
PROTOKOLL FRA 

Menighetsråd 27.10.2014, kl.1900. 

 

Tilstede var. Arve Misund, Kjell Ståle Hamar, Hanne Risvold, Svein Flikka, Are 
Birkedal, Gaute Grimsby, Jan Robert Madsen, Sigmund Kroslid. 

Forfall var meldt av: Jon Løvland, Andrea Kroslid, Ragnhild Sand, Erling Ågesen. 

Arve Misund innledet ut fra Joh. 15.7-8. «Dersom dere blir i meg, og mitt ord blir i 
dere, så be om hva dere vil.» Vi er og vil være i Jesu hjerte og dette er i tråd med 
menighetens visjon. 

 

1. Referat møte 15. sept. 2014. Det var ingen merknader til referatet. 
2. Orienteringssaker. 

a. Menighetsweekenden samlet ca. 70 deltaker og var vellykket. 
b. Tilsynsmannen besøkt menighetsrådet. I samtalen kom det fram at 
Flekkefjord som resursmenighet blir oppfordret til ytterligere å spisse vårt 
arbeid i henhold til strategi. Et eksempel på vår utadrettede virksomhet er 
deltakelse på sangfesten i Larvik som var vellykket. 
c. Israeltur. Det er under planlegging en menighetstur til Israel høsten 
2015.Det ble pekt på at en må sørge for at det ikke blir kollisjon med tidspunkt 
for menighetsweekend 2015. 
d. Nye voksende tros felleskap. Konferanse i Bergen 15.november. Ommund 
Rolfsen er foredragsholder. Flekkefjord og Bergen Central er resursmenighet 
på Vestre Distrikt, 
Gaute og Arve deltar fra Flekkefjord. 

3. Nyhetsbrev. Åse Beate utfordret menighetsrådet på hva som skal inn i 
nyhetsbrevet. Etter en gjennomgang ble følgende hoved tema pekt på som 
viktige. Menighetens program, nyheter i menigheten og generell informasjon 
må ha plass. Innlegg, min salme er aktuelt. Videre skal det være åpent for 
familiære ting som runde fødselsdager. Videre var det enighet om at det skulle 
orienteres om nyhetsbrevet og hvorledes en kan abonnere enten via mail eller 
pr post. 
Åse Beate orienterte også om at ny BUR info tavle var på veg. 

4. Gudstjeneste. Med henvisning til menighetsmøte der dette var tema ble saken 
drøftet i menighetsrådet. Det ble besluttet at det 3 søndager i måneden blir 
Gudstjeneste kl 11.00, og den 4. Søndagen blir det gudstjeneste/storsamling 
Kl. 17.00. Den nye ordningen starter fra nyttår og evalueres før sommeren 
2015. 

 

5. Telle rommet, i underetasjen, ombygges slik at det kan brukes til Metozoom 
arbeidet. Utgiftene belastes konto for innventar. 



6. Det kom spørsmål fra Roar Fotland menigheten kunne delta på 
misjonskonferanse i Stavanger lørdag 1. November. Arve hører med Jon og 
gir tilbakemelding til Roar om noen fra menigheten kan stille.  

7. Det kom ny forespørsel fra Hallovenn om støtte til arrangementet i byen. MR 
har tidligere svart at vi ikke støtter arrangementet i år, og dette vedtaket 
opprettholdes. Jan Robert sender svart. 

8. Kirkeverge arbeider fremdels med å få none til å gjøre arbeidet med å 
reparere tårnveggen. MR mener at det er viktig å få satt i gang arbeidet så 
snart som mulig. Kjell Ståle følger opp dette. 

9. Neste MR med gjennomgang av budsjett er satt til mandag 1. Desember kl. 
19. 

        

 

Flekkefjord 27.10.2014. 

Sigmund Kroslid 


