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1.

MENIGHETSRÅDETS ARBEID

A.

MENIGHETENS OPPDRAG, VISJON OG VERDIER
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
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MENIGHETENS STRUKTUR
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MENIGHETSRÅDET

Flekkerøy menighetsråd har i 2012 hatt følgende sammensetning.
Medlemmer:
Harald Fjell
Åshild Guttormsen Olsen
Sverre Andås
Leif Pedersen
Paul Richardsen
Vidar Røsstad
Marte Stine Richardsen
Siv Ingrid Hansson

Leder i menighetsrådet, repr. i arbeidsutvalget og repr. i husrådet.
Nestleder i menighetsrådet, repr. i arbeidsutvalget og
repr i diakoniutvalget.
Fellesrådsrepresentant og repr. i plankomitèen.
Fellesråds vararepresentant og repr. i økonomiutvalget.
Repr. i gudstjenestevalg og musikk-komitèen.
Repr. i gudstjenesteutvalget.
Repr. i kommunikasjonsutvalget.
Repr. i undervisningsutvalget.

Varamedlemmer:
1. Tove Nilsen Grastveit
2. Kjetil Kragset
3. Heidi Marie Eikås Johannessen
4. Gunnar Torset
5. Bård Gotskalk Austefjord

Repr. i gudstjenesteutvalget
Repr. for Torsdagstreff.
Repr. for Torsdagstreff.
Repr. i diakoniutvalget.
Repr. i kommunikasjonsutvalget.

Menighetsrådsmøtene:
Alle medlemmer og 1. varamedlem møter fast til møtene.
I tillegg møter sokneprest og 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 2012 hatt 9 møter, hvor 113 saker har vært behandlet.
Menigheten har hatt 2 menighetsmøte i 2012.
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VESENTLIGE AV MENIGHETSRÅDETS SAKER I 2012
Menighetsrådshelg, 3.-4. februar:
Menighetsrådet var sammen denne helgen for å bli kjent som nytt menighetsråd og kjent med
menighetens arbeid fremover.
Menighetens verdigrunnlag:
Menighetsrådet har arbeidet med verdigrunnlaget i Flekkerøy menighet.
I den forbindelse er det også utarbeidet to brosjyrer: «Ledermanual» til oppfølging av ledere og
«Oppdrag, visjon og verdier» til fri distribusjon.
Menighetens ulike tjenesteområder:
I menighetsrådets prosess med fordeling av de ulike tjenesteoppgaver til
menighetsrådsmedlemmer og varamedlemmer, ble utvalgene for «barn- og barnefamilier» og
«ungdom og misjon» nedlagt. Oppgavene under disse tjenesteområdene blir ivaretatt av
enkeltmedlemmer i menighetsrådet.
Nytt tjenesteområde: Voksengruppe for «Torsdagstreff» i kirken.
Lokal trosopplæringsplan i Flekkerøy menighet:
Flekkerøy menighet vil tilby 315 timer med trosopplæring for alle medlemmer 0 — 18 år.
I den forbindelse utarbeider undervisningsutvalget forslag til trosopplæringsplan i samråd med
menighetsrådet. Planen er detaljert og inneholder de ulike tiltakene 0-18 år med: Mål for tiltaket,
livstolkning og livsmestring, kirkens tro og tradisjon, kristen tro i praksis, arbeidsmåter, omfang,
disippeltrening, foreldrefokus og kommentar til de enkelte tiltak. Forslag til trosopplæringsplan skal
godkjennes i menighetsrådsmøte pr. 230413 og oversendes til biskopen for godkjenning.
Ny grunnordning for gudstjenester i Flekkerøy kirke:
- Våren: Egen liturgikomitè arbeidet med lokal tilpasning av ny grunnordning for gudstjenestene i
Flekkerøy kirke.
- Våren: Innkjøp av prosesjonskors til bruk i ny grunnordning.
- 24. april: Prøvekjøring av gudstjeneste med ny liturgi for alle tjenestegjørende i gudstjenestene.
- 5. juni: Menighetsrådet godkjenner liturgikomitèens forslag til ny grunnordning for gudstjenester.
- 17. juni: Menighetsmøte med uttalelse om grunnordningen og avgjørelse av målform.
- 4. september: Menighetsrådet godkjenner alle forslag til lokal grunnordning for gudstjenester i
Flekkerøy kirke og oversender søknad til biskopen for godkjenning.
Kirkeordningen etter 2013:
25. september: Informasjonsmøte om ny kirkeordning etter 2013.
Menighetsrådet inviteres til å gi innspill om kirkeordning.
13. november: Menighetsrådet avgir svar på spørsmålsskjema om kirkeordningen etter 2013.
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Faste undervisningskvelder for voksne i kirken:
Menighetsrådet ønsker i tillegg til «Torsdagstreffet» for voksne som er en gang pr. måned,
regelmessige undervisningskvelder i kirken. Undervisningsutvalget utarbeider forslag til opplegg.
Samlivskurs i Flekkerøy kirke:
16.-18. november arrangerte menigheten samlivskurs i Flekkerøy kirke. Få par var påmeldt.
Kursverter: Marianne og Harald Fjell. Kursholdere: To eksterne par.
Fest for barneledere i kirken:
21. november hadde misjonsforeningen og menighetsrådet en fest for alle barneledere som hører
inn under deres organ.
Tilsetting av ny biskop i Agder og Telemark bispedømme:
Kirkerådet anmoder menighetsrådet å stemme på tre av de nominerte kandidatene:
Resultat av hemmelig avstemming i menighetsrådet i prioritert rekkefølge:
1. Stein Reinertsen. 2. Ludvig Bjerkreim. 3. Anne-May Grasaas.
Musikkutstyr, lydanlegg, etc. i kirken:
- Etter søknad fra musikkverkstedet gjorde menighetsrådet en oppjustering av musikkinstrumentene
i kirken og laget et nytt lagringsrom i kirkens 1. etg. garderobegangen til utstyret.
- Menighetsrådet anskaffet 60 tommer flatskjerm som er montert på galleridrager til bruk for de
som leder arrangementene i kirkesalen.
- Oppgradering av lydanlegget i menighetssalen: Menighetsrådet har bevilget kr. 10000,- til det.
- Menighetsrådet støtter teknikerne med å flytte miksested fra galleriet og ned i 1. etg. i kirkesalen og
søker biskopen om godkjenning.
- Internettlinje: Det er installert tre kablede internettlinjer i kirken: Galleri kirkesal, menighetssalen og
ungdomsloftet.
- Kort-terminal: Menighetsrådet inngår leieavtale sammen med misjonsforeningen og
ungdomsforeningen om kort-terminal i kirken. Skal blant annet benyttes i gudstjenesten under
ofringen.
Giveroffensiv:
Menighetsrådet satte i gang ny giveroffensiv i menigheten. Ansvar for giveroffensiven er
samarbeidsorganene Flekkerøy kristelige ungdomsforening, misjonsforening og menighetsråd.
To prosjekter: Menighetsarbeidet med slagord: «Vær med å fyll kirken med liv!» og egenandel til
kirkeutvidelse med slagord: «Vær med å gi kirken rom for liv!».
Giveroffensiven består i tre trinn:
1. Utvalgte medlemmer i Den norske kirke, Flekkerøy i alderen 16 — 100 år tilskrives med brev og
brosjyre.
2. Øvrige medlemmer blir tilskrevet med oppfølging pr. tlf.
3. Dagens givere følges opp.
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Påsken:
Menighetsrådet ønsker å se hele påsken i sammenheng fra palmesøndag til påskedag. Kan vi få til
enkle påskesamlinger alle dager i påskeuken? Fikk det ikke til i 2012, men forsøker på ny i 2013.
Opprettelse av beredskapsgruppe i soknet med tanke på kirkeasyl:
Agder og Telemark bispedømmeråd anbefaler at det opprettes beredskapsgrupper på soknenivå
med tanke på at kirkeasyl kan oppstå. Menighetsrådet vedtar Kristiansand kirkelige fellesråds
forslag til mandat for beredskapsgruppe.
Beredskapsgruppen for Flekkerøy sokn består av menighetsrådets leder, sokneprest, daglig leder
og leder av diakoniutvalget.
Vi synger julen inn 2012:
Flekkerøy søndagsskole ønsker ikke lenger å ta ansvar for arrangementet «Vi synger julen inn».
Menighetsrådet tar ansvar for arrangementet via menighetens musikkverksted. Skolekorpset blir en
god samarbeidspartner.
Menighetens visuelle uttrykk:
I menighetens visuelle utrykk med ny logo, er det utarbeidet nye brevark, konvolutter med logo,
enkelte brosjyrer, powerpointmaler til bruk i menighetsarbeidet.
Menighetens nye hjemmeside er under utvikling.
Storsamling i Flekkerøyhallen med Evangeliesenteret:
Menighetsrådet takker ja til invitasjonen fra Flekkerøyguttene om å være med på ny storsamling
med Evangeliesenteret, 19.-21. april 2013 i Flekkerøyhallen.
Årlig møte med ansatte og utvalgsledere:
13. november: Samtale mellom menighetsråd, ansatte og utvalgsledere om de ulike
tjenesteområdene.
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D. PERSONELL
Flekkerøy menighet har hatt følgende ansatte i 2012:
Johan Trygve Berglihn Kirketjener, 50%.
Gunnar Lindtveit
Sokneprest i Flekkerøy menighet, 100%.
Oscar Jansen
Organist i 30%.
Arne Berge
Miljøarbeider, 20%. Til og med: 04.07.12.
Kristina Høgetveit
Miljøarbeider, 20%. Fra og med: 10.09.12.
Else Norheim
Trosopplærer, 50%.
Roy Øverland
Daglig leder, 50%. Fra og med: 01.09.12, 70%.
Menighetsfinansierte stillinger, 2012:
Aase Randi Iversen Renholder av menighetslokalet, 20%.
Anstein Norheim
Ungdomsarbeider, 50%.
Ungdomsarbeiderstillingen: 30% finansieres av Kristiansand kirkelige fellesråd.
Roy Øverland
Menighetsarbeider, 50%. Fra og med: 01.09.12, 30%

Menighetsfinansierte stillinger er med unntak av renholder lønnet via menigheten givertjeneste.
KIRKENS HUS I KRISTIANSAND:
Åpningstid: Mandag — fredag Kl. 09.00 — 15.00. Tlf.: 38 19 68 00.
- Felles sentralbord for alle menighetene. - Inn og utmelding av kirken. — Innmelding av dåp.
- Avtale tid og sted for vigsel. — Generell info.
FLEKKERØY KIRKE:
Kontortid: Mandag og tirsdag kl. 10.00 - 14.00. Onsdag kl. 10.00 — 12.00
Sokneprest, onsdager kl. 10.00 - 12.00.
Stilling etc.:

Navn:

Tlf. :

Flekkerøy menighet

E-post:
flekkeroy.menighet@kristiansand.kommune.no

Sokneprest

Gunnar Lindtveit

gunnar.lindtveit@kristiansand.kommune.no

Oscar Jansen

38196813
91198721
38196815
91729352
90802453

Kirketjener

Johan Trygve Berglihn

Organist
Ungdomsarbeider

Anstein Norheim

97768216

anstein900@hotmail.com

Trosopplærer

Else Norheim

else.norheim@kristiansand.kommune.no

Renholder
av menighetslokalet
Daglig leder

Aase Randi Iversen

38196815
47289089
95289406

roy.overland@kristiansand.kommune.no

Miljøarbeider

Kristina Høgetveit

38196810
90927901
90809973

Roy Øverland

johan.trygve.berglihn@kristiansand.kommune.n
o
oscarjansen@me.com

kristina_hogetveit@hotmail.com

INTERNETT: Menighetens hjemmeside: flekkeroymenighet.no
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BARNEARBEID

Generelt:
Flekkerøy menighet vil tilby 315 undervisningstimer for barn- og unge i alderen 0-18 år. Dette vil skje
trinnvis i årene fremover i samarbeid med trosopplærer, undervisningsutvalget, frivillige og øvrige
ansatte. I 2011 ble det inngått en intensjonsavtaler med de bestående barne- og ungdomslagene på
Flekkerøy, når det gjelder enkelte tiltak, noe de aller fleste var positive til.
Menigheten har i 2012 hatt ansvar for følgende barnearbeid:
Menighetsfaddertjenesten for dåpsbarn (0-4 år):
Alle barn som blir døpt og bor på Flekkerøy får en/to menighetsfaddere fra menigheten i 4 år.
Barna følges opp med forbønn og en hilsen på 1, 2, 3 og 4 års dåpsdag.
Hovedansvar i 2012: Elisabeth Tønnesøl Skogseid, daglig leder, menighetsfaddere.
Gave til 4-års medlemmer: «Min kirkebok»
Menighetsfaddertjenesten blir avsluttet med overrekking av ”Min kirkebok” til 4 års medlemmer.
Dette skjedde i 2012 ved familiegudstjenesten, søndag 19. august. Etter gudstjenesten arrangerte
menighetsrådet fest for 4 åringer med familier i samarbeid med søndagsskolen. Barna fikk da
informasjon og tilbud om å begynne i Flekkerøy søndagsskole, Søndagsklubben og barnekoret
FløyBaGos. Foreldrene fikk noen tips til tro i hjemmet, mens Edvin og Svein Pedersen hadde
minisøndagsskole for 4-åringene. Deltagere på tiltaket i 2012: 32 stk. av 44 inviterte.
Valgfrie former for 5-åringer:
5-åringene ble invitert til en oppstartsfest sammen med familien sin i august. Her ble de presentert for
lagene søndagsskolen, søndagsklubben og FløyBaGos, som de kunne delta på det neste semesteret.
Barna fikk også utdelt dvd-en «Propell», som er utgitt av Søndagsskolen Norge, som inneholder mange
fine sanger og så gis det tips til tro i hjemmet. Vi tok frem enkelte klipp fra dvd-en.
Lagene fikk utdelt noen andaktsdisposisjoner, som vi ønsker de skal bruke.

Deltagere på tiltaket for 5- åringer i 2012: 19 stk. av 50 inviterte.

Dåpsskole for 6 års medlemmer:
Dåpsskolens innhold:
- Utdeling av 6-årsbok ved familiegudstjeneste.
- Tre enkeltsamlinger i kirken.
- Utdeling av diplom ved gudstjeneste, der barna deltar på søndagsklubben.
Hovedansvarlige for dåpsskolen 2012: Torbjørg Høgetveit, Else Norheim og Frida Hansson

Deltagere v/ 6 — års dåpsskole i 2012: 23 stk. av 39 inviterte.

«Kirkerottene» for 1.trinn:
I samarbeid med FløyBaGos arrangerte vi kirkekino med filmen «Kirkerottene på sirkus», som er utgitt
av IKO. Dette ble lagt inn i en øvelseslørdag for koret. Deltakere på tiltaket 2012: 20 stk. av 39 inviterte.
½ års abonnement på medieklubben «Superblink»:
2.trinn fikk tilbud om ½ års gratis abonnement på medieklubben «Superblink». Redaktørene Torunn
Haraldsen og Brit Kari Urdal hadde et informasjonsmøte for de påmeldte. Barna får da 3 blader i
posten, 2 cd-er og tilgang til nettstedet «superblinkland»

Deltakere på tiltaket i 2012: 17 stk. av 52 inviterte.
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Tiltak for 3.trinn: Søndagsskolen/søndagsklubben:
Barna får brev om at de ønskes spesielt velkommen til høsthalv-året på
søndagsskolen/søndagsklubben. Deltakere på tiltaket i 2012:25stk av 54 inviterte.
Tårnagenthelg for 3.trinn:
Barna var sammen med flere foreldre en hel lørdag og var agenter med forstørrelsesglass og
lommelykt, og fikk flere oppdrag som de måtte løse. Et av oppdragene var å lage innhold til
gudstjenesten neste dag. Dette klarte de kjempefint. Barna deltok med masse forskjellig på
gudstjenesten påfølgende søndag. Deltakere på tiltaket i 2012: 38 stk. av 56 inviterte.
Valgfrie former for 4.trinn:
Tiltaket startet med en oppstartsfest der ble barna presentert for de aktuelle lagene de kunne delta på.
Lagene var: jenteforeningen: Sennepskornet, gutteforeningen: Rasken, Speideren og
Flekkerøy SoulChildren. Lagene fikk utdelt noen andaktsdisposisjoner som vi ønsker de skal bruke.

Deltakere på tiltaket i 2012: 37 stk. av 56 inviterte.

Bibel til alle i 5. trinn:
Menigheten har i en årrekke samarbeidet med Flekkerøy barneskole om utdeling av bibel til 5. trinn.
Bibelen ble delt ut ved egen skolegudstjeneste, 16.okt. Antall elever som fikk bibel i 2012: 44 stk.
Bibelkurs for 5.trinn:
I etterkant av bibelgudstjenesten arrangerte vi 6 kursdager á 2 timer på onsdager rett etter skoletid.
De store linjene i bibelen ble gjennomgått og det ble fokusert på enkelte fortellinger/ personer i Bibelen.
Sokneprest og trosopplærer delte på undervisningen. Voksne og ungdommer var med å hjalp til med
ulike aktiviteter. Bestemødre lagte mat til alle når de kom.
Opplegget til bibelkurset ble utarbeidet lokalt på Flekkerøy av sokneprest og trosopplærer.

Deltagere v/ bibelkurs for 5.trinn i 2012:27 stk. av 39 inviterte.

«Lys våken» for 6.trinn:
Fra lørdag ettermiddag til etter gudstjenesten på søndag var vi samlet i kirka. Hele staben var med på
å gjennomføre tiltaket og det var flott. Barna lærte om Patriarken Jakob, spiste taco og godteri og
hadde ulike oppgaver de øvde på til gudstjenesten. Alle overnattet inne i kirkesalen. Gudstjenesten ble
gjennomført med mange gode innslag. Deltakere på tiltaket: 43 stk. av 58 inviterte.
Yngres/ Yngrestur for 7.trinn:
I samarbeid med yngreslederne inviterte vi til deltakelse på yngrestur til en redusert pris.
Trosopplærer var med på turen fredag og lørdag. Det ble også oppfordret til å delta på yngres i
etterkant. Emne for turen var: « Gud og jeg». Deltakere på tiltaket i 2012: 16 stk. av 41 inviterte.
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Årsmelding for Søndagsklubben, 2012.
Søndagsklubben er et fast innslag for barn under gudstjenesten. Vi har Søndagsklubben under alle
vanlige gudstjenester som menigheten eller misjonsforeningen arrangerer.
Ledere: Ledere i Søndagsklubben er delt inn i fire team bestående av ungdom og voksne.
Det er +/- 10 ledere i hvert team.
Teamledere i 2012 har vært: Kirsten Nilsen (team 1), Anne Nilsen (team 2), Jorunn Sagedal (team 3),
Anne Margrethe Vik (team 4).
Antall barn: Det varier veldig hvor mange barn som kommer på Søndagsklubben — det kan være alt i
fra 10 til 40. Alder på barna er fra 0-12 år (ca)
Innhold: Barna går opp på Ungdomsloftet etter å ha sunget Søndagsklubbsangen (et stykke ut i
gudstjenesten). Vi blir der oppe i ca 45 min. Vi starter med en fellesdel med sang og andakt. Etterpå
deler vi barna inn i tre/fire grupper: 0-4 år, 4-8 år og 8-12 og evt. 12+. I disse gruppene har vi
alderstilpassede aktiviteter. Som hjelpemidler bruker vi i hovedsak Søndagsskolens ”Sprell”.
Søndagsklubben er en gruppe som fungerer godt, og de enkelte teamene jobber selvstendig.
Vi skulle gjerne hatt et par familier til med i team 1.

Torunn Haraldsen

Årsmelding for FløyBaGos, 2012
Ledere
Ledere i FløyBaGos er nå: Frank Otto Pedersen, Karen Kilane, Cathrine Øgrey Brandsdal,
Eirin Vige Fidje og Anne Bentsen.
Aktivitet
Vi øver fortsatt hver tirsdag fra kl 17.00 — 17.45 i Kirkesalen.
Vi har hatt rundt 70 medlemmer i alderen 4 år til 3. klasse. Både gutter og jenter, men jentene er klart i
flertall.
Vi har bidratt med sang stort sett her på Flekkerøya. Vårt hovedfokus er arrangementer i nærmiljøet og
det har vært vellykket.
Fjoråret hadde flere høydepunkter. I februar hadde vi kor seminar med konsert og tryllekunstner
Ruben Gazki kom på besøk. Avslutningen i mai gikk til Dyreparken hvor vi hadde egen omvisning etter
stengetid. Her fikk vi blant annet se mating av tigerne. I desember hadde vi julekonsert med drama.
Mange av barna hadde viktige roller.
Utfordringer og gleder
Vi trives fortsatt godt med jobben i FløyBaGos.
Barna er ivrige sangere og vi har stor pågang fra mange som vil synge solo. Vi forsøker å tilfredsstille
alle så godt vi kan. De er alle flinke og lærer tekster og melodier utrolig fort.
Fra høsten 2013 vil sammensetningen av medlemmene i FløyBaGos bli annerledes.
Vi vil da bli et ”Pre - Soul Children” kor. Det medfører at medlemmene blir barn i småskolen,
1 — 4 klasse. Det arbeides med å finne noen som kan engasjere seg og lage et barnehagekor.
Vi gleder oss til fortsettelsen!

Hilsen oss i FløyBaGos
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Årsmelding for Canantes/ Flekkerøy Soul Children, 2012
Ledere: Anne Britt Thompsson ,Eva D. Vik, Jostein Viste, Kirsten Nilsen,
Torhild Skraastad og Janet S. Hansson.
Vi teller ca. 60 medlemmer.
Våren: Vi har hatt øvelse stort sett hver tirsdag kl. 18 — 19.
Vi har sunget på gudstjeneste i Flekkerøy kirke, baserer, Øygospel, Soul Children ”minifestival i
Domkirka med mer.
Våren 2012 bestemte vi oss for å gjøre Canantes om til Flekkerøy Soul Children. Vi har lenge snakket
om at vi trengte en ny giv og et sted og hente inspirasjon fra. Vi har samarbeidet litt med andre
Soul Children kor i distriktet, og så at dette inspirerte både barn og voksne.
Så 11. september startet vi opp med Flekkerøy Soul Children. Vi hadde stort fremmøte med ca. 60 barn.
Aldersgruppen strekker seg fra 5.trinn — 10.trinn. Vi har hatt øvelser hver tirsdag fra kl. 18 — 19:30.
Vi er opptatt av både det åndelig, musikalske og sosiale og øvelsene består øvelse, andakt, kveldsmat,
koreografi innøving, konkurranse med mer. VI opplever at barna trives.
Høsten har gått med til mye øving, da hovedoppgaven denne høsten var å øve til julekonsert med
Trine Rein. I den forbindelse samarbeidet vi med ungdomskoret Soulful. I tillegg har vi sunget på
gudstjeneste i Flekkerøy kirke, og deltatt i Kilden på et barneopplegg ”Hakkebakkeskogen”.
Flekkerøy Soul Children har denne høsten opprettet en nettside; www.flekkeroysoulchildren.com.
Her legger vi ut informasjon til våre medlemmer, bilder fra våre opptredener med mer.

Janet S. Hansson

F.

UNGDOMSARBEID

Menigheten har i 2012 hatt ansvar for følgende ungdomsarbeid:
Årsmelding for fritidsklubben YOU2
Ledergruppen har i 2012 bestått av følgende medlemmer:
Marte Øverland, Åshild Hellemo, Brynjar Hellemo, Harald Haraldsen, Bjørn Vidar Nilsen,
Marit Loland Tveit og Sigurd Tveit.
Karen Magnussen har vært kioskansvarlig frem til sommeren og Anita Ingebretsen har hatt ansvaret
for høstsemesteret. Marit Loland Tveit er kasserer.
Dette var sjette året med YOU2 i Flekkerøy menighet. Med YOU2 ønsker ledergruppen å bidra til at
barna/ungdommene skal føle seg hjemme i menigheten. Vi tror at sjansene da er større for at de vil
fortsette å gå på aktiviteter i kirke/bedehus når de blir eldre.
Tilbudet er for barn/ungdommer på 6-8 trinn. Klubbkveldene arrangeres i utgangspunktet annenhver
fredag i Flekkerøy Kirke og har normalt fulgt følgende program:
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Inngang/Kiosk
Grupper
Samling i kirkerommet
Matservering ved matgruppen/Kiosk
Slutt!

Gruppene har hatt følgende aktiviteter: hobbyverksted, dans, kjøkken, luftgevær, brettspill og
bandgruppe. I bandgruppen har barna med seg egne instrumenter eller låner fra lederne.
Bandet spiller til samlingen i kirkestuen.
Vi har hatt to annerledes kvelder:
27. april:
Sommeravslutning med grilling ved Murane. Sporløype og aktiviteter.
23. nov:
Stjerner i Sikte. Show med flinke artister og pizza fra Pizzabakeren.
Det har totalt vært arrangert 11 klubbkvelder i 2012: 3. februar, 17. februar, 23. mars, 13. april,
27. april, 7. september, 21. september, 12.oktober, 26. oktober, 9. november og 23. november.
Fremmøtetallet dette året har ligget på gjennomsnittlig 37 med en topp på ”Stjerner i Sikte” med
102 registrerte fremmøtte!
De fleste barn på 6. — 8. trinn har vært innom klubben i år, men hovedbrukerne er 6.-7. trinn. Ca 30-35
voksne ledere er tilsluttet klubben i tillegg til noen ungdommer som har hjulpet oss med dans og band.
Under samling i kirkerommet har vi samlet inn 4810,- i kollekt dette året. Kollekten har gått til
fadderbarnet vårt Agung og Fotballer til Mali.
Vi planlegger at klubben skal fortsette annenhver fredag også det kommende året, med unntak av
dager som kolliderer med ferier/GPS eller andre større arrangement på øya.
Ledergruppen takker alle ledere for en flott innsats i året som har gått.

Konfirmantundervisningen:
Høsten 2012 ble 43 ungdommer konfirmert.
Undervisningen gikk som vanlig på
torsdagskvelder etter boka «Con Dios» - nå i ny og
forbedret utgave.
Etter en halv times undervisning fikk vi mat levert
av foreldre, dette koste vi oss med under
gruppesamtalen. Til hver konfirmantgruppe var
det 4 ledere og hjelpeledere som gjorde en super
innsats.

Marit Loland Tveit
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Helgeturen i februar gikk også dette året til Agderstrand i Søgne med Anstein som turleder og
Gunnar som underviser. Ledere og konfirmanter bidro med naturtursti og leker og masse godt humør.
Søndag avsluttet vi med gudstjeneste med bønnevandring.
Konfirmantene var med og gikk fra dør til dør på fasteaksjonen 27. mars. Her ble det samlet inn
kr.40.358,5 til Kirkens nødhjelp.
Ei helg i juni var omtrent halvparten av konfirmantene med på eget opplegg. Fredag kveld så vi film og
spiste pizza. Lørdagen var med speiderne. Fordelt på grupper lærte konfirmantene å lage båre med
enkle midler og konkurrerte om å bære vann rundt speiderhytta uten å søle. Siden dro vi på holmetur
med båter og grillet og hadde natursti og undervisning.
Resten av konfirmantene ble med Anstein og noen ledere på KonfCamp på Risøy med stort utbytte i
begynnelsen av sommerferien.
Etter ferien samlet vi alle konfirmantene tre torsdager og forberedte samtalegudstjeneste og
konfirmasjon sammen med enkelte ledere fra ungdomsforeningen. Etter samtalegudstjenesten holdt
ungdomsforening og menighetsråd fest for konfirmanter med nærmeste familie.
Takk til alle som gjorde 2012 til et godt konfirmantår!

G.

Sokneprest Gunnar Lindtveit

FAMILIE- OG VOKSENARBEID

Menigheten har i 2012 hatt ansvar for følgende familie- og voksenarbeid:
Menighetens bønnetimer:
Annenhver mandag (partallsuker) er kirken åpen for stillhet og bønn fra kl.17.00 — 20.00.
Folk kan komme og gå som det passer en.
Fra kl.17.00- 19.00 er det anledning til samtale og forbønn, kanskje spesielt for syke.
Dette skjer i et av de tilstøtende rommene i kirka.
Det telles ikke hvor mange som gjør seg bruk av menigheten på denne måten.
Heller ikke krysses det av for bønnesvar. Men det viktigste er vel at menighetens bønnetjeneste skjer.
Kl.19.00 fortsetter menighetens bønnearbeid rundt alteret.
Vi leser en tekst, snakker litt sammen, spør om noen har spesielle forbønnsemner.
Bønnekrukka som blir brukt i gudstjenesten blir satt på alteret. Bønneemnene derfra blir tatt med.
Videre ber vi oss gjennom menighetens aktiviteter og misjonens mange utfordringer, likeledes ansatte
og frivillige i råd og utvalg. Tilslutt kneler vi rundt alterringen, ber Fader Vår og Velsignelsen.
Vi er ikke mange, men alltid noen. Har vel ikke vært færre en tre, men ennå ikke så mange som ti.
En trofast gruppe bønnearbeidere som har plass til flere.
Det er ikke krav om å måtte be høyt. Mange som har bønnen som nådegave og oppgave i
menigheten, gjør det i det stille. Har du lyst å være sammen med andre i menigheten som har fått
bønn som sin tjeneste, er du hjertelig velkommen.

Anette Landelius og Arve Nilsen
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Årsmelding fra FAMILIEFELLESSKAPET i Flekkerøy menighet, 2012.
Leder: Ingrid Kristine Lindhjem
Familiefellesskapet er nå redusert til ett husfellesskap bestående av 3 familier ved utgangen av året.
Møtehyppigheten er med 4-6 ukers mellomrom. Om interessen og behovet skulle ta seg opp er det
bare å utvide til flere husfellesskap Leder forsyner evt. gruppene med idèmateriell etter behov.
Familiefellesskapet er menighetsbygging på et livsnært cellegruppenivå! Gruppene har som hensikt å
skape et godt sosialt og åndelig felleskap mellom barn og voksne, hvor vi sammen kan vokse i troen
og utfordre hverandre i trygge omgivelser. Familien kan være en god plass å bygge grunnmuren i
barnas kristenliv, og det er viktig at familien gjør noe sammen. Det fokuseres på at barna får utfolde
seg og utvikle sine individuelle talenter, under oppmuntring og vennlig korrigering av trygge og kjente
voksne. Alle gruppens aktørerer skal ha likeverdig plass uavhengig av egenskaper.
Fellesverdier som kjærlighet, tjenersinn, respekt og oppmuntring settes høyt!
Familiefellesskapet er tilknyttet "Smågruppefellesskapet" i menigheten, og vi ser gjerne at aktiviteten
økes med antall grupper.
Vi benytter anledningen til å takke de som idag er med i familiefellesskapet, og for de som bærer oss
frem for Gud i sine bønner.

Leder Ingrid Kristine Lindhjem

Årsmelding «Show and Tell» familiearbeid
Komite for «Show and Tell» har vært Lisa og Knut Ove Kristiansen, Eva D Vik,
Anne Margrethe Vik, Sven Bjørn og Karianne A. Hillesund.
Marianne og Harald Fjell har ansvar for voksensamlingene.
Vi hadde en flott oppstart av «Show and Tell» på menighetsturen. Da var alle i sving med et eller
annet og kulisser og rekvisita ble laget, danser og drama med familien og Paulus øvd inn og sanger
sunget. Etter det hadde vi to helger høsten 2012.
Dette er 3. året vi har familiefeiringer 6 ganger i året. Vi har de siste 2 årene utvidet
familiesøndagene til også å bli en familielørdag i forkant av søndagen. I år har vi hatt med
30 familier som sammen har lagd gudstjenesten på søndagen. Visjonen vår er at vi er sammen
disse lørdagene for å bygge relasjoner med hverandre og med Gud. Gjennom å gjøre oppgaver og
tjenester sammen med barne våre er vi forbilder for egne og andres barn og disippeltrening blir en
naturlig del.
Vi har vært sammen i komitemøter foran hver helg. Der har vi bedt sammen over tema, og om hva
vi skal gjøre på lørdagen og søndagen.
Lørdagen er bygd opp på samme måte hver gang, men er i stadig utvikling;
• felles oppstart/velkommen + en åpning og bønn for helga + bønne og omsorgsgrupper der
3-4 familier sitter sammen og ber for hverandre og tema mm.
• aktiviteter der vi øver inn til søndagen
• aldersinndelte grupper med undervisning i tema
• pizza
• samling der vi viser det vi har øvd på til søndagen
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Søndagen har funnet sin form og da er det aktivitet i kirken fra kl 09 til kl 14. De fleste har kanskje
fått med seg en av disse, men under følger en kort beskrivelse av søndagen. Vi har vært bevisste på
å bruke kor el grupper til å bidra med sang og dans, og korene har også tatt på seg oppgaven med
kirkekaffe. Veldig takknemlige for det!
• kl 09 starter rigging av scene, kulisser og lyd/bilde anlegg.
• kl 10 ca har vi felles bønn for dagen, og diverse grupper øver på det som skal med i
gudstjenesten.
• kl 11 Gudstjeneste/Familiefeiring m sang eller danseinnslag, åpning og presentasjon av
tema, lovsang, humorfilm, drama familien, drama fra Paulus, bønn, kollekt evt sang og
danseinnslag. Etter hver samling er det åpent for forbønn/samtale i dåpsrommet
• ca kl.12.15 er det kirkekaffe
• etter dette rydding og vasking
Høsten 2012 har vi vært så heldige å ha Eva D Vik som skriver manus til hele «Show and Tell»
godt hjulpet av Jorunn Sagedal som skriver drama for familien vi har på scenen.
Ida Kathrine Kristiansen har ledet alle søndagene, og det er vi veldig glade for!
Vi har lenge ønsket å lage humorfilmer selv med lokale helter, og det er nå i boks.
Anstein Fidje fikk med seg noen og lagde film om «misjon», og er nå i gang med en ny.
Filming av selve Gudstjenesten/Familiefeiringa har også vært et bønne-emne, og det er vi klare for
helga 3.mars. Takk til Karl Ivar Fjell m.fl.
Planen videre er at vi får til enkelte voksensamlinger utenom familiehelgene for å bli enda bedre
kjent og at vi får den samme visjonen i hjertet.
Vi ønsker også å starte opp med egne tweensgrupper i hjemmene etter samlinga på lørdagene.
Dette gjelder de som er for unge til å begynne på Large. Fint om de har et sted å bli bedre kjent.
Vi har også noen tanker om at vi skal gjøre noe utenfor Flekkerøya. Dra på team et eller annet sted i
Norge eller utlandet. Dette er noe vi ber over nå, som vi ikke har konkrete planer på enda.
Vi ser tilbake på noen flotte helger der det er mange som engasjerer seg og ønsker at flere skal bli
kjent med Jesus!
Utfordringer vi kjenner på er at når vi blir så mange, er det mange mennesker å bli kjent med og ha
«ansvar» for. Kunne ønske oss en « familie og ungdomsprest » i den ideelle verden....vi prøver å
lage grupper, slik som bønne -og omsorgsgrupper vi samles i på lørdagene for at alle skal føle seg
sett og hørt. Der kan vi fange opp om det er spesielle ting vi skal be for eller om det er noe noen
trenger hjelp til. Dette jobber vi videre med.
Hadde også vært spennende om noen besteforeldre ville være med barnebarn i dette arbeidet.
Vi trenger alle generasjoner. Stor takk til alle som bidrar med smått og stort!

Sven Bjørn og Karianne Hillesund, hovedledere
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Årsmelding for Torsdagstreff for voksne:
Ledere:
Kjetil Kragset og Heidi M. Johannessen har hatt hovedansvar vedrørende planlegging og
gjennomførelse av arrangementene.
Karen Kilane og Paul Richardsen har deltatt i planlegging av kveldene.
Tiltak:
Temakveld med aktuelle hverdagstema samt god kveldsmat hvor det legges stor vekt på det sosiale
og hvor det er ”god takhøyde”.
Samlingene holdes i kirka kl. 20.00 ca hver første torsdag i måneden.
Aldersgruppen er ca. 30-55 år, men åpent for alle.
Gjennom året har det vært fra 40-70 fremmøte pr. gang.
Siden oppstart i mai har det vært gjennomført 5 samlinger med følgende forelesere/ temaer:
Audhild Wessmann - Forventningens psykologi.
Terje Mesel —Hva er Sannhet.
Per Sigurd Sørensen — Drivkraft og begeistring.
Morten Rød - Møte med etiske dilemmaer i en hektisk mediehverdag.
Toril Thoresen - Kilder til tro.
Utfordringer:
Har vært en utfordring å skaffe nok personer til kjøkkentjeneste, men er i bedring.
Trenger også flere ledere, for å kunne ivareta ”nye” som dukker opp på samlingene.

Kjetil Kragset og Heidi Marie Johannessen
Smågrupper for voksne:
Smågruppene er i tillegg til gudstjenesten 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. 20 ulike grupper for voksne med i menighetens gruppenettverket.
Det er ulike typer grupper: Bibelgruppe, bønnegruppe, samtalegruppe, familiegruppe, kvinneforening,
mannsgruppe og husfellesskap.
Innholdet på den enkelte gruppe 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.
Hvordan bli med i en smågruppe?
Ta kontakt med Flekkerøy kirke, 38196810 / epost: flekkeroy.menighet@kristiansand.kommune.no
Eller ta direkte kontakt med en fra styringsgruppen for menighetens gruppenettverk:
Arve Nilsen, Jan Egil Norheim, Rolf Guttormsen eller Roy Øverland.
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Menighetsturen til Hove, 24.-26 august 2012:
For sjette gang på rad reiste Flekkerøy menighet på menighetstur. Årets tur gikk til Hove leirsted på
Tromøya, Arendal.
205 stk. små og store var påmeldt og overnattet i ulike rom, campingvogn, telt og båt.
Tema for årets tur var: Du hører til! ☺
En flott menighetstur med en positiv og god stemning blant deltakerne. Vi møttes i det store møteteltet
til felles samlinger og inntok nydelig mat ferdig servert i eget lokale.
Området på Hove er stort og ble benyttet til mang en aktivitet.
Årets menighetsturen ble avsluttet med eget nylaget konsept; Show and tell.
Årets menighetsturkomité har bestått av:
Anne Margrethe og Jarle Vik, Karianne og Sven Bjørn Hillesund, Siv Ingrid og Oddbjørn Hansson,
Beate og Bård Austefjord, Kathrina og Håkon Reiersølmoen.

TAKK til deg!
Flekkerøy menighet har et rikt og mangfoldig barne-, ungdoms- og voksenarbeid.
En del står direkte under menighetsrådet og en del er selvstendig og frittstående.
Menighetsrådet ønsker å TAKKE alle som har tjenestegjort i de ulike sammenhengene
gjennom 2012. Med ønske om Guds gode velsignelse i tjenesten videre! ☺

H.
1.

ANNET TIL INFORMASJON:
Ukentlig løpeseddel - "GUL LAPP"
All aktivitet i Flekkerøy bedehus og kirke samarbeider om felles ukentlig informasjonslapp om de
forskjellige arrangementer i begge hus. Alle husstander på Flekkerøy mottar info.-lappen
ukentlig.
Distribusjon av løpeseddelen:
Alle større kristne lag og foreninger bidrar med distributører.
I 2012 var det med 44 stk. distributører fordelt på 4 stk. ulike ruter. Hver enkelt distributør har
ansvar for 1 rute i en måned.
Det er alltid en utfordring å få delt ut til alle husstander når et så stort apparat med frivillige er
med. Vi gjør så godt vi kan og har øynene åpne for alle postkasser, også de som er flyttet til
hushjørnet.
Enkeltstående postkasser v/ huset: Dersom du ikke mottar gul informasjonslapp i din postkasse
ber vi deg rett og slett flytte postkassen tilbake på stativet eller benytte et av alternativene under:
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Andre gode alternativer for å motta menighetens ukentlige informasjonsskriv (gul lapp):
1. Internett: flekkeroymenighet.no
2. Direkte på DIN e-post? Send din e-post adresse til: roy.overland@kristiansand.kommune.no
3. Flekkerøy kirke: Utlagt i våpenhuset og oppslagstavle på menighetstorget.
4. Butikken KIWI-Flekkerøy, oppslagstavlen.
5. Frist for innlevering av info. til "gul lapp": Innen hver ONSDAG til Roy (38196810).
Benytt gjerne e-post for å melde ifra om info. til gul lapp: roy.overland@kristiansand.kommune.no
Økonomi: Menighetsrådet og bedehusstyret deler på trykkeutgiftene for gul løpeseddel.
2.

Aktivitetsbrosjyre.
Hvert år oppdateres aktivitetsbrosjyren over all kristen aktivitet i Flekkerøy menighet.
Brosjyren er inndelt i aktivitetstilbud for barn, ungdom, voksne. Den inneholder
aktivitetstilbudenes innhold med virkedag/ kl. og kontaktperson.
Brosjyren benyttes aktivt i menighetsarbeidet og er ligger tilgjengelig på kirkens menighetstorg,
bedehuset og menighetens hjemmeside: http://www.kristiansand.kirken.no/flekkeroy

3.

Virksomhetslisten.
Flekkerøy kirke og bedehus planlegger nå sin virksomhet hver for seg, men holder hverandre
orientert i planleggingsfasen. Benyttes i hovedsak til intern planlegging på begge hus.
Kan fåes ved henvendelse til kirken, evt. e-post til: roy.overland@kristiansand.kommune.no

4. Utleisatser i Flekkerøy kirke:

Utleiesatser er gjeldende fra og med 01.01.12 er basert på faste priser pr. arrangement.
Satsene kan reguleres årlig.
UTLEIESATSER:
Alle basarer
Alle basarer
Høst- og julemesser
Åpne møter
Foreningsmøter/ nattverdmøter
Korøvelser
Styremøter / komitè-møter
Yngres (fra statlige frifondmidler)
Ungdomsmøter (fra statlige frifondmidler)
Konserter m/ inngangspenger
Hovedkjøkken i kirken

1 dag
2 dager
Pr. møte
Pr. møte
Pr. øvelse
Pr. møte
Pr. møte
Pr. møte
Se tilleggssatser
1 dag

Kr. 3.000,Kr. 5.000,Kr. 5.000,Kr. 300,Kr. 150,Kr. 150.Kr. 150,Kr. 150,Kr. 150,Kr. 1.000,-

INNBETALING AV LEIE:
Hver enkelt forening/ lag har selv ansvar for oversikt over skyldig leie og foretar innbetalingene uoppfordret.
Leien betales kvartalsvis til det aktuelle brukshus den 31.3., 30.06., 30.09., og den 31.12.
Brukshus:
Adresse:
Kontonummer:
Flekkerøy kirke:
Flekkerøy menighet, P.b. 2, 4679 Flekkerøy
3000.07.70031
SPØRSMÅL:
Foreninger og lag som har spørsmål rundt utleiesatsene kan henvende seg til daglig leder i Flekkerøy menighet,
v/ Roy Øverland.
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TILLEGGSSATSER: Utleie av kirkesal til konserter
Kristiansand kirkelige fellesråds veiledende satser for 2012:

Kategori 1: Amatører / idealistiske / kristne
organisasjoner der deltakere /
artister deltar uten honorar og
overskuddet av arrangementetgår
til et veldedig formål.
Gjelder også arrangementer i
menighetens regi
Kategori 2: Amatører / idealistiske
/ kristne organisasjoner.
Andre kristne kirkesamfunn
Kategori 3: Offentlige institusjoner /
semiprofesjonelle.
Kategori 4: Profesjonelle / impresario.

5.

(Gruppe 1: Flekkerøy kirke)

Leie

Gruppe 1
kr. 0

Gruppe 2
kr. 0

% av bruttobillettinntekt / kollekt
Minimum i leie

10 %
kr 1 000

10 %
kr 1 000

% av bruttobillettinntekt / kollekt
Minimum i leie
Leie av orgel / orgelpositiv
% av bruttobillettinntekt / kollekt
Minimum i leie
Leie av orgel / orgelpositiv

15 %
kr 1 000
kr 1 000
20 %
kr 2 000
kr 1 000

15 %
kr 2 000
kr 1 000
20 %
kr 4 000
kr 1 000

Konserter og arrangementer i Flekkerøy kirke:
Menighetsrådet gjør alle brukere av kirken oppmerksom på at alle kirkelige ansatte i Den
Norske Kirke, Kristiansand har patoutkort/ frikort ved alle konserter og arrangementer i kirkene,
Kristiansand. Det betyr at de kommer gratis inn ved fremvisning av kortet.

6. Utleie av kirkestuen til private arrangement / møter o.l.: Henvendelse daglig leder!
Det er mulighet for å leie kirkestuen ved:
 Private arrangement./ møter etc. kun i perioden 15.juni - 15. august.
Leie av kirkestuen til private arrangement utenom gjeldene utleietidspunkt vurderes av
administrasjonen i hvert enkelt tilfelle i forhold til virksomheten og kan kun gjelde en måned
frem i tid.
 Konfirmasjonssøndagen hvert år (søknad innen 31.12. året før. Avgjøres v/ loddtrekning).
Utleiesatser av kirkestuen i 1. etg. med kjøkken (NB! Kun den ene delen av menighetssalen):
Kirkestuen og kjøkken, inkl. service og bestikk:
kr. 2.000,Minnesamvær etter begravelse:
kr. 700,Kirkestuen til mindre / kortvarig arrangement:
kr. 250,Utleie av border og stoler til eksterne arrangement: Henvendelse daglig leder!
Bord pr. stk.:
kr. 20,Stoler pr. stk.:
kr.
5,Kirken leier ikke ut service og bestikk til eksterne arrangement.
7.

Annen leie av kirken.
Leie av kirken til andre arrangementer, konserter, møter etc. utenom menighetens og de kristne
organisasjoners etablerte virksomhet skjer ved skriftlig søknad til menighetsrådet.
Leie til kirkelige handlinger fra andre trossamfunn skjer via Kirkens hus i Kristiansand: 38196800.
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MENIGHETENS MISJONSPROSJEKT.
Felles prosjekt mellom Misjonsforeningen, Ungdomsforeningen og Menighetsrådet med alle
undergrupper. Hovedansvar: Flekkerøy Misjonsforening.
Prosjektet rulleres mellom Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Normisjon med 2 år hver.
Årlig prosjektmål: kr. 50.000,-.
Prosjekt for 2012: Normisjons prosjekt i Mali. Misjonærparet, Hilde og Alf Halvorsen
som har vanligvis sitt tilholdssted i Tambaga.

2.

UTVALG, RÅD OG TJENESTER

A.

HUSRÅDET

Formål:
Tilsyn med kirkebygget, og sette i gang nødvendig vedlikeholdsarbeid. Følge opp og gjennomføre så
langt det lar seg gjøre vedtatte bygningsmessige endringer. Foreta befaring minst en gang pr. år.
Planlegge og gjennomføre dugnader.
Utvalget 2012 har hatt følgende sammensetning:
Johan Trygve Berglihn, Harald Thomassen, Oddvar Abrahamsen, Asle Ingebretsen og
Harald Fjell (representant fra menighetsrådet).
Ferdigstilte prosjekter:
- Maling av innvendig vegger og tak i kirkesalen i samarbeid med kirkens vedlikeholdsteam i
Kristiansand.
- Lagringsrom for instrumenter: Bygging av lagerrommet i kirkens 1. etg. garderobegangen.
- Montering av flatskjerm (60 tommer) i kirkesalen.
- Reparasjon av gamle og nye bord i menighetssalen. Vedlikehold på møblement i kirkestue.
- Reparasjon av IKEA-sofaer på ungdomsloftet.
Framtidige prosjekter:
- Reparasjon av ødelagte utvendige vindskeier etter vinterens snøfall.
- Montere lydplater i tak i menighetssalen for lyddemping.
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PROSJEKT: UTVIDELSE AV FLEKKERØY KIRKE:
Mandat og sammensetning av plankomitè:
Kirkelig fellesråd vedtok 03.02.09 mandat og sammensetning for oppnevning av plan- og
byggekomitè i Flekkerøy kirke.
Oppnevnt plankomitè:
Sverre Andås (leder), John Kobbeltvedt (nestleder), Dag Thomassen, Jorunn K. Sagedal,
Olga Grimsmo Nilsen, daglig leder, kirkesjef. Sokneprest og menighetsrådsleder har møterett.
Plankomitèen har hatt 3 møter i 2012. I tillegg har komiteen vært på en befaringstur til Oslo.
I 2012 har plankomiteen hatt spesielt fokus på:
Konklusjon på eksisterende kirkebygg:
Tekniske anlegg er utgått på dato. Taket er i svært dårlig forfatning og må skiftes ut.
Ettersom betongen synes å være av bra kvalitet, vil det være regningssvarende å beholde
eksisterende kirkebygg. Rivningskostnadene vil kunne dekke nødvendige forbedringstiltak.
Konklusjon vedrørende nye løsninger:
Plankomiteen ønsker å arbeide videre med løsninger og ideer. Arkitektkonkurranse må vurderes
nærmere.
Befaringstur til Oslo 2012 og Stavanger 2011 gjør at dagens skisseløsning for utvidelse må endres
betraktelig. I samråd med kirkesjef er arkitekt Arne Åmland nå ute av prosjektet.
Planer videre:
Kirkesjefens kontor har hatt møte med rådmannen pr. juni 2012:
Rådmannen foreslår i rulleringen av handlingsprogrammet for perioden 2013 — 2016
at det blir ingen bevilgning i 2015, men desto mer i 2016 og 2017.
Des. 2012: Bystyret vedtar handlingsprogrammet tom. 2016.
Des. 2013: Bystyret vedtar handlingsprogrammet tom. 2017.
Under forutsetning av vedtak i bystyret, kan prosjektet realiseres i 2018 med byggestart i 2017.
Firmaet G-Con har vurdert kostnaden av prosjektet til kr. 65,3 millioner (2012-kr) inkl. mva.
Det er da tatt høyde for å inkludere alle ekstra kostnader knyttet til nye forskrifter m.m.
Kirkesjefen ber menighet ha følgende fokus fremover:
- NÅ og fremover: Menighetens egenkapital i prosjektet: Kr. 2,6 millioner.
- Våren 2013: Menighetsmøte om prosjektet: Inviterer alle brukere og bredt ut til hele Flekkerøy der vi
har fokus på drømmer/ visjoner, planer og presentasjon av prosjekt Flekkerøy kirke.
- 2013-2016: Utvidet kirkekaffe: Med smådrypp fra prosjektet: Mål: Få entusiasme for prosjektet.
- 2013: Romprogram: Komitè bør arbeide med behovene lokalt.
- 2013: Idèprosjekt: Ny kirke på Flekkerøy: Plankomitèens bearbeiding av romprogram og behov.
- 2014: Arkitektkonkurranse.
Først prekvalifiseringskonkurranse med fast honorar der det legges frem skisse.
Menigheten bør legge premiss før arkitektkonkurransen:
- Eks. beholde eksisterende bygninger (hele eller deler) som integreres i nybygg? eller alt nytt?
- Eks. prosjekt utover kr. 65,3 millioner inkl. mva. blir forkastet.

Sverre Andås - leder
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GUDSTJENESTEUTVALGET

Formål:
Gudstjenesten skal være storfellesskapets feiring av den oppstandne Jesus,
der menighetens medlemmer deltar med sine gaver og tjenester.
Sammensetting 2012:
Bjørn Vidar Nilsen, Solfrid Fjell, Paul Richardsen, Vidar Røsstad, Anne Marit Thomassen,
Karianne Hillesund, Jan Egil Norheim, Gunnar Lindtveit, og Tove Grastveit. ( leder)
Saker i 2012:
Gudstjenesteutvalget sitt arbeid er i hovedtrekk å legge opp gudstjenester for vår- og høsthalvåret,
skaffe frivillige til ulike type tjenester og evaluere gudstjenester.
En egen musikkomite arbeider med sang- og musikkinnslag på gudstjenester.
Paul Richardsen er koordineringsansvarlig for denne komiteen som for øvrig består av medlemmer
fra utvalget samt vår organist Oscar Jansen.
Utarbeidelse og innføring av ny liturgi har vært sentralt i arbeidet vårt i året som har gått.
En egen komite har laget et forslag til ny liturgi som ble vedtatt i menighetsrådet og
godkjent av Biskopen tidlig i høst.
Liturgikomiteen har bestått av:
Reidar Opsahl, Gunnar Lindtveit, Roy Øverland og Tove Grastveit .
Ny liturgi ble prøvd ut et par ganger i høst og ble innført fast fra 1.søndag i advent.
Sang- og musikkomiteen har skaffet til veie forsangere på gudstjenester med
tanke på innlæring av ny liturgi. Dette har for øvrig vært veldig berikende for menighetens sang-og
musikkliv så dette er noe vi ønsker å fortsette med.
Innføring av ny liturgi har også medført behov for flere frivillige medarbeidere og utvalget har
arbeidet med å skaffe frivillige til bla ledelse av gudstjenesten og deltakelse i forbønnsdelen.
Å begynne med noe nytt er alltid en utfordring. Ved innføringer av ny liturgi ser vi
at vi må ta tiden til hjelp og la dette få « gå seg til» .
En egen gruppe har laget et eget opplegg for familiesamling/gudstjeneste: « Show and tell» som
gjennomføres 2 til 3 ganger pr. semester.
Vi har lagt opp til variasjon i gudstjenestene både i form og innhold, og vi gleder oss over god
oppslutning på gudstjenestene.

Tove Nilsen Grastveit, leder
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UNDERVISNINGSUTVALGET

Utvalgets oppgaver: Menighetstur, dåpsopplæring, gruppefelleskap og voksenopplæring.
Utvalgets sammensetning:
Ernst Martin Skogseid (leder), Rune Nikolaisen (sekretær), Siv Ingrid Hansson, Anne Brit Viste,
Gunnar Lindtveit (sokneprest), Else Norheim (trosopplærer).
Vesentlige saker i 2012
• Den viktigste og mest omfattende saken i 2012 har vært arbeidet med trosopplæringsplanen.
• Alphakurs
• Samlivskurs
• Starte planleggingen av "menighetens undervisningskveld"

D.

DIAKONIUTVALGET

Formål:
Diakoni defineres som: Kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utrykkes 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 gi oppmerksomhet rettet mot alle aldersgrupper.
Utvalget skal stimulere til nye diakonale tiltak etter behov.
Praktisk gjennomføring:
Utvalget skal identifisere behov for og inspirere til diakonal tenkning og handling inn i alle deler av
menighetens virke.
Utvalget skal ha ansvar for menighetens diakonale arbeid som bla innbefatter samlinger med- og
rekruttering av medarbeidere til besøkstjeneste (eldre, dødsfall, institusjoner, nytilflyttede,
menighetsfaddere m.m.)
Sammensetning av utvalget
Består av seks personer hvor minst en samtidig er medlem av menighetsrådet.
Utvalget velges av menighetsrådet.
Medlemmene velges for 2 år, og de kan gjenvelges.
Utvalget konstituerer seg selv med leder og sekretær.
Det føres referat som oversendes menighetsrådet ved daglig leder.
Utvalget for 2012: Bente Kristiansen (leder), Åse Gunn Røsstad (sekretær), Gunnar Torset,
Åshild G. Olsen og Einar Kristiansen.
Diakoniutvalget avholdt 5 møter i 2012.
ETABLERTE TILTAK UNDER DIAKONIUTVALGET:
• Velkomstbesøk til alle tilflyttere: Alle tilflyttere på Flekkerøy får besøk fra menigheten og ønskes
velkommen til Flekkerøy med velkomstbrosjyre.
• Eldrebesøkstjeneste: Alle som ønsker det, får ved fylte 80, besøk fra menigheten
ca. en gang pr. måned.
• Besøk på Ternevig sykehjem: Ternevig sykehjem får månedlig besøk av eldrekomiteen i
menigheten.
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Besøksordning ved dødsfall: Familier som har mistet en av sine kjære, får besøk fra menigheten.
Menighetsfaddere: Kontaktperson er Elisabeth Skogseid.
Menighetens festkomiteer.
Kirkeverter.

VESENTLIGE SAKER FOR 2012:
Markering av «gullkonfirmanter»:
Diakoniutvalget har fått ansvaret for denne markeringen, som skjer i en gudstjenesten hver høst.
I 2012 var denne markeringen under gudstjenesten den 14. oktober.
Rekruttering av nytt medlem til Diakoniutvalget og til menighetens festkomiteer:
Nytt medlem fra menighetsrådet i 2012 er Gunnar Torset. Det har ikke lykkes å få inn et nytt medlem
utenfor menighetsrådet i 2012. Diakoniutvalget har derfor fremdeles bare 5 medlemmer.
Menighetens festkomiteer ble redusert fra 2 — 1 i 2012, da vi ikke klarte å skaffe nok medlemmer til
2 komiteer. Festkomiteen har nå ansvaret for bevertning ved 4 arrangementer pr. år.
Møte med kirkevertene:
Evalueringsmøte ble avholdt den 17. september. 7 av i alt 21 kirkeverter møtte.
Deltakelse på «kursdag» for Ungdomsforeningens ledere:
Åshild og Einar deltok og inspirerte UF`s ledere, som hadde kursdag den 27.10.12. Tema: Inkludering.
Andre diakonale oppgaver som staben ivaretar:
- Gudstjenester m/ nattverd på Flekkerøy servicesenter:
Menigheten samarbeider med Frivillighetssentralen om fast prestevisitt på Servicesenteret.
Gudstjenestene er en torsdag i måneden kl. 11.00. De er også åpne for andre som bor på øya.
- Husbesøk
Presten foretar husbesøk med eller uten nattverd ved behov. Besøkene koordineres sammen med
diakoniutvalget. Kontakt gjerne presten direkte, 38196813 eller Flekkerøy kirke: 38196810.

Bente Kristiansen, leder
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RESSURSGRUPPEN

E.

Innledning:
Samarbeidsforum mellom Ungdomsforeningen, Misjonsforeningen og menighetsrådet. Gruppen er
kommet i stand som en respons på det forpliktende samarbeidet som i august 1999 ble innledet
mellom de nevnte foreninger.
Sammensetning:
Ressursgruppen består av 2-3 representanter fra Misjonsforeningen, Menighetsrådet og
Ungdomsforeningen. I tillegg møter menighetsarbeider som sekretær. Sokneprest og
ungdomsarbeidere har møterett.
Representantene utpekes av sine respektive foreninger. Funksjonstiden bestemmes av den enkelte
forening, men begrenses til 4 år for hvert enkelt medlem. Den enkelte forening sørger selv for
kontinuitet for egne representanter.
Mandat:
Ressursgruppens mandat er gitt av den enkelte forening med følgende føringer:
 Et forum for samtale og samarbeid som er ansvarlig overfor- og rapporterer tilbake til de enkelte
foreninger.
 Ikke ansvarlig for noe arbeid mht. organisering, gjennomføring el. finansiering.
Målsetting:
 Fremme det samarbeid som er igangsatt mellom de enkelte foreninger gjennom kvartalsvise
møter.
 Innspill om menighetsstrategi sett fra et felles ståsted. Vurdere/ foreslå nye former for samarbeid.
 Ha et særskilt fokus på de prosjekter som til enhver tid er igangsatt som en frukt av samarbeidet.
Sammensetning 2012:
Ungdomsforeningen: Solfrid Pedersen og Magne Tønnessen.
Menighetsrådet:
Åshild G. Olsen og Vidar Røsstad.
Misjonsforeningen:
Reidar Opsahl og Jan Egil Norheim (leder).
Menighetsarbeider, Roy Øverland (sekretær)
I tillegg har følgende stillingstyper møterett: Sokneprest, ungdomsarbeider og miljøarbeider.
Vesentlig for 2012:
Ressursgruppa har hatt 4 møter i 2012.
Vesentlige orienteringssaker og innspill i 2012:
-

Holdt hverandre orientert om arbeidet i det enkelte organ og gitt innspill til hverandre.
Tilbud for 8. trinn i helgene.
Fredagstilbudet «Connect» i bedehuset.
Voksentilbudet «Torsdagstreff» i kirka.
Besøk fra Zacki med familie fra Madagaskar i august.
Offensiv i givertjeneste gjennom 2012: Felles anliggende i alle tre organ.
Bankterminal i kirken: Samarbeid mellom de tre organ?
Nytt misjonsprosjekt 2013-2014: NMS prosjekt SAT 7 —tv i den arabiske verden.

Jan Egil Norheim, leder
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ØKONOMIUTVALG

Mandat/ formål
Økonomiutvalget er et utvalg fremsatt av menighetsrådet i Flekkerøy menighet og er tillagt
overordnet ansvar for menighetens økonomi, herunder påse at økonomien ivaretas iht. forsvarlige
og omforente rutiner/ retningslinjer.
Sammensetning
Utvalget besto i 2012 av 2 stk.: Leif Pedersen og Roy Øverland, daglig leder.
Oppgaver
Menighetsrådet i Flekkerøy Menighet har tillagt utvalget følgende oppgaver:
• Oppfølging og koordinering av menighetens inntektsbringende aktiviteter,
under menighetsrådet.
• Gjennomgang/ kontroll av menighetens reviderte regnskap.
• Utarbeidelse og forslag til budsjett.
• Identifisere evt. tilskuddsordninger og andre inntektskilder for menigheten.
• Støtte for daglig leder i økonomispørsmål.
• Presentasjon av menighetens økonomi under årsmøtet.
• Informere menighetsrådet om utvalgets aktiviteter, gjennom referat fra møtene.
Vesentlige saker i 2012
• Gjennomgang av plan for giveroffensiv i Flekkerøy menighet. Tre trinn…
• Gjennomgang/ kontroll av årsregnskap for 2012.
• Utarbeidelse/ gjennomgang av budsjett for 2013.

G.

KOMMUNIKASJONSUTVALGET

Formål: Arbeide kontinuerlig med kommunikasjon fra Flekkerøy menighet.
Oppgaver:
Arbeide med identitetsbygging, både grafisk, i fysiske omgivelser og digitale løsninger.
Forvalte den visuelle profilen. Være ressursgruppe for utarbeidelse av kommunikasjonsprodukter og
kvalitetssikring av all kommunikasjon.
Sammensetting i 2012:
Bård Austefjord, John Kobbeltvedt, Henrik Kristoffersen (frem til juni 2012), Roy Øverland og
Marte Stine Richardsen (leder)
Vesentlige saker i 2012:
Designmanual, internettside, trykksaker til kontorbruk, brosjyrer: eks. aktivitetsbrosjyre, brosjyre for
verdigrunnlag m.m.
Vi vil gi en spesiell takk til Anne-Britt Thompson som har utarbeidet designmanual og grafiske design til
brosjyrer, trykksaker og internettside.

Marte Stine Richardsen, leder
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GUDSTJENESTELIVET

Innhold:
Gudstjenesten er fellesskapet hvor alle kan få møte Gud og hans folk ved samlingen om
Ord og sakrament.
Han henvender seg til oss, og vi svarer han tilbake gjennom bekjennelse, bønn, lovprisning og takk!
Hyppighet: Flekkerøy menighet har i 2012 hatt gudstjenester i snitt tre av fire søndager i måneden.
Tjenester ved gudstjenestene:
Kirkevert, søndagstjeneste, klokkere, kirketjener, tekstleser, lydtekniker, bildetekniker, musikere,
forsangere, søndagsklubben, medliturg, forbønnstjeneste.
Menighetsrådet takker alle medarbeidere (ca.90 stk.) for tjenesten under gudstjenestene i 2012.

BESØKSTALL VED GUDSTJENESTENE:
ÅR:
Totalt forordnede gudstjenester

2007
38

2008
38

2009
34

2010
30

2011
33

2012
36

5

4

2

2

3

4

290

276

251

308

312

263

13

13

15

7

4

16

 Herav gjennomsnitt nattverdsgjester

201

164

154

225

249

179

- Antall familiegudstjenester (ikke Show it)

5

5

5

7

4

5

- Barnehage og skolegudstjenester

5

5

5

5

5

5

2
195

0
-

2
178

3
151

0
7
290

2
148
6
354

14
181
9

15
183
6

Herav kveldsgudstjenester
- Gjennomsnitt gudstjenestebesøk kl. 11 +.
- Antall med nattverd kl. 11 + 1 stk. kl.19 (Påske).

Ungdomsgudstjenester m/ nattverd
- Gjennomsnitt besøk
Show it/and tell — anderledes familiegudstjenester
- Gjennomsnitt besøk
Gudstjenester på søn- og helligdager i
kirken i regi av organisasjonene
- Gjennomsnitt gudstjenestebesøk kl. 11
- Antall med nattverd
Gudstjenester m/ nattverd på
Servicesenteret.

KIRKELIGE
HANDLINGER
i Flekkerøy kirke

DÅP
KONFIRMASJON
VIGSLER
BEGRAVELSER

7
0

7
143
5

15
217
3

*+Showit
19*
194*
7

12

12

12

12

12

11

2008
51
57
4
8

2009
32
40
13
14

2010
29
49
5
12

2011
39
56
7
11

2012
25
43
4
20
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FELLES GUDSTJENESTER I SAMARBEID MED MISJONSFORENINGEN
Menighetsrådet har i en årrekke hatt et tett og godt samarbeid med misjonsforeningen om felles
gudstjenester i Flekkerøy kirke. Dette er en av de gode fruktene fra det gode og tette samarbeidet
mellom misjonsforeningen, ungdomsforeningen og menighetsrådet.
Felles gudstjenester har ført til et godt og hyppigere gudstjenestetilbud i Flekkerøy kirke.
TAKK til Flekkerøy misjonsforening for det gode samarbeidet i 2012.
SHOW IT / SHOW AND TELL - FAMILIEFEIRING

Se egen årsmelding under pkt. G: Familie- og voksenarbeid.
TAKK til arrangørgruppen Show it/ Show and tell med alle frivillige for det gode samarbeidet i 2012.

Glimt fra Show and tell, høsten 2012:

Årsmelding 2012. FLEKKERØY MENIGHET

4.
A.

32

ØKONOMI OG REGNSKAP 201
2012
MENIGHETENS DRIFTSREGNSKAP.

Regnskapet føres i henhold til Kirkelovens, "forskrift om økonomiforvaltningen for
kirkelig fellesråd og menighetsråd" av regnskapstjenesten i Kristiansand kommune og
revideres av kommunerevisjon.
REGNSKAP
2012

BUDSJETT
2012

REGNSKAP
2011

Inntekter
Salg/egenandeler
Leieinntekter)
Refusjon fra fellesrådet
Øvrige refusjoner
Statstilskudd bispedømmeråd
Overføringer/tilskudd
Offer/innsamlet til annen virksomhet
Offer, gaver
Givertjeneste
SUM DRIFTSINNTEKTER

280 262
82 826
347 133
175 879
3 156
0
71 438
224 460
569 350
1 754 503

127 000
71 500
347 500
136 800
0
0
75 000
165 000
464 350
1 387 150

107 167
65 455
261 158
197 609
0
11 000
68 868
165 968
464 350
1 341 575

Driftsutgifter
Forbruksvarer og tjenester
Inventar/utstyr og vedlikeh. driftsmidler
Kjøp av tjenester fra fellesrådet
Overføring av ofring/innsamlede midler
Øvrige overføringer/tilskudd
Avskrivninger
SUM DRIFTSUTGIFTER

611 821
135 568
741 633
71 438
126 517
109 420
1 796 396

440 906
52 172
783 208
75 000
78 800
0
1 430 086

489 641
96 994
574 165
68 868
106 975
109 420
1 446 064

-41 892
7 355
5 514
30 000
109 420

-42 936
13 250
6 200
30 000
0

-104 489
13 126
6 203
30 000
109 420

39 369

-65 886

-18 146

464 822
464 822

120 324
120 324

109 984
109 984

504 191
504 191

54 438
54 438

91 838
91 838

0

0

0

Brutto driftsresultat
Renteinntekter
Renteutgifter
Avdragsutgifter
Motpost avskrivninger
NETTO DRIFTSRESULTAT

Brukt slik:
Bruk av fond

Sum bruk av avsetninger/fond
Avsetning til fond

Sum avsetninger
Regnskapsmessig overskudd /underskudd(-)
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MENIGHETENS BALANSEREGNSKAP.
REGNSKAP
2012

REGNSKAP
2011

A. Anleggsmidler
Inventar, utstyr
Bygninger og anlegg
Sum anleggsmidler

460 117
59 910
520 027

568 175
61 272
629 447

B. Omløpsmidler
Andre fordringer
Kasse/bank
Sum omløpsmidler

98 200
527 372
625 572

94 017
600 641
694 658

1 145 599

1 324 105

C. Egenkapital
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Kapitalkonto
Sum egenkapital

434 620
120 219
422 527
977 366

160 576
354 895
501 947
1 017 417

D. Gjeld
Langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld

97 500
67 480
3 254
168 233

127 500
177 834
1 353
306 687

1 145 599

1 324 105

EIENDELER

SUM EIENDELER

GJELD OG EGENKAPITAL

SUM GJELD OG EGENKAPITAL
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C.

FLØYBAGOS

CANANTES / SOULCHILDREN
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D. FRITIDSKLUBBEN, YOU 2

Hilsen
Flekkerøy menighetsråd
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