DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 23.03.20

MØTEPROTOKOLL FOR DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
Onsdag 29. januar kl. 18.00.
Møtet ble holdt i møterom 2. etg. i Gyldenløvesgate 9

Medlemmer:
Lars Erik Lyngdal, leder
Bjørn Harald Handeland, nestleder
Thea Tønnessen (permisjon)
Kjetil Drangsholt
Ingrid Mydland
Ellen Gunn Seilen
Bente Buverud

Varamedlemmer:
Tor Inge Aurebekk
Aase Kiledal
Roald Sandøy
Elin Synnøve Stavenes

Iselin Jørgensen, kapellan
Liv Godtfredsen, daglig leder

Meldt forfall:
Roald Sandøy
Aase Kiledal
Ingrid Mydland

Ord for dagen: Lars Erik

Kaffekoking: Elin Synøve

SAK 1/2020: GODKJENNINGER
A) Innkalling, godkjent
B) Møteprotokoll fra møte i desember, godkjent.
C) Saksliste, godkjent

SAK 2/2020: GIVERTJENESTESATSING.
Noen fra givertjenesteutvalget møtte i MR. De innledet til samtale om hvordan og hvilke tiltak vi
kan sette i gang for å øke givertjenesten.
Det er også en oppfordring fra bispedømme om at prestene tar dette temaet opp på en
gudstjeneste i vår.
Vedtak:
Som strakstiltak ber MR givertjenesteutvalget å ha en ny informasjonsrunde med muntlig
info under en gudstjeneste nå i vår og samtidig utdele skriftlig info ved utgangen.
Saken tas videre opp i strategisamlingen med stab og menighetsråd 17. -18. april.

SAK 3/2020: OPPNEVNE HUSSTYRE FOR MENIGHETSHUSET.
Da utbygging av menighetshuset er utsatt i to år til er det behov for å se på hva vi bør gjøre for å
heve og vedlikeholde standeren på menighetshuset. Dette gjelder spesielt kjøkken og møbler.
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Det er ønskelig å oppnevne et husstyre som kan ta ansvar for dette.
Det ble foreslått at en kan søke Jobbhuset på nav om de kan komme og gjøre noe arbeid i
menighetshuset. Det er flinke folk som ledes av en arbeidsleder og som kan ta oppdrag i byen.
Elin Synnøve, blir med i dette utvalget fra MR.
Vedtak:
Det oppnevnes et husstyre på 5 personer som får ansvar for å sette i gang tiltak for å heve
standarden i menighetshuset.

SAK 4/2020: OPPNEVNE ET NYTT TROSOPPLÆRINGSUTVALG
Det arbeides godt med trosopplæring i menigheten. Dette arbeide har behov for et utvalg som
kan stå sammen med de ansatte for å utvikle dette til det beste for menigheten.
Bente Buverud blir med i utvalget fra MR og Elin Oveland har også sagt seg villig til å være med
i utvalget.
Vedtak:
Det oppnevnes et utvalg for trosopplæring på minimum 3 personer som sammen med
menighetspedagog og kapellan kan videreutvikle trosopplæringsarbeidet i menigheten.

SAK 5/2020: VEDTA DATO FOR MENIGHETENS ÅRSMØTE.
Menighetens årsmøte har i flere år vært holdt på kirkekaffe etter gudstjenesten.
Vedtak:
Årsmøtet for 2019 holdes 19. april på kirkekaffeen etter gudstjenesten.

SAK 6/2020: VEDTA NY OFFERLISTE
Menighetsrådet vedtar offerliste for 4 år om gangen. Det settes opp liste på bakgrunn av
offersøknader som er kommet inn. Listen ligger vedlagt. Det er satt opp et forslag til offerliste
Dersom representantene i menighetsrådet ønsker mer informasjon om organisasjonene som har
sendt søknad om offer, finner en den informasjonen ved å gå inn på kirkekollekt.no eller komme
innom kontoret og få lese gjennom søknadene.
Vedtak:
Forslag til offerliste ble godkjent av MR.

SAK 7/2020 :EVALUERING AV FORSØKSORDNING MED BÅDE KNELENDE OG
STÅENDE NATTVERD I SAMME GUDSTJENESTE.
I januar mnd har det vært en forsøksordning der en har praktisert å dele ut nattverd både som
knelende ved alterringen og stående på døpefontsiden ved midtgangen som en forsøksordning.
Begge steder har det vært nattverd ved intingsjon.
MR hadde en samtale og evaluerte denne måten å gjennomføre nattverden på.
Det oppleves at dette fungerer bedre og bedre ettersom forsamlingen har blitt kjent med
ordningen. Det har kommet inn noen tilbakemeldinger på ordningen. En opplever at det er lite
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samlende når menigheten deler ser der noen går frem til alteret og en savner at det er beger ved
knelingen ved hovedalteret.
Vedtak:
Da det er intingsjon begge steder opprettholder en enheten selv om noen kneler og noen
tar imot nattverden stående. Forsøksordningen videreføres som en fast ordning når det er
nattverd med intingsjon. I tillegg skal det være nattverd med kneling der det brukes beger
ca en gang i mnd.

SAK 8/2020: ORIENTERINGSSAKER
1. Gjennomgang av Statistikk: Statistikken viser at det drives et stort og jevnt arbeid i
menigheten. Det er også økning på flere felt. En god økning på deltakere til gudstjenester
og nattverd deltakelse. Den viser at det er nedgang i offer i gudstjenestene.
2. Informasjon om Gullvåg-utstillingen: Bildene til utstillingen blir levert til kirka søndag 2.
februar. Det henges opp i løpet av uke 6. det arbeides nå med å skaffe vakter til
utstillingen både til dagtid og kveldsarrangementer.
3. Regnskap: en foreløpig oversikt over regnskapet for 2019 viser at:
o Menighetens resultat samlet ved ansvarene: Menighet, menighetshus,
diakonatet, konfirmantarbeid og trosopplæring viser et underskudd på kr 5 115,-.
Det var budsjettert med et underskudd på kr. 250 050,-. En har hatt vesentlig mer
inntekt på utleie av Domkirken til konserter og i kirkebøssa en det var budsjettert
med.
o Givertjenesten har en inntekt på kr. 367 320,-. Det var budsjettert med kr.
540 000,-.
o Kirkemusikken har et overskudd på kr 33 498,- kr. Det var budsjettert med et
underskudd på kr. 43 000,-. Kirkemusikken har hatt mange store konserter og
billettinntektene har blitt vesentlig større enn det som var budsjettert.
o Internasjonalt fellesskap har et underskudd på kr. 100 011,-. Det var budsjettert
med et underskudd på kr. 123 600,-.
Kirkemusikk og Internasjonalt fellesskap har egne fond for avsetning /bruk av fond.
Menighetens andre ansvar har avsetning til disposisjonsfond/bruk av disposisjonsfond.
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar at Kirkemusikk og Internasjonalt fellesskap opprettholder sine
fond. Menighetens andre ansvar avsettes til disposisjonsfond ved overskudd og bruk av
disposisjonsfond ved underskudd.
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SAK 9/2020: REFERATSAKER:
Ingen.

SAK 10/2020: EVENTUELT
1. Det arbeides videre med ansettelse av internasjonal prest. Ansettelse vil skje på
bispedømmerådsmøtet 10. mars.
2. Kapellan Iselin Jørgensen går ut i fødselspermisjon i perioden 4. mai til 30. desember.
Det lyses ut etter vikar for henne.

Lars Erik Lyngdal
Leder

Liv Godtfredsen
Sekretær/Referent
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