ÅRSRAPPORT SEKTOR FOR GUDSTJENESTE
Gudstjenestesektoren har i 2014 bestått av følgende grupper/utvalg:
Kirkeverter, komité for enkel kirkekaffe, nattverdmedhjelpere, klokkere, medliturger
og gudstjenesteutvalg.
Kirkeverter: Pr 31.14 var det 30 kirkeverter i Domkirken menighet. (Navn på kirkevertene
kan fåes på kontoret). Kirkevertene har ansvar for å ønske mennesker velkommen til
gudstjeneste, dele ut salmebøker/program, samle inn kollekt, legge til rette for barnefamilier
m.m.
Enkel kirkekaffe: Komité for enkel kirkekaffe har i 2014 bestått av Randi Hulaas, Halvor
Hulaas, Aslaug Brøvig, Edvard Brøvig, Simon Goodchild, Sonja Breland og Svein Ole
Breland.
Gruppen har arrangert kirkekaffe i våpenhuset flesteparten av de søndagene det ikke er
kirkekaffe i Menighetshuset. (Med unntak av enkelte høytidsdager, sommersøndager m.m.).
Nattverdmedhjelpere: I de aller fleste gudstjenestene i Domkirken feires det nattverd. Dette
medfører et stort behov for nattverdutdelere. Vi har nå 19 nattverdmedhjelpere i Domkirken
menighet, i tillegg til klokkerene. (Navn på nattverdutdelerne kan fåes på kontoret).
Klokkergruppen: Det var i 2014 7 klokkere i Domkirken menighet, 5 frivillige og 2 ansatte:
Erik Løland, Marit Ellefsen, Tove Britt Kronhaug Sandøy, Stian Hamre, Sonja Høgeli,
diakon Bjørg Valborgland og daglig leder Kari Gunn Emmelthun, fra september Liv
Godtfredsen.
Gudstjenesteutvalget:
Gudstjenesteutvalget består av: Ingebjørg Torjussen, Anne Berit Lilletun, Tove Britt
Kronhaug Sandøy, Øyvind Hellang, Jeanette Hellang, Andrew Wilder, Monika Olsen Holt,
Aud Sunde Smemo og Elsebeth Lutcherath.
Dette året har gudstjenesteutvalget særlig arbeidet med å evaluere ny gudstjenesteliturgi. Vi
har også arbeidet med valg av liturgisk musikk og videreutvikling av gudstjenestelivet.
Medliturger: Ny gudstjenesteliturgi legger opp til en utstrakt bruk av medliturger i
gudstjenesten. I løpet av 2013 og 2014 fikk vi på plass en gid gruppe med voksne
medliturger. Vi har også som mål å ha med ett eller flere barn/ungdommer på hver eneste
gudstjeneste. Dette målet klarte vi i 2014 å innfri, med noen få unntak.
Til statistikken: I 2014 ble det holdt til sammen 161 gudstjenester i regi av Domkirken
menighet. Av disse var 73 gudstjenester på søn-og helligdager, og 88 gudstjenester utenom
søn-og helligdager (fredagsmesser, barnemesser, fastegudstjenester, institusjonsgudstjenester,
skolegudstjenester m.m.).
Antall fremmøte på høymessene har de siste årene vært veldig stabilt.
Nytt i 2014 var at gudstjenesten to ganger i måneden ble tolket til engelsk via headsett. Det
ble bygget en egen «tolkebod» på orgelgalleriet, og det ble kjøpt inn headsett.
I 2015 er dette tilbudet blitt utvidet til tre søndager i året.
Det er også en fin og viktig tilvekst i gudstjenestelivet at vi har fått månedlige internasjonale
gudstjenester i Domkirken.

Antall fremmøtte på fredagsmessene har økt betydelig det siste året, og samler nå mellom 4555 mennesker hver fredag.
Barnemessene er også et svært viktig gudstjenestetilbud som samler mennesker i alle
generasjoner. Her er barna med som medliturger, korsangere, de deltar med drama mm. En
stadig tilbakevendende kommentar etter disse messene er: «Tenk om flere hadde fått oppleve
dette!»
Nytt i 2014 var at det ble arrangert «Messe for verdighet». Dette er en gudstjeneste hvor de
som er berørt av vold og overgrep er særlig invitert. Gudstjenesten var et samarbeid mellom
Kirkens bymisjon, Kirkelig ressurssenter mot vold og overgrep, Senter mot seksuelle
overgrep Agder, KRIS og Domkirken menighet. Det var mange som var takknemlige for
denne gudstjenesten, og den vil bli arrangert også i 2015.
Kirkemøtet ble også dette året avviklet i Kristiansand, og Domkirken var sted både for
åpningsgudstjenesten og for en rekke morgen-og kveldsbønner mm.
I mai ble det holdt en stor kirkeparade ifm med 150-årsmarkeringen for Slaget ved Helgoland,
hvor bla. Kronprinsesse Mette-Marit og kronprinsesse Mary deltok.
Det ble også holdt en stor gudstjeneste i forbindelse med grunnlovsjubiléet.
Vi er svært takknemlige for det store antallet frivillige som hører inn under
gudstjenestesektoren. Det er en uvurderlig innsats som legges ned her gjennom kirkeårets
mange gudstjenester. Dersom noen skulle ønske å gjøre en tjeneste i en av sektorens utvalg, er
det bare å ta kontakt.
Aud Sunde Smemo

