
Årsmelding for «Åpen kirke» i Domkirken -  2014 
 
2014 har vært et spennende år med mye godt arbeid i «Åpen kirke». 
Torgeir Wadseth var koordinator frem til 09.09 – deretter overtok Britt 
Høiland.  
 
Det har vært engasjert 46 frivillige kirkevakter som har dekket inn 280 
vakter i løpet av året. Kirken har vært åpen på hverdager fra kl. 11 – 14. 
Det har vært til sammen 56.423 mennesker som har besøkt kirken 
gjennom hele året. Fra juni – september er det mange turister som 
kommer innom, ikke minst pga cruiseskipene – 86 anløp. I 2014 var det 
46.662 besøkende i denne perioden og fordelt på resten av året 9.761. 
Det kom inn kr. 64.100 i lysgloben og gavebøsse i løpet av sommersesongen.  
 
Mange av de frivillige kirkevaktene gjør en stor innsats og kommuniserer godt med turistene. 
De gir av sin store kunnskap om kirken og byen. 
 
Gjennom hele året skrives det bønnelapper og tennes lys – kirken gir på denne måten en 
«stille» omsorg til mange. Det er sterke øyeblikk av mennesker med forpinte uttrykk i 
ansiktene, i det de kommer inn i kirkerommet, som endres til fred som lyser ut gjennom 
øynene. De har fått anledning til å be og legge byrdene sine ned – i alle fall for en stund. 
Slike øyeblikks opplevelser forteller kirkevaktene om, og det gir tydelig mening og «lønn» 
tilbake til dem for timene de gir inn i kirken. 
 
Det er ikke noen frivillige som har gitt seg i løpet av året. Noen har hatt opphold pga sykdom 
og reiser. Kirkevaktene er stabile i sin tjeneste. 
 
Orgelkonsertene, 52 stykk i løpet av sommersesongen, og fredagsmessene blir 
høytidsstunder for både de besøkende og kirkevakter. 
 
Åpen Kirke – komitè (tidligere turistkomitè) 
 
Sommeren 2014 var det ikke ansatt guide. Det ble gjennomført mange orgelkonserter. De 
frivillige kirkevaktene bar en ekstra stor byrde denne sommeren. En periode ble det forsøkt å 
ta inngangspenger – det fungerte ikke. 
 
Evalueringen av 2014 viser at det er ønskelig med guide for høysesongen i sommer 2015.  
 
Det er mange turister som etterspør «tårnturer» - vi har derfor satt i gang en prosess der vi 
ønsker å kunne bruke guiden til turer 2-3 g pr dag. 
 
Komitèen som består av 6 personer er kreative og proaktive ift å utvikle konseptet «Åpen 
Kirke». Vi ser på ulike tiltak for inntjening slik at vi kan igangsette utadrettete arrangementer 
som kan gjøre Domkirken enda mer synlig for byens befolkning og tilreisende. Vi tror det er 
et stort ubenyttet potensiale. Derfor er vi optimistiske og finner glede i å engasjere oss både 
som ansatte og frivillige.  
 
Kristiansand, 
 
Britt Høiland  
Åpen Kirke koordinator og leder av komitèen 
 
(med innspill fra Torgeir Wadseth og Aud Sunde Smemo) 


