DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND

Kristiansand S 08.02.18

MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
LØRDAG 27. JANUAR 2018 kl. 14.00.
Møtet ble holdt på Farsund Resort.

M.R. varamedlemmer:
Roald Andreas Hauper Sandøy
Tomas Utsogn
Terje Roland
Anne Berit Karlsen
Ove Jonny Møllen

Medlemmer:
Svein Takle, leder
Bjørn Harald Handeland, nestleder
Øyvind Hellang
Tor Inge Aurebekk.
Eirin Anita Rosendal
Ellen Gunn Seilen
Emil Otto Syvertsen
Elisabeth Grønntoft Tambini
Sogneprest Aud Sunde Smemo
Daglig leder Liv Godtfredsen, sekretær

FORFALL:
Øyvind Helllang
Eirin Anita Rosendal
Anne Berit Karlsen

SAK 1/2018: GODKJENNINGER
A) Innkalling, godkjent.
B) Møteprotokoll fra møte 13. desember, godkjent.
C) Saksliste, godkjent.

SAK 2/2018: VALG
Leder og nestleder velges for ett år om gangen. Nåværende leder, Svein Takle, og nåværende nestleder,
Bjørn Harald Handeland, ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Randi Holgersen har bedt om å få avslutte som Domkirkens representant i representantskapet i KUP.
Ellen Seilen ble valgt som ny representant fra Domkirken menighet. Hun møter for Domkirken menighet
på årsmøtet i KUP 13. mars.

SAK 3/2018 EVALUERING AV ADVENT OG JUL
Vi evaluerte disse tiltakene:
 Juletregang på torget 2. juledag: Det var storm og regn, men det kom ca 20 personer og var
med. Spillingen fra tårnet fungerte greit. Vi måtte synge litt seint, men det fungerte. Vi ønsker å
gjenta dette til neste år, men da kan vi gjøre det på 4. søndag i advent.
 Juletrefest 28. desember: En veldig fin fest! Det kom 73 personer på festen. Alle generasjoner
møttes. Det kom folk fra menigheten og fra omliggende menigheter. Kristina Grundetjern holdt
andakt.

Besøksadresse:
Domkirken menighet
Gyldenløvesgate 9.
4611 Kristiansand
E-mail:domkirken@kristiansand.kommune.no

Fakturaadresse:
Domkirken Menighet,
CO/Kristiansand kommune
Postboks 408 Lund, 4604 Kristiansand
Merk med selskap 90
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 Gudstjenester i jula: Det har vært mange fine gudstjenester i jula. Skolegudstjenestene var godt
besøkt. Julaftens gudstjenester bør ikke vare mer enn en time. Dersom det er solist behøver en
ikke ha salme like før/etter i tillegg. 1. juledag var fin, men litt for lang.
 Konserter: Det har vært mange fine konserter!
 Åpen kirke i julebyen var fint og hadde god oppslutning. Neste år prøver vi å arrangere
Lusiatog den 13. desember. Vi kan invitere flere kor til å være med på dette.
Aud tar kontakt med Bymisjonen om det er mulighet for å sette opp stallen igjen.
SAK 4/2018 STRATEGISAMLING MED STAB OG MENIGHETSRÅD.
26. -27. januar reiste menighetsråd og stab til Farsund Resort på strategisamling.
Vi besøkte kirkesenteret i Lyngdal der vi hadde middag og omvisning.
Vi avsluttet med Lunsj kl. 13. lørdag.
MR hadde sitt januarmøte etter lunsj på lørdagen.

SAK 5/2018 ORIENTERINGSSAKER:
1. Kapellan Frode Fjeldbraaten har tatt imot stillingen som sogneprest i Lillesand. Han fratrer sin
stilling her over påske.
Det har vært et møte mellom prost, menighetsrådsleder, daglig leder, sogneprest og kapellan ang
ny utlysning av kapellanstillingen.
Svein har laget et notat som er sendt til bispedømmerådet i forbindelse med ny utlysning.
Aud vil også sende en henvendelse til bispedømmerådet ang kapellanstillingen.
Se vedlegg: Brev til bispedømmerådet ang utlysning av kapellanstilling i Domkirka.
2. Tore Gullaksen er ansatt i bispedømmet for å arbeide med økning av givertjenesten. Domkirken
har meldt sin interesse for å være med i et prøveprosjekt i givertjenesten.
3. Kunstutvalget har søkt Riksantikvaren om flere midler til å restaurere flere bispebilder og bildene
som er malt på trepaneler.
4. Menighetsturen til Tyrkia blir 11. -17. oktober. Plussreiser blir turoperatør. Programmet er klart
til 7. april da misjonsutvalget arrangerer basar.

REFERATSAKER:
Referat fra diakoniutvalg.
Referat fra misjonsutvalg.

SAK 6/2018 EVENTUELT
1. det blir Teologikafe 7. februar og 11. april. Det kom avbud fra den en hadde gjort avtale med og
planlagt i mars.
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Komiteen består av tre personer. Tor Aurebekk, Sindre Oftebro og Anne Berit Karlsen. Det er
behov for å få inn noen flere i komiteen. AU arbeider litt videre med dette på neste møte.
2. MR slutter seg til vedtaket i CIF om å ansette Katrine Rodal Johnsen i en 10% stilling som
assistent.

Svein Takle
Leder
Liv Godtfredsen
Sekretær
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