog Arne Nilsen Berge, 010223 – 110623. 
3. Menighetsrådet delte korte glimt fra menighetslivet. 

 

81/22  SAMARBEIDSOMRÅDER MED FLEKKERØY BEDEHUSFORSAMLING OG MISJONSKIRKEN. 
Samarbeid i dag:  

✓ Lunsj med stab – 2 g. pr. år. (Rullerer på de ulike steder) 
✓ Bønnemøter – 2 g. pr. år. (Rullerer på de ulike steder) 
✓ Øygospelhelg: Gudstjeneste søndagen. 
✓ Mannsweekend. «Da damene dro»: Annenhvert år? 
✓ Fellesmøtene i Kristiansand. 
✓ Møtehelg med Evangeliesenteret og Flekkerøyguttene. (Utgår?) 
✓ Støtte opp om mannsmøtene – 2 g. pr. år.  

 
Andre mulige samarbeidsområder: 

✓ Konfirmantarbeidet: Felles tur eller event. 
✓ Fasteaksjonen, årlig - mars: Alle konfirmanter på øya. 
✓ TV-aksjon, årlig – oktober: Alle + de større organ på øya. Nedsette egen komité? 
✓ Skjærgårdsgudstjeneste, årlig – juli: Alle + Vågsbygd og Voie menigheter. Krageviga? 
✓ «Hallo venn», årlig – 31. oktober: Aktiviteter for ulike aldersgrupper i Flekkerøy 

misjonskirke, Flekkerøy bedehus og Flekkerøy menighet. 
✓ Speidergudstjeneste, årlig – august: Alle + speideren. 

 

82/22  KIRKEVALGET – SEPTEMBER 2023. 
 
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. 
 
Nils Guttormsen gir tilbakemelding om foreslåtte kandidater til nominasjonskomitéen. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet oppnevner følgende nominasjonskomité: 
Nils Guttormsen, Rune Nikolaisen, Tove Grastveit og Anna Hillesund. 



83/22  TROSOPPLÆRERSTILLINGEN. 
Daglig leder har hatt møte med trosopplærer pr. 151223 for å rydde litt i stillingen mtp. de oppgaver 
som er kommet til underveis og som ikke kommer inn under trosopplærers oppgaver. 
 
I den forbindelse løfter vi opp noen punkt som menighetsrådet bør ta stilling til: 
 

1 Undervisningsutvalget. 

Trosopplærer og trosopplæringstilbud for 0-18 år tas ut fra mandat og sammensetning av 
utvalget. NB! Trosopplæringstilbud for 13-18 år bør inn i mandat for ungdomsutvalget. 
 

2 Trosopplæringsutvalg for barn. 

Nytt utvalg kun med fokus på trosopplæringstilbud for barn i alder 0-12 år. 
Trosopplærer foreslår mandat for menighetsrådet som bør inneholde: 
- Sammensetning: Trosopplærer + 2-3 stk. 

- Møtehyppighet: 2-4 ganger pr. år. 

 
3 «Supertirsdag» med korene. 

I handlingsprogrammet for 2021-2024 står det  
«Middag en fast ukedag pr. mnd.» med ansvar: Korene / Kafé Pust-utvalget. 
Trosopplærer kan ikke ha ansvar. 

 
4 «Søndagsklubben.» / «Betweens». 

Gudstjenesteutvalget har hovedansvar for Søndagsklubben og Betweens. 
 
Trosopplærer og sokneprest har hatt møte med frivillige i Søndagsklubben og lagt plan  
for Søndagsklubben på gudstjenestene, våren 2023. 

             Trosopplærer kan ikke ha ansvar. 

 
Vedtak: 

1. Undervisningsutvalget tilskrives om forslag til endring i deres mandat og sammensetning av 
utvalget. Frist for tilbakemelding: 15. februar. 

2. Trosopplærer foreslår mandat til nytt trosopplæringsutvalg som legges frem for 
menighetsrådet for godkjenning. Frist: 15. februar. 

3. Soulfamilien og Kafé utvalget oppfordres til å samarbeide om månedlige supertirsdager. 
4. Søndagsklubben og Betweens for vårens gudstjenester 2023 er fordelt. 

Menighetsrådet inviterer barnefamilier til en samling med fokus på engasjement for familier 
på søndagene. Tas opp som egen sak i februarmøte. 

 

84/22  INNKJØP AV STOLER TIL UNDERETASJEN PULS. 
Menighetspedagog Arne Nilsen Berge har henvendt seg til husråd og menighetsråd mtp. stolene 
som står rundt bordene i underetasjen Puls. Ved ny kirke ble de anskaffet og finansiert av foreldre til 
ungdom.  
 
Stolene er i dårlig kvalitet og mange er i dag ødelagt og kastet. 
Det er behov for ca. 50 stk. nye stoler.  
 
Menighetspedagog har innhentet stolprøve og pristilbud på nye og mer solide stoler. 
 
Pristilbud: kr. 23.500,- eks. mva for 52 stk. stoler. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
Husrådet har behov for å se på foreslått stol.  
Det bør legges inn flere kriterier for valg av stol: Stoff/skinn, lagring og kvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85/22  PROSJEKT: GELENDER FRA KIRKESALENS AMFI TIL KORPARTI. 
Etter innspill fra forrige menighetsrådsmøte, har daglig leder bedt arkitekter komme med forslag til 
løsning med gelender fra kirkesalens amfi til korparti. Skisseforslag sendes fra arkitekter innen uke 
2/23, og videresendes menighetsrådet før møtet. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådets innspill til foreslått løsning fra arkitekter omtalt som «håndløper»: 
 
✓ Håndgrepet på håndløperen bør være rundt for godt håndgrep.  

«Skinnpølse» på toppen lik knele-elementene? 
✓ Øvre stolpe i korpartiet på håndløper ønskes plasseres ned i øvre trappetrinn.  

Utstikket må da være kortere. 
✓ Utstikket på toppen i korpartiet er farlig for barn som løpet med hodet i samme høyde. 
 

86/22  EVENTUELT. 
 

1. Ny gravplass / ungdommer. 
Det er kommet tilbakemeldinger fra naboer til kirkegården vedr. ungdom som brenner bål, 
fyrverkeri, tagging m.m. på ny kirkegård. 
Vedtak: 
Kirkegården tilhører alle innbyggere på Flekkerøy. Vi har derfor et felles ansvar for at 
kirkegården benyttes etter formålet: Et rolig sted der pårørende kan besøke sine kjære. 
 
Daglig leder tar kontakt med gravferdsforvaltningen mtp. opprydning etc. 
Menighetens benytter sine informasjonskanaler til å bekjentgjøre formålet med kirkegården 
og oppfordring til ro og orden. 

 
2. Gudstjenesteutvalget – hjelp til nye medlemmer. 

Gudstjenesteutvalget har kun 5 stk. medlemmer og har behov for flere.  
De trenger nå hjelp av menighetsrådet. 
Vedtak: 
Gudstjenesteutvalget oppfordres til å benytte de naturlige kanaler i menigheten  
mtp. rekruttering. Det kan skje ved info. og stand på gudstjenestene, Hverdagsmesse, 
Onsdagskirke og Korall. 
 

3. Branninstruks. 
Vedtak: 
Oppdatere gjeldende instruks og sende ut til alle som har adgangsbrikke. 
 

4. Menighetsrådets representant til julemarkedkomitéen 2023. 
Vedtak: 
Tas opp som egen sak i februarmøte. 

 

 


