DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 02.02.17

MØTEPROTOKOLL FOR DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
onsdag 18. januar 2017 kl. 18.00.
Møtet ble holdt i møterommet 2. etg.
Medlemmer:
Svein Takle, leder
Øyvind Hellang, nestleder
Tor Inge Aurebekk.
Bjørn Harald Handeland
Eirin Anita Rosendal
Ellen Gunn Seilen
Emil Otto Syvertsen
Elisabeth Grønntoft Tambini
Sogneprest Aud Sunde Smemo
Liv Godtfredsen, sekretær
M.R. varamedlemmer:
Roald Andreas Hauper Sandøy
Tomas Utsogn
Terje Roland
Anne Berit Karlsen
Ove Jonny Møllen
FORFALL:
Ove Jonny Møllen
Ellen Seilen
I anledning bispevisitas i Domkirken menighet deltok også biskopen med følge samt
noen fra staben:
Biskop Stein Reinertsen
Diakonirådgiver Erling Jacobsen
Kapellan Frode Fjeldbraaten
Diakon Kristin Haugen
Kirketjener Vidar Ånesland
Studentrådsleder Kai Steffen Østensen – fra kl 1930
Åpning: Svein
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BISKOPENS MØTE MED MENIGHESRÅD OG STAB
I biskopens visitas var lagt inn et møte med menighetsråd og stab for en samtale om
visitasmeldingen. For menighetsrådets del inngår samtalen som sak 1 i det nye året.
Samtalen ble ledet av domprost Bjarne Sveinall, og disse punktene ble spesielt belyst:
Gudstjenestelivet:
 Domkirken er en god menighet å være i.
 Det er arbeidskrevende for prestene at menigheten forventer mye av prekenene.
 Kirketjenerne gjør et faglig godt arbeid.
 Det er et godt stabsfellesskap.
 Domkirken er både lokal- og katedralmenighet og dermed forskjellig fra andre
menigheter
 Turistperspektivet er viktig, ettersom Domkirken er landets 9. høyest rangerte
turistmål.
 Domkirken er menighet også for mange som ikke trives i egen menighet.
 Det er positivt at menigheten i så høy grad bruker medliturger.
 Noen ønsker mer kveldsmesser og andre typer gudstjenester. Kanskje en kan ha
Tomasmesser på søndagskvelder? En kan kanskje bruke leke medlemmer. Disse
messene kan være i samarbeid med andre menigheter.
Trosopplæringsarbeidet:
 Domkirken samarbeider med Grim om trosopplæringstiltak. Konfirmantene får sin
undervisning i Oddernes, men de skal konfirmeres i Domkirken og ha sin praksis i
gudstjenestene i Domkirken. Kan dette samarbeidet utvikles videre?
 Hvordan kan vi bygge relasjoner med barnefamiliene?
 Guttekoret er et regionalt tilbud med 13 medlemmer i 2016.
Diakoni:
 Velkomstsenteret arbeider godt og blir regnet med som en del av kommunens
integreringsarbeid for flyktninger.
 Menigheten ønsker å legge til rette for fellesskap i grupper og muligheten til å stoppe
igjen etter gudstjenesten.
 Kan det arrangeres flere samlinger på kveldstid, slik at også de som er i arbeid kan
delta? Kan Alfakurs være noe?
Kultur og musikk:
 Domkirken er midt i byen og det er stor aktivitet i kirka. Når torget åpner bør vi ha en
skikkelig festival der kirka skal være åpen med masse aktivitet. Kan en invitere alle
byens kor?
 Det ble uttrykt glede over at menigheten har fått en ny bevilgning fra kommunen til
Åpen Kirke og kirkemusikk.
 Forsangertjenesten ligger nede for tiden. Den bør organiseres på en god måte.
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Studentarbeid:
Kl. 19.30 kom Studentrådsleder Kai Steffen Østensen. ( Studentprest Hans Jørgen Vennesland
var syk og meldte forfall)
Samtalen fortsatte rundt hvordan vi som menighet kan møte ungdom og studenter som bor i
menigheten.
 Hver 5. student vil si selv at de er psykisk syke.
 Hver 6. student sier selv at de er ensomme.
 Det er mange studentaktiviteter, men det dannes klikker og noen føler seg utestengt.
De internasjonale studentene har vanskelig for å bli integrert med de norske.
 Kan en arrangere gudstjenester som kan dekke det åndelige og sosiale behovet?
 Studentene går der det er kul musikk…
 Domkirka fremstår som mer traust enn de andre menighetene. Informasjon om de
internasjonale gudstjenestene søndagskveldene bør komme ut til studentene.
 En gudstjeneste i oppstart-uka ville vært bra.
 Det kommer 100 nye internasjonale studenter til høsten.
 Det kommer en ny handlingsplan for studentarbeidet. Der bør kirka være med.

Bare MRs ordinære deltakere var til stede i resten av møtet.
SAK 1/2017: GODKJENNINGER
A) Innkallingen ble godkjent.
B) Møteprotokoll fra møte 14. desember ble godkjent.
C) Saksliste ble godkjent.
SAK 2/2017: PERMISJONSSØKNAD
Øyvind Hellang søker permisjon fra menighetsrådet fra 1. mars til 31. august.
Begrunnet søknad om permisjon var vedlagt sakspapirene.
VEDTAK:
MR innvilger søknaden fra Øyvind om permisjon.
Roald Andreas Hauper Sandøy rykker i denne tiden opp som fast medlem i MR.

SAK 3/ 2017: VALG AV LEDER OG NESTLEDER
Leder og nestleder velges for ett år av gangen. Svein sa seg villig til å fortsette som leder i
2017, mens Øyvind pga permisjon måtte gå ut som nestleder. AU foreslo Bjørn Handeland
som ny nestleder for 2017.
VEDTAK:
Svein ble gjenvalgt for et nytt år.
Bjørn Handeland ble valgt til ny nestleder.
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SAK 4/2017: NYTT MEDLEM I TEOLOGIKAFEENS STYRE.
Bjørnar Abusdal var foreslått som nytt medlem i teologikafeens styre.
VEDTAK:
MR oppnevner Bjørnar Abusdal som nytt medlem i teologikafeens styre.

SAK 5/2017: ØKT BEVILGNING TIL ÅPEN KIRKE
Domkirken ved Kristiansand Kirkelige Fellesråd fikk i kommunens godkjente budsjett for
2017-2020 tilsagn om 400 000,- pr. år i økt bevilgning til Åpen Domkirke og kirkemusikk.
På grunnlag av turistkomiteens innstilling og samtaler med personalsjef i Fellesrådet hadde
AU foreslått at pengene brukes slik:
1. Utvidet åpningstid kl. 10.00-17.00 i perioden 15. mai til 31. august. Det leies inn guide
i denne perioden.
2. 20% økning av stillingen til domkantor Elsebeth Lütcherath opp til 70%. Med endring
i Domkantorens instruks.
3. Engasjere konsulent til administrativt arbeid i forbindelse med konserter m.m..
4. Styrke ressursen på renhold i forhold til utvidet åpning og økt besøkstall.
5. Satse på informasjonsarbeid. Det vurderes en elektronisk informasjonsskjerm ute ved
hovedinngangen til kirken. Dette må imidlertid ikke overstiger en kostnad som
sprenger rammene for bevillingen.
VEDTAK:
MR vedtar punkt 1, 2 og 4.
Om punktene 3 og 5 ønsker MR mer konkrete opplysninger før vedtak fattes.

SAK 6/ 2017: EVENTUELT
Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Svein Takle
Leder
Liv Godtfredsen
Sekretær
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