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1.INNLEDNING: Kort historisk riss siden siste visitas
1.1 Forrige visitas
Forrige visitas fant sted 19. – 24. november 2002 med biskop Olav Skjevesland.
Siden den gang har menigheten vokst betydelig i både antall og aktivitet.
1.2 Ny tjenesteordning
Som en konsekvens av ny tjenesteordning for prester etter 1. juli 2004 ble Voie og Flekkerøy fra
2006 to sidestilte sogn med hver sin sokneprest, kapellanen i tidligere Voie prestegjeld ble nå
sokneprest på Flekkerøy etter å ha hatt tjenestebolig på øya som første prest fra 1.mai 2001.
Samtidig ble prostiet delt i soner der Flekkerøy tilhører sone Vest sammen med Voie og Vågsbygd
sogn. Det er dermed 4 prester som nå betjener Flekkerøy med kirkelige handlinger. De tre
sognene samarbeider dessuten om felles gudstjenester 6 uker hver sommer og opplever stor
oppslutning om disse. Det har imidlertid vist seg vanskelig å få til de 8 ekstra gudstjenester som
ble forordnet for Flekkerøy fra 1.januar 2005. Menighetsrådet har ønsket å legge de fleste av disse
til søndag kl.11, noen som betinger samarbeid med prestene i Vågsbygd og Voie. Det er et stort
ønske fra Flekkerøy sogn å få øket gudstjenesteforordningen ytterligere.
1.3 Økt presteressurs
Ny tjenesteordning ledet imidlertid til økt presteressurs for Flekkerøy, fra under 50% stilling av
presteressursen i Voie prestegjeld til at sognepresten nå har hele sin stilling på øya, i tillegg til
sonetjeneste ved kirkelige handlinger og noen søndagsgudstjenester i Voie. Det stillingstap denne
endringen medførte for Voie sogn ble i noe grad kompensert ved forfordeling til Voie av midlene til
trosopplæringen i Domprostiet fra 1.mai 2011.
1.4 Trosopplæring
Trosopplærer ble tilsatt i 50% stilling på Flekkerøy fra 1.september 2011. Plan for lokal
trosopplæring er nå endelig godkjent og fungerer så langt veldig bra med en god del nye tiltak,
oftest med over 50% deltakelse av de ulike årskull, og flere tiltak har over 80%.
Mange frivillige ledere og bidragsytere deltar. Også i konfirmantarbeidet pleier vi å ha mellom 20
og 30 ledere årlig.
1.5 Kirkeutvidelse
Menigheten kunne i 2010 feire et flott 50 –års jubileum for kirken med sprengte lokaler og biskop
og kommunerepresentant til stede. Det har lenge vært kjent at vi sliter med foreldete tekniske
anlegg, altfor få rom til våre aktiviteter, dårlig lydisolering og et for trangt kirkerom til det som i
mange år har vært og fremdeles er den største gudstjenesteforsamlingen og aktivitetsmenigheten
i bispedømmet.
Det ble startet et prosjekt for kirkeutvidelse i 2002. Fellesrådet og menighetsråd nedsatte en
plankomité i 2009. Prosessen er nå kommet dit hen at vi planlegger arkitektkonkurranse i
2014/2015 med planlagt byggestart i 2017. Dette i henhold til det som ligger inne i fellesrådets
prioritering og kommunens budsjetter også etter budsjettbehandlingen i desember 2013.
1.6 Visjon og strategi
Menighetsrådet har siden forrige visitas jobbet mye med strategi og målsettinger, noe som blant
annet har resultert visjonen «Alle vil vi ha med på veien til himmelen», slagordet «Du hører til».
Med dette ønsker vi å ta ansvar for absolutt alle mennesker på vår øy – i stort og smått. Arbeidet
har ført til ledermanual, egen korslogo med tilhørende fonter, faste maler for alt kommunikasjonsmateriell, egen nettside og klare og målrettede prioriteringer for menighetsarbeidet, som akkurat
nå har økt givertjeneste som 1.prioritet med nytt kirkebygg og økt ungdomsarbeiderstilling som
hovedmålsettinger. Givertjeneste har økt betraktelig de siste årene, men mye står igjen å gjøre.
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1.7 Søndagsarbeidet
For å bøte på lav forordnet gudstjenestefrekvens (annenhver søndag) har menighetsrådet i hele
perioden valgt å samarbeide tettere med Misjonsforeningen og Ungdomsforeningen på Flekkerøy.
Det gir 2 søndagskveldsgudstjenester med ungdom i året og vél 1 ekstra gudstjeneste i måneden
søndag kl. 11. Misjonsforeningen skaffer egen ordinert prest til disse, samt organist og alt
nødvendig frivillig personale.
Arbeidet samordnes gjennom gudstjenesteutvalget slik at alle gudstjenester i menigheten
planlegges etter samme mal, og i henhold til ny gudstjenesteordning fra desember 2012.
I tillegg er det slik at en stor gruppe frivillige organiserer familiemøtene «Show and tell» med fullt
hus på noen av de «ledige» søndags formiddagene, slik at Flekkerøy menighet de siste 4-5 årene
har gitt et godt tilbud til sine medlemmer nær på alle søndager året gjennom – til tross for magre
offentlige bevilgninger.
1.8 Foreningsliv og menighetsdannelser
Foreningslivet er fremdeles stort og mangfoldig på øya, noe går ut og noe kommer til. Øygospel i
mai med 5000 deltakere og de halvårlige mannsmøtene med 500 hver gang er vel de tiltakene
som har vokst seg aller størst, menighetshelga på Hove samlet siste året over 250. Ellers er det
mange kor, foreninger, grupper og hus-fellesskap.
De 4 siste årene har bedehuset holdt egne søndagsmøter kl. 11 parallelt med menighetens
gudstjenester, disse er godt besøkt uten at antall deltakende på gudstjeneste i kirken har gått ned.
Noen synes imidlertid det er vanskelig å velge tilhørighet.
Det er i også i ferd med å bli etablert en misjonsmenighet på øya, den er allerede aktiv i form av
en rekke hus-fellesskap. Når bedehuset dessuten har valgt å begynne å døpe på sine møter, samt
konfirmere, er det klart at det religiøse landskapet på øya er i endring. Situasjonen er også noe
uklar siden både bedehusets og misjonsmenighetens medlemmer sorterer både innenfor og
utenfor den norske kirke.
1.9 Barn og ungdom
For barna er det tradisjonelt søndagsskole før gudstjenesten, de senere årene har frivillige drevet
søndagsklubb som et pedagogisk tilbud under gudstjenesten. Begge har god oppslutning.
Ungdommene har de siste 10 årene vært samlet til Large-møter i kirken på lørdagskveldene,
kommunale midler til miljøarbeid blant ungdom er blitt brukt til å organisere KRIK-samlinger på
fredagskveldene. Vi lønner ungdomsarbeider i 50%, der 30% kommer fra kommunen og 20% av
menighetens egne midler, i et spleiselag med ungdomsforening og misjonsforening. Vi lønner
miljøarbeider for KRIK i 20% med kommunale midler.
1.10 Få ansatte og store utfordringer
Stillingene til de kommunalt ansatte har variert noe etter at kriteriemodellen ble lagt til grunn i
2002. De største utfordringene for Flekkerøy menighet ligger nå i å ta vare på en sterkt økende
befolkning uten økte bevilgninger. Vi er tilgodesett med få og små stillinger. Uten verken kateket
eller diakon blir mye av det kolossale frivillighetspotensialet i menigheten liggende ubenyttet, eller
flyttet til bedehus og misjonsmenighet.
Ny lokal diakoniplan burde nå ha vært utarbeidet, men dette er blant de viktige ting som er blitt
liggende ugjort.
Det haster også med å få bygget ut kirken slik at her kan foregå parallelle arrangementer uten at
de ulike brukerne går hverandre på nervene med manglende plass, en evig flytting av inventar og
materiell og ikke minst: Mye uskjermet støy. Det er i utgangspunktet flott at kirken benyttes mye,
men ikke så flott for dem som stadig kolliderer i hverandre. Det er i pr. dag vanskelig å finne rom
for nye arrangementer i kirken gjennom uka.
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2. SOKNET
2.1 Grenser, folketall, kirkemedlemskap
På godt og vondt er Flekkerøy klart definert av sine naturlige grenser og sine korte avstander. Fra
gammelt av var dette et særpreget fiske- og småbrukersamfunn med ferjeforbindelse til byen, de
senere årene er vi stadig mer blitt en moderne drabantby, med gjennomsnittsmåling av bilfarten i
tunellen, idrettshall og treningsstudio.
Kirken ligger rett ved rundkjøringen, sentralt i adkomsten til øya og like i nærheten av skoler,
barnehager og butikk. Dette er et ufattelig stort aktivum som vi nyter godt av på mange vis. Men
det kunne vært utnyttet enda mye bedre. Dersom et nytt kirkebygg hadde strukket seg ned mot
rundkjøringen, ville for eksempel en profesjonelt drevet kafé kunne knytte sammen kirke og
befolkning enda sterkere enn i dag.
Folketallet er i sterk økning, fra 2244 pr. 1.jan. 2000 til 3274 pr. 1.januar 2013 – en økning på hele
45,9 prosent over et kort tidsrom på bare 13 år!
I 2001 var det oppført 2191 var medlemmer av Den norske kirke. Dette ble skrevet å utgjøre 97,6
prosent av befolkningen i forrige visitasmelding.
I dag er medlemstallet 2602 medlemmer i henhold til medlemsregisteret. Dette tilsvarer 79,5
prosent av befolkningen. Vi har ikke registrert mange utmeldinger i perioden. Det er derfor grunn til
å tro at det nevnte medlemstallet fra 2001 har vært beregnet høyere enn det som var realiteten,
med mindre ekstremt mange av tilflytterne de siste årene er ikke-medlemmer av Den norske kirke.
Så sent som på 1990-tallet var «alle» på hils med hverandre, i dag er vi mer å likne med andre
bydeler i så måte.
I den grad vi som kirke klarer å favne tilflytterne, er det i første rekke gjennom barne- og
familiearbeidet og trosopplæringen. De aller fleste dåpsforeldre som flytter til Flekkerøy uttrykker
da også en positiv holdning til å delta på disse, og mange sier de flyttet til øya blant annet for å gi
barna et positivt oppvekstmiljø.
Samtidig er det klart at den kolossale tilflyttingen bringer stadig flere ikke-troende og ikkepraktiserende troende til øya, samt mennesker med tilhørighet i andre trossamfunn og religioner.
Behovet for en diakon på Flekkerøy er også sterkt økende, da det gamle omsorgssamfunnet fra
fiskertiden begynner å gå over i historien. Men de fleste vil nok fremdeles oppleve en
flekkerøybegravelse som noe spesielt – i positiv forstand.
2.2. Lokalsamfunnet, kultur og samfunnsliv
Flekkerøy er i senere år blitt tilgodesett med oppussing av barneskolen, en ungdomsskole som
siden er blitt utbygd, og 2 barnehager. Flekkerøyhallen stod ferdig i 2005, med to tilhørende
kunstgressbaner og en yrende aktivitet gjennom hele uka. Mest kjent er vel idrettslaget Fløy og
aller størst er Plussbankcup, men det har også dukket opp en mengde andre fritidssysler på øya. I
tillegg er militæranlegget på Høyfjellet frigjort til lokal bruk gjennom kommunal styring. Her har
historielaget opprettet museum og drevet søndagskafé. Det er blitt treningssenter i den gamle
butikken, og vi har fått ny matbutikk i rundkjøringa som er åpen alle dager. Vi har mistet bankfilial
og legesenter, men har beholdt ulike omsorgsboliger på og ved Flekkerøy bo- og servicesenter.
Kommunens fritidsetat tok i 2011 initiativ til en samtale der både politi, skoler, kirke, fritidslag og
organisasjoner deltok. Bakgrunnen var at mopedkjøring og uvettig bruk av fyrverkeri ble opplevd
som en økende plage, særlig ved rundt nyttår og 17.mai. Det var også episoder med skader på
materiell og med fare for liv og helse. Det har også vært en tendens at ungdom fra andre steder
kommer til øya for å lage bråk ved slike anledninger. En holdningsskapende kampanje sammen
med økt politiberedskap har bedret situasjonen en god del de siste par årene.
Også når det gjelder næringsliv gjelder det at øya blir stadig mer en drabantby og stadig mindre et
bygdesamfunn bygd på fiskeri og småbruk. Der er ikke mye særpreget privat næringsvirksomhet
på øya i dag.
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3. Kirkebygg og gravferder
3.1 Kirkehusene
Flekkerøy kirke er bygget i 1960 og har i dag i underkant av 350 sitteplasser. I utgangspunktet en
velfungerende arbeidskirke – med de behov som er nevnt innledningsvis:
Stor mangel på egnede lokaler, manglende lydisolering, dårlig teknisk standard.
2002: Oppstart med prosjekt utvidelse av Flekkerøy kirke.
Maling av hele kirken med tårn utvendig.
2003: Anskaffelse av lysglobe fra Ole Martin Olsen, smed.
Prekestolteppe, gave fra Else Marie Jakobsen.
2005: Ny løper fra Ledaal teppeveveri, Stavanger.
2006: Oppjustering av lyd-, lys- og bildeutstyr i kirkesalen.
Etablering av kirkestue i den ene delen av menighetssalen.
Omgjøring av tidligere kirkestue i 2. etg. til ungdomslokaler.
2007: Flytesparkling og nytt belegg på alle gulv i 1. etg.
Oppussing av hovedkjøkkenet i 1. etg.
2008: Etablering av menighetstorg i menighetssalen for informasjonstavle m.m.
Diverse utbedring og reperasjon av takrenner og nedløp.
2009: Tetting av trapperekke i tårn til galleri.
Oppgradering av møblement på ungdomsloftet i 2. etg.
2012: Oppretting av nytt lagerrom for musikkutstyr i 1. etg.
Anskaffelse av prosesjonskors, Sawile row.
Anskaffelse av ny miksepult til kirkesalen.
Anskaffelse av flatskjerm i kirkesalen.
2013: Maling av kirkesalen innvendig.
Endring av miksested for lyd-, lys- og bilde i kirkesalen fra galleriet til nede i 1. etg.
Montering av lyddempingsplater i taket i hele menighetssalen.
3.2 Gravgårdene
Flekkerøy kirkegård har et opparbeidet areal på 11,8 dekar. Av dette arealet er parsellen ned mot
rundkjøringen sperret for graver i påvente av planer for nytt kirkebygg. I tillegg er det regulert 11,2
dekar til fremtidig utvidelse av kirkegården (fase 2). Dette området er ikke klargjort.
Etter stabens vurdering kan det ikke forventes at dagens opparbeidede areal kan rekke til mer enn
cirka ti år framover, pluss/minus et par år.
Fase 2 med utvidelse av Flekkerøy kirkegård bør være ferdig opparbeidet innen senest 2024.
3.3 Andre bygg
Menighetshuset (menighetssalen) henger sammen med dagens kirkebygning og benyttes
hyppig gjennom hele uken til menighetsarbeid, trosopplæring og etter kirkelige handlinger;
kirkekaffe, minnestund, familiefest etc. Utfordringen er at det ikke kan være parallelle
arrangementer i kirkesal og menighetssal av lydmessige årsaker.
Bårehuset benyttes i hovedsak av kirkegårdsarbeidere. Menigheten benytter også lokalet til
lagring og grupperom.
Parkering: Kirke og bedehus deler i dag en stor parkeringsplass. 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.
Utfordring: Ved parallelle arrangementer i kirke og bedehus er den store parkeringsplassen for
liten, og utkjøringen krysser fotgjengernes rute fra kirke til parkeringsplass.
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4. Kirkelig råd og ansatte
4.1 Menighetsråd, navneliste (2011 – 2015)
Faste medlemmer: Åshild Guttormsen Olsen, Harald Fjell, Sverre Andås, Leif Pedersen,
Paul Richardsen, Vidar Røsstad, Marte Stine Richardsen, Siv Ingrid Hansson.
Varamedlemmer: Tove Nilsen Grastveit, Kjetil Kragset, Heidi Marie Eikås Johannessen,
Gunnar Torset, Bård Gotskalk Austefjord.
Valg annenhvert år:
Menighetsrådet var med i en utprøvning av valg på halve menighetsrådet annenhvert år.
Dette for å sikre kontinuitet i menighetsarbeidet. Vår erfaring gjorde at vi avsluttet den ordningen.
Valg annethvert år medførte mye administrasjon og lite felles funksjonstid før hvert nye valg.
I tillegg ønsket menighetsrådsmedlemmene å være sammen fra start og arbeide seg gjennom en
menighetsrådsperiode på 4 år.
Menighetsrådet har eget arbeidsutvalg som saksforberedende organ før menighetsrådsmøtene.
Dette utvalget består av leder og nestleder i menighetsrådet sammen med sokneprest og daglig
leder.
I tillegg har menighetsrådet organisert sitt arbeid i ulike tjenesteområder:
Diakoni, gudstjeneste, undervisning, økonomi, husråd, kommunikasjon, torsdagstreff for voksne
og plankomitè for utvidelse av Flekkerøy kirke.
4.2 Fellesråd, navneliste.
Fellesråd:
Solveig Løhaugen, Håkon Kiledal, Eli Andaas, Sverre Andås, Roald Pedersen, Torbjørn Ravnaas,
Kirsten Leirdal, Ernst-Henry Eriksen (kommunen), Wenche Barios, Per Moseid, Odd Gaudestad,
Jon Terje Johnsen, Trond Trælandshei, Lise Dalane Pedersen og Bjarne Sveinall.
Kirkesjefens kontor:
Jannicke Greipsland (fungerende kirkesjef), Bente Skaare Urdal (rådgiver), Marit Slungård Tveit
og Ragnhild Kragholm (sekretærer), Anne Berit Egeland (konsulent),
Bjørn Reinhardtsen (vedlikeholdskoordinator).
Kirkens servicetorg:
Margareth J. Mongstad (leder), Torgeir Wadseth, Harry Omdal, Ellen Sandvik og Marit Slungård
Tveit (sekretærer).
4.3 Stillinger, stillingsstørrelse og arbeidssted.
4.3.1 Ansatte
Gunnar Lindtveit, 100% sokneprest.
Johan Trygve Berglihn, 50% kirketjener (permisjon)
Stig Rune Skaran, 35% kirketjenervikar.
Oscar Jansen, 30% organist.
Anstein Norheim, 50% ungdomsarbeider.
Elias Bakke, 20% miljøarbeider.
Else Norheim, 50% trosopplærer.
Aase Randi Iversen, 20% renholder + vikarrenholder for kirketjener i 15%.
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 Justering etter kriteriemodellen:
I 2002 var det en prosess i fellesrådet med gjennomgang av alle stillinger. Den endte i en
kriteriemodell som skal være retningsgivende for stillingsstørrelser i de ulike menighetene.
For Flekkerøy medførte denne modellen til nedgang i kirketjenerstillingen fra 100% til 50%.
Daglig lederstillingen er blitt justert flere ganger i perioden og ligger nå på 70%.
Vi har i perioden fått kommunale midler til ungdomsarbeid på til sammen 50%, av disse benytter vi
30% til ungdomsarbeider og 20% til miljøarbeider (Krik).
I tillegg har vi mottatt statlige trosopplæringsmidler som nær på dekker trosopplæreren vi har
ansatt i 50% stilling.
Utfordringen med så små stillinger er at de i hovedsak er operative, og at vi derfor har lite
kontorfellesskap. Stabsmøtene for daglig leder, prest og trosopplærer holdes hver andre eller
tredje uke. De mindre stillingene deltar 2-3 ganger hvert semester.
Vi opplever staben som altfor liten i forhold til den høye aktiviteten og det svært store antallet
frivillige i Flekkerøy menighet.

4.3.3 Kontorforhold:
Sokneprest og daglig leder har egne kontor. De resterende stillingene deler på et kontor som er
nylig oppusset. Dette har kun plass til to samtidig.
Kontorene er plassert i bakre del av kirken, på skyggesiden med utsikt til kirkegården.
De er lite brukervennlige. Vi har et stort behov for et nytt kontorlandskap som gjerne kan plasseres
nær hovedinngangen til kirken.
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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.
Også kirken har fått merke kommunens anstrengte økonomi gjennom flere nedskjæringer, vi
opplever derfor et økende press på menighetsøkonomien.
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.
Det er to store saker som vi ønsker framhevet ved denne visitasen:
Økt gudstjenesteforordning og nytt kirkebygg.
5.3 Nye prosjekter
5.3.1 Økt gudstjenesteforordning
Biskopen har bedt menighetene gå igjennom dagens forordning i løpet av våren 2014.
Ønsket fra Flekkerøy menighet er nå - som ved forrige visitas - et økt antall forordnede
gudstjenester, med 2 av 3 søndager som minimum og hver søndag som det foretrukne.
Det burde være mulig å øke til 2 av 3 søndager med noe tillempning av presteressursen i sonen
og en mindre justering av stillingsprosentene og/eller arbeidsbeskrivelsene til kirketjener og
organist. Forordnet gudstjeneste hver søndag ville kreve økte kommunale bevilgninger og mer
presteressurs til sonen, eller en nedjustering av antall forordnede gudstjenester andre steder, for
eksempel gjennom en likebehandling av Vågsbygd, Voie og Flekkerøy menigheter.
Vi har forståelse av at dagens ulike forordning skyldes de historiske forhold, men vi mener tiden
absolutt er inne til å behandle Flekkerøy menighet på lik linje med Vågsbygd og Voie.
5.3.2 Nytt kirkebygg
Flekkerøy menighet er i en prosess med
utvidelse/ bygging av ny Flekkerøy kirke.
Utredninger viser at bygningen er i dårlig forfatning og trenger omfattende
rehabilitering og vedlikehold.

Prosjektets tidsplan
- 2002: Oppstart. - Tom. 2017: Planleggingsfase. - 2017: Byggestart. - 2018: Ny kirke.
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.
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Forprosjekt 2006
Skisseforslag til utvidelse av Flekkerøy kirke ble gjort i samråd med menighetsrådet.
Arkitekt: Arne Åmland.
Her utvides kirkeskipet ved å bygge ut diagonalen mellom kirketårn og menighetsalen.
Koret skråstilles.

Utvidelsen ble siden skrinlagt da det viste seg at den ble altfor
dyr i forhold til budsjett og antatt gevinst.

Plankomite 2009
Kristiansand kirkelige fellesråd vedtok sammensetning og mandat for plankomitè.
Menighetsrådet valgte 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.
Plankomitèens arbeid til nå
2009 Prosjektet ble skrinlagt med samtykke fra menighetsmøtet da det ikke var gjennomførbart ut
fra de økonomiske rammene som var på kr. 10,4 millioner. (2006-priser).
Plankomitèen fulgte menighetsmøtet og ønsket i et nytt prosjekt å tenke langsiktig både med
henhold til befolkningstilveksten på øya og menighetens utvidede trosopplæring for barn og unge
0-18 år. Vi ønsket også en kirke som er fleksibel og kan møte fremtidens behov. Kirkesjefen
møtte rådmann som ba menigheten utarbeide behovsdokumentasjon, løsningsalternativer og
kostnadsanalyse.
Nytt skisseforslag 2010
Prosjektet endret nå karakter. Nytt skisseforslag fra arkitekt Arne Åmland inneholdt et nybygg i
tilknytning til eksisterende kirke. Nybygget inneholdt kirkesal i plan med eksisterende bygg og
underetasje med menighetslokaler. Samtidig tenkte man å beholde eksisterende bygninger, med
tekniske oppgraderinger og ombygging til andre romløsninger.

Økonomi
Nåværende økonomiske ramme er beregnet ut fra denne skissen.
Finansieringsplan (2012-priser):
Nåværende:
Rådmannens justerte forslag:
Kristiansand kommune
kr. 51.500.000,59.200.000,Kristiansand kirkelige fellesråd
kr. 2.300.000,2.700.000,Flekkerøy menighet
kr. 2.700.000,3.100.000,Mva
kr. 12.500.000,14.400.000,Sum
kr. 69.000.000,79.400.000,-
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Behovsutredning
Ansatte, menighetsråd og plankomité har foretatt en foreløpig behovsutredning i prosjektet.
Da har vi forsøkt å se for oss de ulike behov menigheten har for barn, unge og eldre i årene som
ligger foran oss.
Befaringstur til Stavanger i 2011 og Oslo i 2012
Plankomitéen fikk mange inntrykk fra de ulike kirkebyggene i Stavanger og Oslo, alle bygget eller
ombygget i nyere tid. Oppsummering fra befaringsturene gjør at siste skisse må endres mye.
Kirkesjefen har i samråd med plankomitéen vedtatt å trekke arkitekt Arne Åmland ut av prosjektet.
Prosjektet videre
2013/2014

Plankomitéen inviterte i 2013 til 3 åpne møter med ulike tema. Planen videre er å
nedsette komitéer som ser på de ulike behov. Vi har fått inn mange
innspill som vi tar med i den videre prosess.
Idéprosjekt. Plankomitéen bearbeider romprogram og behov.

2013-2017

Smådrypp fra prosjektet på åpne møter og kirkekaffe. Innsamling av menighetens
egenandel.

2014/ 2015 Arkitektkonkurranse
2017

Byggestart

2018

Ferdigstilling av ny kirke
I HP 2013-2016 går rådmannen inn for ferdigstillelse 2018.

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. Personale ved kirken er også på
besøk i barnehagene til påske med sang og påskefortelling. Kirke og barneskole har dessuten en
bibelgudstjeneste i kirken hvert år i oktober der 5.trinn får utdelt bibel, betalt i felleskap av skole og
kirke. Bibelen brukes deretter både på skolen og i kirkens bibelkurs for 5.trinn senere samme høst
– som ledd i trosopplæringen. Her ligger deltakelsen på 80-90% tredje året på rad.
Besøk av skoleklasser i kirken har med årene blitt svært få og sporadiske. Presten har heller ikke
besøkt skoler og barnehager de siste årene på grunn av at andre arbeidsområder som for
eksempel trosopplæring er blitt prioritert. Vi har heller ikke gått i skoleklassene for påmelding til
konfirmasjon de siste årene.
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.
Det foreligger imidlertid enkelte kollisjoner mellom skolens aktiviteter på fritiden og trosopplærings
ulike aktiviteter. Dette utfordrer oss på god kommunikasjon, smidighet og gjensidig velvilje.
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7. Arbeidet i menigheten
7.1. Strategi, visjon og kommunikasjon.
Menighetsrådet har benyttet seg av «Naturlig kirkevekst» og Willow Creek» i sitt strategiarbeid.
Begge deler har vært tonet noe ned de siste årene, trolig mest fordi de praktiske utfordringene
rundt nybygg, kirkens reformer i gudstjeneste og trosopplæring samt annet nytt lokalt arbeid og ny
tilvekst har «druknet» det generelle strategiarbeidet.
7.1.1 Merkevarebygging
Dagens menighetsråd har 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. Dette har resultert i egen logo i form av et kors, egen
font til alt kommunikasjonsmateriell, slagord, visjon og verdier.
Vi har utarbeidet egne brosjyrer, brevark/konvolutter og hjemmeside.
7.1.1.1 Brosjyren «Oppdrag, visjon og verdier»: (Se vedlegg)
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: (Se vedlegg)
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)
Nå er strategiarbeidet kommet i en konsolideringsfase der menighetsrådet har bestemt at hvert
sittende råd skal utarbeide en handlingsplan for sin periode.
Dette gjorde sittende menighetsråd i 2013. Hovedfokus i dagens plan:
7.1.2.1Givertjenesten
Økte givermidler vil bli prioritert til menighetens egenandel for kirkeutvidelse og økt
ungdomsarbeider/trosopplærer.
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7.2.2.2 Kommunikasjon
Vi arbeider med å synliggjøre Flekkerøy menighet på hele øya på en enhetlig måte:
Gul lapp:
Ukentlig informasjonslapp til alle husstander. Vedlegg.
Hei:
Alle aktiviteter i kirke og bedehus som oppdateres årlig. Vedlegg.
Velkommenbrosjyre:
Alle tilflytter uavhengig av trossamfunn får besøk av menigheten. Vedlegg.
Hjemmeside:
Se flekkeroymenighet.no
Projektorer i gudstjenesten:
Faste maler med fonter etc.
Med din hjelp:
Giverbrosjyre. Vedlegg.
Øvrig kommunikasjonsmateriell:
Vi benytter logo og fonter i vår kommunikasjon ut, eks. trosopplæringsmateriell. Se vedlegg.
Flekkerøyposten:
Faste spalter: Andakt v/ prest og familienytt. I tillegg får menigheten god plass til å presentere
arrangementer og tiltak.
Menigheten har ikke lenger samarbeid med Voie om menighetsblad.
7.1.3 Samarbeidsdokument: (Gjeldende plan: Se vedlegg, «Veien fremover»)
Menighetsrådet har siden 1999 utarbeidet en strategiplan for samarbeid og felles
satsningsområder. Samarbeidet er mellom misjonsforeningen, ungdomsforeningen og
menighetsrådet. Disse tre organ møtes kvartalsvis gjennom året til samtale og informasjon.
Den felles strategiplanen er revidert et par ganger.
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7.2 Menighetslivet og den åndelige situasjon
Folk trives sammen på øya. Stort sett er her et godt samarbeidsklima og få friksjoner. Selv om
menigheten har som målsetting å favne alle, er det ikke til å stikke under en stol at like barn leker
best. Vi ser uansett konturene av en sterkere deling av det religiøse liv på Flekkerøy enn før, folks
veier skilles fysisk i rundkjøringa søndag formiddag; noen drar til bedehuset, andre til kirken og
noen drar i husfellesskap hos misjonsmenigheten. Noen samles også rundt miljøet ved
Skjærgårdsheimen (Ungdom i Oppdrag.)
I tillegg preges menigheten av et rikt arbeid for et stort antall kristne organisasjoner, lag og
foreninger, og et ukjent men 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 bakgrunnen spøker dessuten de riksteologiske utviklingstrekkene. Et eventuelt enkjønnet
ekteskap vil bidra ytterligere til lokal splittelse, og utviklingstrekkene mot et stadig mer pluralistisk
og sekulært samfunn synes å øke avstanden mellom den lokale menigheten og samfunnet rundt,
samtidig som stadig flere er urolige for kirkens enhet.
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 rundelig samarbeidende med alle lokale aktører. Vi bærer noe preg av å være et slags religiøst
anarki, med mange ulike voksensammenhenger å velge mellom.
I den grad menighetsrådet har valgt en teologisk hovedlinje å følge, så må det være den åpne
folkekirkelige 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
Gudstjenestereformen ble innført lokalt med det nye kirkeåret høsten 2012. For detaljer henviser
vi til lokal plan, la oss nevne følgende her:
Stabil god oppslutning
Vi har stort sett hatt rundt 300 mennesker på våre gudstjenester siste 12 år.
Samarbeidet med Misjonsforeningen:
Det frivillige arbeidet med rundt 15 ekstra gudstjenester årlig har gitt menigheten et mer stabilt
gudstjenesteliv. Gjennomsnittlig deltakelse på disse har økt for hvert år, og de oppfattes nå som
menighetens egne gudstjenester. Det er litt arbeidsmessig utfordrende men givende med
besøkende prester. Det legges her ned mye arbeid av frivillige, og de fortjener økt forordning.
Søndagsklubben
Samler fort 40 barn en vanlig søndag og gir barna et eget tilbud, og foreldrene muligheten til å
følge bedre med under gudstjenesten og slappe av. Barna er med på gudstjenesten fram til dåpen
og kommer tilbake til nattverd. 4 grupper pleide å organisere tidligere, nå er tre tilbake; så tilbudet
gis ikke på alle søndager lenger, men stort sett.
Frivillige medarbeidere
Det kan være flere til formøte på Flekkerøy som det kommer på hele gudstjenesten andre steder!
Vår liste på faste frivillige teller i år godt over 90. Mange andre deltar dessuten enkelte ganger.
Våre faste tjenester består i velkomst i døra, velkomst på gudstjenesten før stillhet og klokkeslag,
forbønn, søndagsklubb, forsangere, kirkeverter, band, personlige forbedere, tekstlesere,
prosjektører, teknikere, klokker og kirketjener…
Det er en berikelse å være mange som kommer sammen i tjeneste når vi holder gudstjeneste
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Sanglivet
Vi har band en gang i måneden og forsangere hver gang, vi satser på gode tematiske og lett
sangbare salmer og liturgiske sanger. Menigheten har en god sangtradisjon og flotte kor og
sanggrupper; dette er nok det som utpreger våre gudstjenester mest.
Livsnær forkynnelse
Er et mål for oss hele tiden.
Trosopplæringen
Mange har kommentert blant annet Lys våken og Tårnagentene som positive tilvekster i
gudstjenestefeiringen.
Nye spesialinviterte
Siden 2002 har vi begynt å feire gullkonfirmantene (første gang ved 50-årsjubileet), speiderne er
aktive med utearrangement på Tårnagenthelga hvor vi også har årsmøte, siste året hadde vi
Fløygudstjeneste i et felles søndagsarrangement med fotballklubben, de siste to årene har vi hatt
hallgudstjeneste som økumenisk satsing for alle på øya; her samles alle aktører på øya ved å
invitere Evangeliesenteret, og endelig samler menighetsturen til Hove siste helga i august stadig
flere.
Show and Tell
Har drevet familiesamlinger etter et konsept fra Sandnes på «ledige» søndager i to år, nå på tredje
året har de selv produsert materialet; de opplever stor suksess med full kirke hver gang. De
samler dessuten mange familier til forberedelse og samvær på lørdagen.
Gudstjenesteutvalget
I utvalget er Show and tell, søndagsklubben og misjonsforeningen representert, slik at vi får en
god samhandling på søndagene.

7.2.2 Kirkelige handlinger
I 2007 inngikk Flekkerøy menighet i et sonesamarbeid med Voie og Vågsbygd menigheter.
Menigheten er godt fornøyd med prestene fra sonen.
2012:
2013:
Bryllup:
4
12
Begravelser
20
16
Dåp
24
28
Konfirmasjon
43
32
Servicesenteret 11
11 (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
Menigheten har nettopp fått godkjent trosopplæringsplan for Flekkerøy menighet. Denne er laget i
samarbeid mellom prest og trosopplærer. Denne inneholder totalt 27 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, men vi ser likevel et stort behov for å måtte øke trosopplæringsstillingen eller
ungdomsarbeider-stillingen for å kunne gjennomføre alle tiltakene. Det gjenstår flest tiltak for den
eldste aldersgruppen.
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 og dens tilblivelse, i tillegg til noen
dypdykk i enkelte personer. Vi bruker vanlig undervisning ved hjelp av powerpoint-bilder, så 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.
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 2011 gjennomførte vi 6 tiltak, i 2012 ble 15 tiltak gjennomført og i 2013 var det 18 tiltak.
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
Arbeidet ledes av sogneprest, etter at ungdomsarbeideren fikk øket sin stilling har denne også
deltatt fast i planlegging og gjennomføring.
Vi har på hele 2000-tallet involvert mange frivillige og lagt stor vekt på samtalegrupper. De siste 10
årene har undervisningskveldene (torsdager fra nyttår til mai) vært inspirert av Alphakursenes
praksis. Det vil si at vi begynner kvelden med en ledersamling, så kommer konfirmantene til en
halv times undervisning ved prest eller andre forespurte, deretter følger en times samtale i
grupper, fordelt rundt i kirkelokalene. Foreldre bidrar med kaker til hver samling.
Til en gruppe på 6-8 konfirmanter har vi pleid å ha 4 ledere, to godt voksne og to tenåringer. Det
vil si 29 ledere på 43 konfirmanter i 2014. Lederne får til hver time utdelt prestens forslag til
samtale basert på gjeldende konfirmantbok/lederhefte og konfirmasjonstidens hovedemner. De
siste årene har vi benyttet konfirmantboka «Con Dios».
Alle konfirmantene deltar på en helgetur til et lokalt leirsted i løpet av våren. Her har vi sentral
undervisning, underholdning og aktiviteter, og en lørdagskveld med et friere møte hvor det også
gis mulighet mulighet for personlig samtale, forbønn og vitnesbyrd.
Mange har også deltatt på KonfCamp i juli, som regel har dette vært et frivillig, men populært
tilvalg. Vanligvis er det ungdomsarbeideren som har vært hovedleder for dette.
Konfirmasjon finner sted tredje helg i september (de har da begynt i 10. trinn - en arv fra den gang
vi var tilknyttet Oddernes). De siste årene har lørdagen blitt stadig mer populær som
konfirmasjonsdag, slik at over to tredjedeler blir konfirmert da.
Samtalegudstjenesten har i mange år vært bygget rundt en dramatisering av «Kyrie» (Oslo Gospel
Choire), og konfirmantene deltar med så ulike ting som dekor, velkomst i døra, teknikk, sang og
musikk, drama, dans, bønner, tekstlesing og ledelse. De siste årene har vi også benyttet et
fellesnummer som heter «Amen» til postludium, her står alle konfirmantene sammen i koret i et
kort sceneshow som framstiller Jesu liv på en svært underholdene måte.
Etter samtalegudstjenesten holder menighetråd og ungdomsforening fest for konfirmanter og
familiemedlemmer i menighetslokalene.
Vi tilbyr hvert år et samtaleopplegg for konfirmantforeldrene ved oppstart og har i mange år hatt
noen få grupper.
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Konfirmantene deltar også på gudstjenester og i ungdomsarbeidet. Med trosopplæringsreformen
har vi bygget opp konfirmasjonstiden til 60. timer ved å øke den obligatoriske deltakelsen til også å
gjelde høsten i 9. trinn. Konfirmantene velger da mellom kor, KRIK eller Large (eller annen aktivitet
på dispensasjon). Dette går nå på andre året, og vi har et gledelig godt frammøte for høsten 2013.
I løpet av våren pleier også hver konfirmantgruppe å delta med praktiske oppgaver på Large.
De siste to årene har Flekkerøy bedehus startet med egen konfirmantopplæring for de som går
der fast. Et toårig konfirmantopplegg med konfirmasjon på bedehuset. Foreløpig deltar opptil en
håndfull av våre medlemmer.
7.2.3.3 Barnearbeidet
Det drives et rikt og godt barnearbeid i kirke og bedehus. En del av arbeidet drives av de ulike
kristne organisasjonene og noe drives av Flekkerøy menighet. Det er et tett og godt samarbeid.
7.2.3.4 Ungdomsarbeidet
Hovedvekten av ungdomsarbeidet på Flekkerøy ligger ikke direkte under Flekkerøy menighet,
men drives av en egen forening, Flekkerøy Kristelige Ungdomsforening. Det er likevel sterke bånd
mellom ungdomsforeningen og menigheten, også på formelt plan gjennom samrådsorganet
Ressursgruppa.
Ungdommens samlingspunkt i kirka har også i denne perioden vært lørdagskveldene. Fram til
2004 var det tre ulike tilbud (UNG, L-Quell og ungdomsgudstjenester) som rullerte. Etter et ønske
om å samle disse til et enhetlig arbeid, ble Large opprettet i 2004. Large er ungdomsmøter fra 9.
klasse og oppover til rundt 20 år – som hver uke har samlet mellom 50 og 100 ungdommer.
Møtene inneholder alltid en andakt/ tale og lovsang, ofte med innslag av både film, dans og
drama. Etter møtet samles vi på Ungdomsloftet til cafe med leker og sosialt. Enkelte helger har vi
spesielle arrangementer som X-Large (som avsluttes med gudstjeneste søndag ettermiddag), Idol,
Øyas talenter, Gullfisken og Det lille Korslaget.
Arbeidet har generert mye frivillighet, og årlig har et sted mellom 50-70 ungdommer konkrete
oppgaver knyttet til arbeidet. Dette gir nærhet og eierskap til kirka og arbeidet! Ungdomsarbeider
har gjennom hele perioden vært en sentral brikke i dette.
Da det ble bevilget kommunale midler til en 20 % stilling som miljøarbeider i menigheten, ble disse
brukt til å ansette en person for å lage en cafe for ungdom i kirka. Dette ble dessverre ikke noen
stor suksess. Stillingen ble i stedet brukt til å starte opp KRIK-arbeid på øya. Gjennom denne
stillingen har vi fått et velfungerende arbeid, som ukentlig har samlet 30-50 ungdommer i
Flekkerøyhallen (vinterstid) og Fotballbanen i Myra (sommerstid) til sportslige aktiviteter.
Både KRIK og Large er direkte organisert under Ungdomsforeningen. I tillegg driver foreningen
Yngres for 7. – 9. klasse og det nyoppstartede (2012) Connect for 8. klasse og oppover (begge
sistnevnte holder til på Bedehuset). Til ungdomsforeningen ligger også ulike turer og
enkeltarrangementer, størst av dem er Øygospel.

7.2.4 Voksenarbeid
Menighetens undervisningskvelder
I 2013 hadde menigheten 6 undervisningskvelder i samarbeid med Flekkerøy
misjonsforening. De var på onsdagskvelder i kirkestuen.
Startet med en kopp kaffe/te og noe å bite i etterfulgt av undervisning og samtale med
mulighet for spørsmål. Kvelden ble avsluttet kl. 21.30.
Sokneprest Gunnar Lindtveit har hatt undervisningen alle kveldene. Fremmøtte har variert fra
noen få til rundt 40 stk.
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Torsdagstreff for voksne:
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.
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.
7.2.5.1 Diakonale tiltak
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.
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.
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Menighetens festkomite.
Steller mat ved ulike anledninger i mengigheten.
Kirkeverter under gudstjenestene.
Ønsker velkommen i døra og tar gjerne kontakt med nye under kirkekaffen.

7.2.6 Misjon/SMM
Menighetens misjonsprosjekt er et av samarbeidsområdene mellom Flekkerøy misjonsforening,
ungdomsforening og menighetsråd. Hovedansvar for prosjektet er Flekkerøy misjonsforening.
Prosjektet rulleres mellom Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Normisjon med 2 år hver.
Årlig prosjektmål: kr. 200.000,-.
7.2.6.1 Prosjekt for 2013/14: SAT7 til Det Norske Misjonsselskap.
99 prosent av innbyggerne i Midtøsten og Nord-Afrika har
satellittantenner og TV . Den arabiske kristne TV-kanalen SAT-7 tar
opp sosiale problem og er en kristen stemme inn i et område med
svært få kirker.
7.2.6.2 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 i menigheten – jfr. Aktivitetsbrosjyren «Hei!»
Alle kor deltar flere ganger på sentrale menighetsarrangementer gjennom året.
Musikk-komiteen under gudstjenesteutvalget koordinerer det musikalske på alle gudstjenester, her
benytter vi ofte solister, sanggrupper, band eller solistinstrumenter. Med den nye
gudstjenestereformen har vi også hatt faste forsangere.
Musikk-korps og ungdomsarbeid fostrer stadig opp nye sangere og musikanter. Vi har hatt
musikkverksted for ungdom fra 8. trinn. Dette ønsker vi å videreutvikle.
Det er en stadig utfordring at de voksnes musikksmak skiller seg såpass mye fra ungdommenes.
Vi prøver å bygge inn litt av alt i våre hovedgudstjenester, men ender vel totalt sett opp med noe
som passer best for 50-åringene. Vi har så smått innledet en dialog om bevissthet rundt
sangtradisjonen i ungdomsarbeid, trosopplæring og familiearbeid, samt ungdommenes ønske om
mer ungdomsvennlige sanger på vanlige gudstjenester. Det burde være et stort tankekors for hele
kirken at det er så stort et sprang også mellom den nye salmeboka av 2013 og det som benyttes
lokalt.

21

7.2.8. Integrering av mennesker med spesielle behov og nye nordmenn
Vi tenker universell utforming for nytt kirkebygg og er opptatt av dette aspektet.
Dagens Flekkerøy kirke ligger i bakkeplan og er stort sett godt tilgjengelig for alle. I 2013 gikk vi
helt over til glutenfrie nattverdoblater. Vi har opplevd noen tekniske utfordringer med teleslynga,
men dette skal nå være under kontroll. Kombinasjonen av projektorvisning med stor skriftstørrelse
og forsangere i gudstjenesten gir god sang og burde passe godt også for svaksynte. Kirkerommet
passer imidlertid dårlig til band, noe vi likevel benytter månedlig i gudstjenesten. Det er vanskelig å
avdempe musikken, og særlig trommesettet, for dem som sitter nærmest.
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, men her er også en
vei å gå.
I trosopplæringen legger vi 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.
Når det gjelder de ansatte er sognepresten multiallergiker og har fått avskjermet det elektriske
anlegget både i prestebolig og på kirkekontor.
Av samme grunn benytter vi også plastblomster og allergivennlige blomster i gudstjeneste og
menighetslokaler. I den forbindelse trenger vi også å se etter plastjuletre til neste jul….
Det er ennå ikke noe stort innslag av innvandrere med utenlandsk bakgrunn på øya. Men
tilflyttingen er stor. Menigheten går på besøk til ny alle nyinnflyttede, men det kan gjøres mye mer
på dette området. 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 Plussbankcup hvert år. På onsdager leies menighetslokalene til den
kommunale åpne barnehagen.
Høsten 2013 hadde vi før første gang gudstjeneste i samarbeid med Fløy – det lokale idrettslaget
som er øyas desidert største aktør på kulturfronten. Arrangementet var svært vellykket med
gudstjeneste i kirken, deretter kirkekaffe i Flekkerøyhallen, etterfulgt av en underholdende
morokamp i fotball mellom menighetsrådet og støtteapparatet til Fløy – i forkant av en ordinær
seriekamp.
Vi har også et godt samarbeid med Flekkerøy skolekorps, de siste to årene har de også deltatt på
et åpent arrangement ved tenning av julegrana. Dette skjer på kirkebakken lørdag ettermiddag
ved oppstart av advent og Lys våken - arrangementet.
Menighetsråd og prest deltok også aktivt ved kampanjen mot uvettig rakettskyting og
mopedkjøring som samlet det meste av lokalt kulturliv (rettet mot ungdom) for et par år tilbake.
Lokalt næringsliv støtter villig opp om de ulike aktiviteter og arrangementer med sponsormidler,
gevinster, gavekort og mat.
Det er en god dugnadsånd på Flekkerøy. Vi kan eks. nevne profesjonelle lydfolk, elektrikere og
snekkere som stiller villig opp i det meste av kulturlivet på øya.
I tillegg må vi nevne «Mannsmøde» på Bøderiet som avholdes 2 ganger pr. år. Dette
arrangementet trekker alltid fulle hus. Sist med over 500 mannfolk i alle aldre. Programmet er delt
med kulturelle innslag og vitnesbyrd. Det er alltid en kjent forkynner med!
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8. Samarbeid med organisasjoner og menigheter
8.1 Samarbeid med kristne organisasjoner og humanitære organisasjoner
Gul lapp og viksomhetslista
Det lages en ukentlig informasjonslapp over alle arrangement i Flekkerøy kirke og bedehus som
distribueres til alle husstander på øya. Denne ordningen har vært siden 2000 og skaper et godt
samarbeidsklima mellom bedehus og kirke. I april/mai hvert år samordner vi virksomheten i kirke
og bedehus for kommende kalenderår.
Sonen
Det har vært sporadiske og tverrkirkelige samlinger for hele Vågsbygd.
Ungdommer /Xlarge/ Øygospel
Ungdommen forsøker å delta på felles ungdomsarrangementer i Kristiansand, eks. fellesmøter,
ungdomshelg i Voie. I tillegg inviteres det bredt til ungdomshelg på øya og andre større
arrangementer, eks. samlet «Det lille korslaget» over 500 ungdommer i Flekkerøy kirke, 22.
desember 2013. Øygospel er godt innarbeidet arrangement som går av stabelen i mai hvert år.
Det er ofte kalt for «miniskjærgårds» og har trukket opptil 5000 mennesker i Flekkerøyhallen.
Programmet består i hovedsak av hallsang fra de ulike korene på øya, konserter med kjente
artister fra inn- og utland, nattverdsamling på lørdagskvelden, felles gudstjeneste på søndagen og
ulike seminarer og familiearrangementer. I tillegg forsøkte vi å ha et samarbeidsprosjekt mellom
menigheten for alle 17-års medlemmer der de ble invitert til Øygospel som et ledd i
trosopplæringen.
Ressursgruppa
Et samarbeidsorgan mellom Flekkerøy kristelige ungdomsforening, Flekkerøy misjonsforening og
Flekkerøy menighetsråd. Samles 4 ganger pr. år for samarbeid, samtale og ideutveksling.
Evangeliesenteret i hallen
De siste årene har menighetsrådet på våren hatt et samarbeid med Flekkerøyguttene,
Evangeliesenteret og bedehuset om felles gudstjeneste i Flekkerøyhallen.
Skjærgårsheimen
De siste årene har vi benyttet personer fra Skjærgårdsheimen i konfirmantarbeidet. Vi holdt også
fellesmøter sammen ved en anledning.
Ofringer ved forordnede gudstjenester
Menighetsrådet har utarbeidet en offermal der vi har faste ofringer til enkelte organisasjoner etc.
Det kan synes som en stor del av disse ofringene går til egen virksomhet. Vi må da se dette i
sammenheng med øvrig arbeid i kirke og bedehus, der det sendes ut flere millioner til misjon og
humanitær virksomhet. I tillegg går alle ofringene på i regi av misjonsforeningen til ulike
misjonsformål.
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 felles gudstjenesten på Geiderøya, Flekkerøy hvor
det også legger til gudstjenestedeltakere med båter.
8.3 Samarbeid med andre kirkesamfunn
I en tidsavgrenset periode har vi hatt et samarbeid med en luthersk menighet i Kuldiga, Latvia.
Samarbeidet har bestått i teamturer til Latvia og besøk av prest og ungdommer fra denne
menigheten. I dag har vi flere givere som gir fast til diakonale tiltak der.
Vi har hatt to utvekslingsstudenter ved Hald misjons og evangeliseringssenter. De har vært
boende på Flekkerøy gjennom et år. Studentene er fra Madagaskar og jobber i dag som prest og
ungdomsarbeider i ulike menigheter der, med støtte bl.a. i form av forbønn og givermidler fra
Flekkerøy. Det er i tillegg mye engasjement på Flekkerøy for mennesker mange steder i verden.

