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DOMKIRKEN MENIGHET 
KRISTIANSAND 

MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD 

Onsdag 25. mai 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: Aase Kiledal 

 

 

 
Ord for dagen:                         Kaffekoking: Kathrine 
 

SAK 30/2022: GODKJENNINGER 

A) Innkalling  

B) Møteprotokoll fra ekstraordinært møte i mai 

C) Saksliste  

     Innkalling, møteprotokoll og saksliste er godkjent. 

 

SAK 31/2021: FELLESRÅDETS ØKONOMIPLAN 

Forrige møte informerte Kathrine om brev fra Kirkevergen angående arbeid med økonomiplan 

for 2023- 2026 og årsbudsjett for 2023. Det ble etterlyst en oppdatering på hva vi hadde av 

innspill i forrige økonomiplan, og dette ligger vedlagt i innkallingen. Det som ble bevilget i 

Fellesrådets årsbudsjett for 2022, var kr 100 000,- til lyssetting av kirkerommet. Dette har vi fått, 

og mesteparten av disse midlene er brukt til utskifting av glødepærer til LED, og nye 

styringspaneler. Skal vi ta opp igjen noen av de andre innmeldte behovene fra forrige år?  

 

Daglig leder oversender følgende til økonomisjef: 

 

Menighetens vedtak vedrørende innspill til Fellesrådets økonomiplan. Dette kan være 

• Driftsmessige tiltak 

• Vedlikeholdstiltak 

• Investeringstiltak 
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Vedtak:  

• Driftsmessige tiltak: Menighetsrådet ser et stort behov for å kunne ha en koordinator som 

kunne tatt seg av planlegging, arrangering, oppfølging og praktiske detaljer rundt 

kirkemusikk, Domkoret og guttekoret. Dette tar veldig mye tid for kantorene, spesielt 

Marianne, og det medfører et veldig stort antall plusstimer, som er vanskelig å få 

avspasert. Å være konsertarrangør er en administrativ oppgave, ikke en kunstnerisk. En 

koordinator vil frigjøre de kunstneriske ansatte til å konsentrere seg om det som er 

hovedoppgaven, å delta i gudstjenesten og formilde kirkemusikalske skatter til 

allmennheten. I tillegg ville det også være til stor hjelp om en slik koordinator også 

kunne bidratt i arbeidet med å rekruttere og ha oppfølging av frivillige. 

Det er også et ønske om et årlig tilskudd til Domkoret på kr. 60 000,-.  

 

• Investeringstiltak: Vi har et lydanlegg som ikke fungerer optimalt i kirken. For at alle 

skal kunne få med seg hva som blir sagt, og selv kan delta i gudstjenesten, så er det viktig 

at vi har god lyd. De fysiske omgivelsene er viktige for gudstjenestefellesskapet, og god 

lyd i hele kirkerommet er viktig. Vi har også gamle lyskastere, som absolutt burde ha blitt 

skiftet til nye bikubekastere. Lysekronene har nå fått LED-lyspærer og ny lysstyring, og 

da er det ønskelig å kunne få gjort ferdig resten, slik at belysningen av alter, orgel og kor 

blir mer effektiv og strømbesparende.  

Prisoverslag lydanlegg: 300 000,- til 400 000,-. 

Prisoverslag lyskastere og allmennbelysning: 280 000,- 

 

• Vedlikeholdstiltak: Vi har fått skiftet ut alle benkeputene på de to midtradene i 

Domkirken, og det er ønskelig å kunne fortsette med sideradene, slik at vi får ferdigstilt 

dette arbeidet.  

Prisoverslag: 80 000,- 

 

 

SAK 32/2022: MØTEPLAN FOR HØSTEN 

Forslag til møteplan for høsten 2022: 

 

AU:      MR: 

24. august     31. august 

21. september     28. september 

19. oktober     26. oktober 

16. november     23. november 

7. desember     14. desember (juleavslutning) 

 

Vedtak: Høstens møteplan er vedtatt. 

 

SAK 33/2022: MENIGHETSFEST 

AU har som forslag at vi arrangerer menighetsfest til høsten, av flere grunner. For det første er 

det lenge siden forrige menighetsfest, og dette er et viktig tiltak for 

fellesskapsfølelse/menighetsbygging. Det er også frivillighetens år i 2022, og vi har et ønske om 

å både kunne hedre og rekruttere frivillige, ved å invitere til en hyggelig fest, med god mat, 

underholdning og hyggelig samvær, uten at det koster noe. AU ønsker innspill fra MR på om 

dette er et bra forslag dere støtter, og i så fall ideer til tidspunkt, program, bevertning. 
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Vedtak: Menighetsrådet ønsker å arrangere menighetsfest. Invitasjon til alle frivillige sendes pr. 

post eller på mail. Viktig at festen skal være gratis. Vi satser på å arrangere festen i løpet av 

oktober. 

 

SAK 34/2022 SOMMERAVSLUTNING 15. JUNI 

Det har tidligere vært litt ulik praksis på sommeravslutning for MR og eventuelt stab. Noen 

ganger har dette vært slått sammen, mens de to siste årene har det vært restriksjoner og ikke vært 

mulig å gjennomføre. Ønsker MR å ha dette sammen med stab, eller kun MR? Kom gjerne med 

innspill til hva dere kunne tenke dere, og hvor vi skal ha avslutningen. 

 

Vedtak: Sommeravslutning blir i år bare for menighetsrådet, grunnet at prestene er på tur den 

uka. Det er foreslått å ha avslutningen i Posebyhaven. Bente sjekker ut at dette går i orden. 

 

 

SAK 35/2022: ORIENTERINGSSAKER 

Kathrine: Informasjon om Auds permisjon.  

Lars Erik: Informasjon om Åpen post, og oppmøte på menighetsrådsmøte. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

SAK 36/2022: REFERATSAKER 

Referat fra misjonsutvalget. 

Kathrine refererte fra forrige møte i misjonsutvalget. Det er bestemt at vi også i år deltar på 

aksjonen «Sammen som kirke i hele verden». Det blir utlodning av båt, slik som i fjor. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

SAK 37/2022: EVENTUELT 

Avstand mellom benkene: Benkene i Domkirken står med ulikt mellomrom, og det medfører at 

det noen steder blir for trangt for knærne. Kathrine tar kontakt med Vidar for å høre om dette kan 

rettes på, og om benkene normalt skal være skrudd fast i gulvet. 

 

Tur til Havglimt: Tas opp som sak på neste møte. 

 

Åpne med refleksjon: Kathrine setter opp liste, der alle i Menighetsrådet kommer med et lite 

åpningsord på møtene, etter tur. 

 

 

ÅPEN POST 

Lars Erik informerte om ny post på menighetsråd, som vi kaller «Åpen post». Her settes det ikke 

opp saker, men det er mulighet til å komme med spørsmål, innspill og tanker som kan luftes i 

fellesskapet vårt.  

 

 

 

 

Lars Erik Lyngdal 

Leder         Kathrine Refstie 

Sekretær/Referent 


