DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 16.03.17

MØTEPROTOKOLL FOR DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
onsdag 1. mars 2017 kl. 18.00.
Møtet ble holdt i møterommet 2. etg.
Medlemmer:
Svein Takle, leder
Bjørn Harald Handeland, nestleder
Eirin Anita Rosendal
Ellen Gunn Seilen
Elisabeth Grønntoft Tambini
Emil Otto Syvertsen
Tor Inge Aurebekk
Roald Andreas Hauper Sandøy
Sogneprest Aud Sunde Smemo
Daglig leder Liv Godtfredsen, sekretær
Varamedlemmer:
Terje Roland
Anne Berit Karlsen
Ove Jonny Møllen
FORFALL:
Tomas Utsogn

SAK 7/2017: GODKJENNINGER
A) Innkalling, godkjent
B) Møteprotokoll fra møte 18. januar, godkjent
C) Saksliste, godkjent
SAK 8/2017: MANDAT OG SAMMENSETNING AV MISJONSUTVALGET
Misjonsutvalget har i dag to faste medlemmer. Som en midlertidig løsning har daglig leder
vært med i utvalget. Utvalget har bedt om å få et skriftlig mandat og at det oppnevnes flere
personer til utvalget.
AU foreslår følgende mandat for Domkirken menighet sitt misjonsutvalg:

Domkirken Menighet,
Telefon
Boks 107, 4662 Kristiansand
Faks
E-mail:domkirken@kristiansand.kommune.no

38 19 69 00
38 19 69 60

Org. nr. 975655474
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Menighetens misjonsutvalg har på vegne av Domkirken menighet, og som en del av den
verdensvide kirke, et ansvar for misjonsbefalingens globale intensjon. En hver som tilhører
Domkirken menighet og kan støtte utvalgets hovedvisjon, kan sitte i misjonsutvalget. Utvalget
består av 3-5 personer og har normalt funksjonstid tilsvarende menighetsrådets periode.
Misjonsutvalgets hovedvisjon er å skape et bredt og deltagende engasjement i menigheten for
ytre misjon.
Dette tenkes realisert ved å:
 foreslå for tiltredende menighetsråd hva som i kommende menighetsrådsperiode skal
være Domkirken menighet sitt misjonsprosjekt.
 sette fokus på ytre misjon i gudstjenestesammenheng – bl a ved å informere og
inspirere menigheten når det er offer til menighetens misjonsprosjekt.
 prøve å skape arenaer for barn, unge og voksne hvor det settes fokus på
misjonsprosjektet.
 legge frem for fratredende menighetsråd en kort rapport som grunnlag for evaluering
av utvalgets mandat og funksjon samt av menighetens misjonsprosjekt.
 oversende til menighetesrådet et kort referat fra utvalgets møter.
VEDTAK
MR vedtar AUs forslag til mandat for misjonsutvalget.
Det arbeides frem mot neste møte å skaffe flere medlemmer til misjonsutvalget.

SAK 9/ 2017: STATISTIKK
Aud gjennomgikk statistikk for menighetene i domprostiet utarbeidet av kirkevergen.
Statistikken gir et interessant bilde av menighetens særpreg, både styrke og begrensninger,
noe som blir tydelig sett i forhold til domprostiets øvrige menigheter. Høy gjennomsnittsalder
i Domkirken gir f eks klare utslag mht et begrenset antall dåp, vigsler, konfirmanter og tiltak
for barn og unge. Derimot har menigheten et spesielt høyt antall gudstjenester, konserter og
begravelser.
For Domkirken menighet merker vi oss følgende:
Gudstjenestedeltakelsen er svært stabil
Vi har en god økning i antall frivillige. Dette skyldes hovdsaklig Velkomstsenteret
Vi har hatt færre egenproduserte konserter. Dette skyldes at det var færre cruiseanløp i
Kristiansand sommeren 2016, noe som førte til færre cruisekonserter.
Det var færre vielser i Domkirken i 2016. Dette kan skyldes gravingen på torvet.
Vi gleder oss over at konfirmanttallet har vært stabilt, at dåpstallene har gått en del opp
og at utmeldingstallene ikke har gitt utslag på menighetens aktivitet.
For domprostiet generelt merker vi oss følgende:
Dåpstallene har gått opp i de aller fleste menighetene
2

DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
-

Konfirmanttallet går opp noen steder. Mens det er dramatisk synkende andre steder.
Der det synker mye, tror vi det skyldes at mange går til frimenighetene.
Antall utmeldte er dobbelt så høyt som i 2015. Dette skyldes trolig Kirkemøtets vedtak
om ny vigselsliturgi, samt at kirken innførte elektronisk inn-og utmeldingsapp.
Vi gleder oss over at gudstjenesteoppmøtet i de fleste menighetene er stabilt eller litt
økende. Det samme er nattverddeltagelsen. Antall frivillige er også, samlet sett, høyere
i 2016 enn i 2015.

Utfordringen fremover er bl.a.
Annonsere godt for arbeidet vi gjør
rekruttere egne konfirmanter
Trygge dåpsforeldre og brudepar på at dåp og vielser kan gjøres enkelt og lite kostbart.
Vi erfarer at alt arbeidet rundt å skulle arrangere selskap, gjør at mennesker lar være å
gifte seg og døpe barna sine.
Alltid arbeide for flere frivillige og flere givere
VEDTAK:
Menighetsrådet tok statistikken til etterretning.

SAK 10/3017: ØKT BEVILLING TIL ÅPEN KIRKE
I forrige møte utsatte MR å gjøre vedtak i punkt 3 og 5, sak 7/2017 – om informasjonstavle og
konsulenthjelp. Av bevilgningen på kr. 400.000 for fire år er det med de vedtak som så langt
er gjort, til disposisjon kr. 130.000 pr år. Det var til møtet innhentet tilbud og priser på ulike
informasjonssystemer.
I drøftelsene lot det til å være enighet om følgende:
Kostnadene med en utvendig elektronisk info-skjerm er store – både for anskaffelse og drift og holdbarheten er begrenset. Det er rimeligere med en innendørs elektronisk info-skjerm.
Men denne type info, der skjermbildet stadig forandres, egner seg best der folk er i ro – på tog,
buss eller venteværelse, ikke på vei forbi eller inn i kirken. Dessuten kan en elektronisk infoskjerm av mange oppleves som et fremmedelement utenfor eller inne i et kirkebygg.
En tradisjonell, men ny og større utendørs info-tavle for plakater kan være et bedre og
rimeligere alternativ. Her kan det gis aktuell informasjon om ukens program, om menighetens
vedvarende arbeid gjennom lag og foreninger, og om kirkens historikk eller om menighetens
større tiltak og prosjekter. Informasjonen kan suppleres med link til menighetens hjemmeside.
Det arbeides for tiden med å oppdatere menighetens hjemmeside med informasjon om
menigheten og kirkebygget, slik at turister og andre besøkende via info-tavlen kan gå inn på
hjemmesiden og finne mer informasjon der.
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Det var enighet om å engasjere konsulent til merkantilt arbeid i forbindelse med konserter i
Domkirken, og at den økonomske rammen for dette kan tilsvare bevilgningens resterende
midler.
VEDTAK:
1. Det settes opp ny større tavle ute – enten på kirkeveggen eller på frittstående stativ.
Stipulert pris kr. 15.000 – noe mer med tavle på frittstående stativ. Uansett alternativ
forutsettes sikkert glass og innlagt strøm til lys og varme. Roald utreder mulighetene
for frittståemde tavle til møtet 29. mars.
2.

Det engasjeres konsulent til merkantilt arbeid innenfor rammen av resterende midler i
forbindelse med konserter m.m.

SAK 11/ 2017: OPPFØLGING AV STRATEGISAMLING
Menighetsrådets strategisamling 4. februar gav oss verdifulle synspunkter og flere gode ideer.
Dette følges opp med konkrete tiltak:
Fellesskapsbyggende tiltak:
Diakon Kristin Haugen og kapellan Frode Fjeldbraaten arbeider med å starte opp Alfakurs.
Det forutsettes at en greier å skaffe en frivillig som kan ta et koordinere ansvar for
Alfakursene.
Kveldsgudstjenester med andre musikalske uttrykk starter opp til høsten. Biskop Stein
Reinertsen sammen med et team med musikere er initiativtakere og ansvarlige for disse
samlingene.
Studentpresten kan legge ut flyers på UIA for arrangementer som kan være aktuelle for
studenter.
Smågrupper:
Etter samlingen i menighetshuset 22. februar men Torborg Ålen Lenderts har flere meldt sin
interesse for å være med i samtalegrupper. Dette arbeider diakonen videre med.
Resurser:
Givertjenesten er sentral i arbeidet med menighetens ressurser. Aud og Bjørn utarbeider en
plan for hvordan forvalteransvaret og givertjenesten skal presenteres i forkynnelse,
kunngjøringer, brosjyre, oppslag, hjemmeside og på annen måte. Det er viktig å komme i gang
med dette før vi skal argumentere for finansiering av menighetshuset. Likeså må vi
bevisstgjøre menigheten om behovet for styrket bemanning. Menighetsmedlemmene må på
ulike måter utfordres til å ta konsekvensen av sitt kristne forvalteransvar.

SAK 12/2017: BUDSJETT FOR 2017
Saken utsettes til neste møte.
4

DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND

SAK 13/2017: ORIENTERINGSSAKER:
1. ÅRSMØTE 19. MARS i menighetshuset etter gudstjenesten. MR har ansvar for
kirkekaffen. Rommet blir ferdig rigget av staben på fredag.
Baker: Eirin, Liv, Emil Otto, Ove og Bjørn.
Koker kaffe (fra kl. 10.00): Emil Otto, Liv og Anne Berit.
2. HØRINGSUTTALELSE FOR GATEPLAN I KVADRATUREN.
Det er sendt høringsuttalelse for gateplan i kvadraturen til kommunen med kopi til
kirkeverge, biskop og domprost.
3. STATUS FOR MENIGHETSHUSET.
Nytt møte med saksbehandler Erik Søderlind, eiendomssjef Hans Christian Gram og
arkitekt Svensson er satt til 9. mars. For menigheten møter Liv og Svein. Målsettingen
er at prosjektet skal komme med i kommunens budsjett for 2018. En prosjektskisse
tenkes fremlagt i slutten av mars for kommunens administrasjon.
4. TILSETTING AV DOMPROST
Stillingen som domprost er lyst ut med søknadsfrist 26.02.17. Det er satt av tid til
intervju 6.3.17. Svein er som leder for menighetsrådet i Domkirken med i
intervjugruppa. Høringsfrist er satt til 17.3.17.
Det blir ekstraordinært møte i MR 15. mars kl. 18.00-19-00
Det skal vedtas en uttalelse til bispedømmerådet ang ansettelse av domprost.
REFERATSAKER:
*Referat fra møte i Intenasjonalt fellesskap.
*Muntlig referat v/ Tor fra fellesrådet:
o fellesrådet sluttet seg til MR Innstilling i saken om de ekstra midlene til åpen
kirke og kirkemusikk.
o Det er bevilget penger til å legge nytt skifertak på domkirken. Dette arbeidet
igangsettes så snart som mulig.
SAK 14/2017 EVENTUELT – MENIGHETSTUR
Det arrangeres menighetstur til Danmark i månedsskiftet august – september. Det er ønskelig
at noen fra staben kan være med på turen.
VEDTAK:
For menighetstur til Danmark dekkes reiseutgifter for to personer fra staben.
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Svein Takle
Leder
Liv Godtfredsen
Sekretær
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