
Årsmelding 2014 
Kristiansand Domkirke 
 
Domkirken skal være ”Åpen kirke – midt i byen”. Denne visjonen er i 2014 ført videre 
gjennom virksomhetsplanen som et viktig styrende dokument for all aktivitet i Domkirken 
enten denne er knyttet til de nære fellesskap eller de store anledninger. Gjennom et stort 
mangfold av aktiviteter skal vi legge til rette for at kirken møter folk med respekt og 
verdighet. Domkirken skal gi mennesker mot til å leve og mot til å tro ved å være livsnær, 
relevant og tilgjengelig. 
 
Årsmeldingen 2014 vil omtale følgende hovedsaker 
 
Domkirkekjelleren 
Arbeidet med domkirkekjelleren har i 2014 tatt mye tid og gitt mange utfordringer. 
Riksantikvaren er tillagt stor myndighet når det gjelder de antikvariske forhold i kjelleren som 
er unike: Sannsynligvis er vår domkirkekjeller en av Europas best bevarte gravkjellere. Det er 
derfor en stor utfordring å ivareta de antikvariske kvalitetene med en formålstjenlig kirkelig 
aktivitet. Menighetsrådet vedtok å nedsette en egen finansieringskomite som skal samarbeide 
tett med kjellerkomiteen med sikte på at domkirkens kjeller blir en naturlig del av «Åpen 
kirke midt i byen».    
 
Menighetshuset og gårdsplassen   
Menighetshuset er svært viktig for mye av det daglige arbeidet i Domkirken og er i 2014 
grundig renovert innvendig ved hjelp at generøse gaver i så vel økonomisk bistand som 
praktisk arbeid. Fortsatt er menighetsrådet i drøftinger med Kristiansand Eiendom når det 
gjelder utvendig vedlikehold. Gårdsplassen mellom menighetshuset, Sørlandet Kunstmuseum 
og Sørlandet kunstnersenter kan utvikles i et samarbeid til glede for alle som grenser til denne 
flotte plassen. Menigheten deltar aktivt i planleggingen og ser frem til en hyggelig gårdsplass 
for mange ulike aktiviteter.  
 
Besøk på fregatten «Jylland» i Ebeltoft 
Domkirken har en særlig relasjon til slaget ved Helgoland i 1864 da fregatten «Jylland» 
brakte 17 omkomne kadetter til Kristiansand for gravlegging ved Kristiansand kirkegård. 
Dette markeres hvert år ved en kirkeparade der representanter for det danske forsvaret deltar. 
En kopi av «Jylland» i miniatyr er vårt kirkeskip og ble gitt som gave til Domkirken. Det var 
derfor gode grunner til en tur der vi kunne oppleve fregatten «Jylland» på nært hold. En egen 
komite inviterte derfor menighetens medlemmer med venner på en tur til Ebeltoft der 
fregatten nå ligger i en egen dokk, ferdig restaurert. Søndagen ble benyttet til gudstjeneste i 
Ebeltoft kirke og besøk på Clausholm slott. Særlig takk til Arild og Guro Smith-Tønnessen 
for grundig guiding i dansk historie.    
 
 
Menighetsrådets øvrige saksomfang 
Menighetsrådet har i 2014 behandlet 93 saker i 11 møter. Et utdrag av menighetsrådets 
protokoll gir et bilde av saksomfanget: 

 
• Innføring av Ny norsk salmebok 
• Konstituering av finansieringskomite for domkirkekjelleren 
• Godkjenning av informasjonsskilt om Domkirken fra Kristiansand Byselskap 



• Innkjøp av skråstolaer i liturgiske farger for diakoner 
• Vedtatt mandat for Domkirkens konsertkomite 
• Sommeråpen kirke 
• Godkjent bruk av trådløst internett i menighetshuset  
• Vedtatt høringsuttalelse om kirkelig inndeling i Agder og Telemark bispedømme 
• Vedtatt høringsuttalelse om «Staten og Den norske Kirke» 
• Markert Domkirken som del av «Julebyen Kristiansand» 
• Arbeidet videre med Strategidokumentet for Domkirken i Kristiansand 
• Avgitt uttalelse til Kristiansand kirkelige fellesråd i budsjett for 2015 
• Fått avslag fra Riksantikvaren angående bruk av gamle kirkebenker til salmebokhyller 
• Kjøpt inn julekrybbe med 13 figurer 
• Revidert utleieprisene til konserter i Domkirken 
• Tilrettelegge for utvidet bruk av Domkirken i forbindelse med anløp av cruiseskip. 
• Vurdert muligheten for bruk av SMS ved takkoffer 
•     

Årsregnskap 2014    
  
Staben i Domkirken 
Følgende endringer er gjennomført i 2014: Liv Godtfredsen tiltrådte som daglig leder i 
oktober etter Kari Gunn Emmelthun.  
 
Domkirken menighetsråd 2014 
 
Medlemmer 
Kjetil Drangsholt, leder 
Håkon Kristian Kiledal, nestleder 
Siren Winjor 1.1-24.9 2014. Innvilget fritak for resten av valgperioden. 
Thomas Utsogn 
Arild Smith-Tønnessen 
Bjørg Engeby Jernæs 
Tor Inge Aurebekk 
Eirin Anita Rosendal 
Aud Sunde -Smemo 
 
Varamedlemmer 
Arne Bulie 
Marit Elefsen 
Marianne Kjørmo Wilhelmsen  
 
   
Kristiansand, 8.3 2015 
 
Kjetil Drangsholt       



ÅRSRAPPORT SEKTOR FOR GUDSTJENESTE  
 
Gudstjenestesektoren har i 2014 bestått av følgende grupper/utvalg:  
Kirkeverter, komité for enkel kirkekaffe, nattverdmedhjelpere, klokkere, medliturger 
og gudstjenesteutvalg.    
 
Kirkeverter: Pr 31.14 var det 30 kirkeverter i Domkirken menighet. (Navn på kirkevertene 
kan fåes på kontoret). Kirkevertene har ansvar for å ønske mennesker velkommen til 
gudstjeneste, dele ut salmebøker/program, samle inn kollekt, legge til rette for barnefamilier 
m.m. 
 
Enkel kirkekaffe: Komité for enkel kirkekaffe har i 2014 bestått av Randi Hulaas, Halvor 
Hulaas, Aslaug Brøvig, Edvard Brøvig, Simon Goodchild, Sonja Breland og Svein Ole 
Breland. 
Gruppen har arrangert kirkekaffe i våpenhuset flesteparten av de søndagene det ikke er 
kirkekaffe i Menighetshuset. (Med unntak av enkelte høytidsdager, sommersøndager m.m.).  
 
Nattverdmedhjelpere: I de aller fleste gudstjenestene i Domkirken feires det nattverd. Dette 
medfører et stort behov for nattverdutdelere. Vi har nå 19 nattverdmedhjelpere i Domkirken 
menighet, i tillegg til klokkerene. (Navn på nattverdutdelerne kan fåes på kontoret).   
 
Klokkergruppen: Det var i 2014 7 klokkere i Domkirken menighet, 5 frivillige og 2 ansatte: 
Erik Løland, Marit Ellefsen, Tove Britt Kronhaug Sandøy, Stian Hamre, Sonja Høgeli,  
diakon Bjørg Valborgland og daglig leder Kari Gunn Emmelthun, fra september Liv 
Godtfredsen.    
 
Gudstjenesteutvalget:  
Gudstjenesteutvalget består av: Ingebjørg Torjussen, Anne Berit Lilletun, Tove Britt 
Kronhaug Sandøy, Øyvind Hellang, Jeanette Hellang, Andrew Wilder, Monika Olsen Holt, 
Aud Sunde Smemo og Elsebeth Lutcherath.  
 
Dette året har gudstjenesteutvalget særlig arbeidet med å evaluere ny gudstjenesteliturgi. Vi 
har også arbeidet med valg av liturgisk musikk og videreutvikling av gudstjenestelivet.   
 
Medliturger: Ny gudstjenesteliturgi legger opp til en utstrakt bruk av medliturger i 
gudstjenesten.  I løpet av 2013 og 2014 fikk vi på plass en gid gruppe med voksne 
medliturger. Vi har også som mål å ha med ett eller flere barn/ungdommer på hver eneste 
gudstjeneste. Dette målet klarte vi i 2014 å innfri, med noen få unntak.  
 
Til statistikken: I 2014 ble det holdt til sammen 161 gudstjenester i regi av Domkirken 
menighet. Av disse var 73 gudstjenester på søn-og helligdager, og 88 gudstjenester utenom 
søn-og helligdager (fredagsmesser, barnemesser, fastegudstjenester, institusjonsgudstjenester, 
skolegudstjenester m.m.).  
 
Antall fremmøte på høymessene har de siste årene vært veldig stabilt.  
Nytt i 2014 var at gudstjenesten to ganger i måneden ble tolket til engelsk via headsett. Det 
ble bygget en egen «tolkebod» på orgelgalleriet, og det ble kjøpt inn headsett.  
I 2015 er dette tilbudet blitt utvidet til tre søndager i året.  
Det er også en fin og viktig tilvekst i gudstjenestelivet at vi har fått månedlige internasjonale 
gudstjenester i Domkirken.  
        


