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DOMKIRKEN MENIGHET 
KRISTIANSAND 

|MØTE I DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD 

Onsdag 16. februar 2022. kl. 18.00. 
Møtet holdes i møterom 2. etasje.  

Inngang hvit dør i bakgården 

 

 

Medlemmer:  

Lars Erik Lyngdal, leder 

Bjørn Harald Handeland, nestleder 

Thea Tønnessen   

Kjetil Drangsholt 

Ellen Gunn Seilen 

Bente Buverud 

 

Varamedlemmer:  

Tor Inge Aurebekk 

Aase Kiledal 

Roald Sandøy 

Ingrid Mydland (perm.) 

 

Meldt forfall:  

 

 

Eirin Anita RosendaOrd for dagen: Aud      Kaffekoking: Kathrine 
Neste gang er det Tor Aurebekk som har ord for dagen 

 

SAK 9/2022: GODKJENNINGER 

A) Innkalling  

B) Møteprotokoll fra møtet i januar. 

D) Saksliste  

  

Innkalling, møteprotokoll og saksliste godkjennes.  

 

SAK 1038/2021: BUDSJETT 

Forslag til budsjett blir lagt fram i møtet på onsdag. 

 

Vedtak: 

Kathrine ber om mer tid til å få klart et budsjett. Det blir vedtatt at vi tar et ekstraordinært 

menighetsrådsmøte, onsdag 2. mars, på Teams. Dette blir et kort møte, der det kun er 

gjennomgang og godkjenning av budsjett på sakslista. Medlemmene får tilsendt forslag til 

budsjett noen dager før teams- møtet. 

 

SAK 11/2022: GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV REGNSKAP 

Menighetens foreløpige regnskap viser et underskudd på 49 833,- totalt.  

 

• Vi venter på en utbetaling fra kommunen på kr 79 000, som vi har sendt faktura på. Dette 

var midler vi ble lovet til skifte av vinduer og diverse i forbindelse med oppussing av 

kjøkkenet. 

• Utbetalingen fra avviklingen av Ingebjørg Lelands fond har heller ikke kommet enda, så 

det vil komme på regnskapet for 2022. 
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• Strømutgiftene er, som for alle, langt høyere enn det ble budsjettert med. 

• Det har blitt brukt kr. 74 349,- av menighetens disposisjonsfond. Ved årets utgang er 

disposisjonsfondet på kr. 2 029 916,-. 

• Kirkemusikken har økt sitt fond med kr. 65 079,-. 

• Kirkens internasjonale fellesskap har brukt kr. 38 345,- av sitt fond. 

 

 

Vedtak: MR godkjenner regnskapet for 2021. MR ønsker kvartalsvis rapport i 2022. 

 

 

SAK 12/2022: UTBYGGING AV MENIGHETSHUS 

Kommunen har tatt kontakt og ønsker et møte angående planene for utbygging av 

menighetshuset. Møtet er satt til 8. mars, og de som deltar er ordfører Jan Oddvar Skisland, 

direktør for by- og stedsutvikling Ragnar Evensen, plan- og bygningssjef Venke Moe, domprost 

Freddy, fungerende kirkesjef Jannicke Greipsland, Lars Erik og Kathrine. Vi ser på det som 

veldig positivt at kommunen tar initiativ til et møte, og det er viktig at vi nå får fremmet vår sak 

og våre behov så godt som mulig.  

 

Vedtak: Det er ønskelig at sokneprest Aud er med på møtet. MR ønsker at de ulike i staben skal 

uttrykke sine behov for romløsninger/areal i nytt menighetshus. Dette må formidles i møtet med 

kommunen. Cultiva må konkret komme med sine tanker.  

 

 

SAK 13/2022: FRIVILLIGHETENS ÅR 

På forrige møte tok vi opp dette som en sak. Vedtaket vi gjorde var å oppfordre til frivillighet i 

en brosjyre som skal være tilgjengelig både i kirka og menighetshuset. Et utkast til brosjyre 

presenteres på møtet. 

 

SAK 14/2022: ORIENTERINGSSAKER 

 

Menighetstur til Havglimt: Det er bestemt at det skal arrangeres menighetstur til Havglimt, 19. 

til 21. august. Dette har vært tradisjon i tidligere år, men det har vært til ulike steder, blant annet 

Danmark. For å holde prisen lav, har staben hatt et ønske om å arrangere en billigere tur, og 

bruke nærområdene. Havglimt er booket og depositum er betalt. 

 

Ny lyssetting: Vidar kirketjener er nå delvis tilbake i jobb, og han fortsetter arbeidet med å få på 

plass nye lyspærer og styringspaneler. 

 

Sykemeldinger: Fremdeles er flere i stab helt eller delvis sykemeldt. Dette er utfordrende, og 

derfor håper vi på forståelse når noen arbeidsoppgaver ikke kan bli utført eller må legges på vent. 

 

Partourkort: De fra menighetsrådet som ikke har kortet, får det på møtet. Denne ordningen 

opprettholdes inntil videre. 

 

MR tar orienteringene til etterretning. 

 

SAK 15/2022: REFERATSAKER 

Ingen referatsaker. 
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SAK 16/2022: EVENTUELT 

Kjetil: Fellesrådet har hatt møte i Flekkerøy kirke. Det ble orientert om arbeidet i kapellene.  

Det er økning i kremasjoner og urnenedsettelser. Andre saker var revidert økonomiplan og 

ansettelse av ny kirkesjef. 

 

Aud: Freddy og Aud har hatt møte med leder av Fellesmøtekomiteen, Rune Tobiassen ang. hvem 

som kan være taler på Fellesmøtene. Saken anses som meldt inn til årsmøtet, og fram til da må 

det være fred rundt prosessen. Tor Aurebekk og Håkon Kiledal er Domkirkens representanter på 

årsmøtet 9. mars. 

 

Bente: Flombelysning av kirka er en sak som må tas opp igjen. Ønsker også samlinger der det 

kan være mulighet til å spørre ut om Bibelen og teologiske spørsmål. Temakveld? I forbindelse 

med kirkemiddag? 

 

Aud: Sammen med Blåkors ble det arrangert Gjestebud i menighetssalen, 15. mars. Det var full 

sal og god stemning! Det er ønskelig å gjenta dette en gang til i løpet av våren. 

 

 

 

 

 

 

        Kathrine Refstie 

Sekretær/Referent 


