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DOMKIRKEN MENIGHET 
KRISTIANSAND 

MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD 

Onsdag 26. januar 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  (Ikke møtt) 

Kjetil Drangsholt 

Ellen Gunn Seilen (Ikke møtt) 

Bente Buverud (Ikke møtt) 

 

Varamedlemmer:  

Tor Inge Aurebekk 

Aase Kiledal 

Roald Sandøy 

Ingrid Mydland (perm.) 

 

Meldt forfall:  

Kjetil Drangsholt

 
Ord for dagen: Aud               Kaffekoking: Kathrine 
 

SAK 1/2022: GODKJENNINGER 

A) Innkalling  

B) Møteprotokoll fra møtet i desember. 

D) Saksliste  

     Godkjent 

 

SAK 2/2021: MØTEPLAN FOR VÅREN 

AU har satt opp følgende møteplan for MR, våren 2022: 

26. januar 

16.februar 

30. mars 

27. april (Lars Erik borte, Bjørn Harald leder) 

25. mai 

15. juni (sommeravslutning) 

Godkjent 

 

SAK 3/2022: STRATEGISAMLING 

Strategisamling har dessverre blitt flyttet flere ganger, på grunn av pandemien. 20. januar gikk 

også ut, men neste samling var planlagt 3. mars. Denne samlingen kolliderer med Livsprat, og 

derfor har den blitt flyttet til 10. mars. Det var satt opp tre samlinger denne våren. I samråd med 

MR ser vi på om vi får satt opp en eller to samlinger i vår, i tillegg til 10. mars. Samlingene er fra 

klokka 18 – 21. 

 

Torsdag 10. mars: Tema: diakoni og musikk 

Torsdag 12. mai: Tema: gudstjeneste og trosopplæring 

Tema: frivillighet og kommunikasjon 

Vedtak: MR vedtar å gjennomføre to strategisamlinger i vår, og utsette den tredje til høsten. 
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SAK 4/2022: STILLHET FØR GUDSTJENESTE 

På møtet i desember ble dette tatt opp som en sak, og vi tar dette opp igjen for å høre hva slags 

tanker MR har om denne saken. I forbindelse med dette, er det aktuelt å nevne innledningen til 

nytt gudstjenesteprogram, med justert liturgi, som tas i bruk fra søndag 23. januar: 

 
Forberedelse 
Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til stillhet, lystenning og 
bønn. 
Vedtak: Kathrine lager en plakat i A4- format, med samme tekst som i gudstjenesteprogrammet. 

Plakaten settes i ramme ved salmebøkene og programmene. 

 

SAK 5/2022: FRIVILLIGHETENS ÅR 

2022 er frivillighetens år, og dette ønsker vi at kirka også skal være med å markere. Kirkerådet 

kommer med en utfordring: 

 
Frivillighetens år er også folkekirkens år 
Kirken og organisasjonene er blant de beste på frivillighet. La oss bruke Frivillighetens år 2022 på å synliggjøre dette 

og få mange flere med på å gjøre en innsats for andre! 

  

I Den norske kirke er det om lag ti ganger så mange frivillige som ansatte. En kirke uten frivillighet er utenkelig. Det er 

en kirke med lavt engasjement. Med mer enn 3,6 millioner medlemmer, har Den norske kirke som folkekirke et stort 

potensial til å kunne utgjøre en forskjell i alle landets lokalsamfunn. 

  

Det kan kirken bidra til i frivillighetsåret 2022!  

  
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet 
Marit Halvorsen Hougsnæs, adm.dir., KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter 
 

Vi har mange frivillige i Domkirken, men hele tiden er det bruk for flere. Det er også viktig å 

ikke «slite ut» de vi har, selv om noen tilbyr seg på så mange ting.  

 

Givertjeneste er også en måte å være frivillig på. Hva kan vi i Domkirken gjøre for å ivareta og 

skaffe nye frivillige, både til oppgaver og givertjeneste? 

 

Vedtak: Vi vil prøve å få til inspirasjonssamlinger for de frivillige. Det er ønskelig å kunne ha 

en «pool» av frivillige, som kan være tilgjengelige ressurser. I tillegg skal det lages en folder 

med informasjon om hvilke oppgaver det trengs ressurser til. Kathrine utformer utkast til folder 

til neste MR. 

 

SAK 6/2022: ORIENTERINGSSAKER 

 

Årsmøte: AU har satt dato for menighetens årsmøte til 27. mars i etterkant av gudstjenesten. 

 

Ny lyssetting: Det er nødvendig å ha kirketjener Vidar på plass, før vi får utført første del av 

prosjektet: LED- lyspærer i lysekronene og lampettene, og styringspaneler til disse. Kathrine 

holder kontakten med Elektroexperten, og vi får noen få lyspærer på plass, for å se hvordan de 

passer. Nye lyspærer var ikke medberegnet i pristilbudet på 55000. De nærmere 260 LED-

pærene vil komme på ca. 16000. 

 

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. 
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Julehøytiden: Aud informerer om hvordan gudstjenester og julevandring ble gjennomført.  

Vi er godt fornøyde med gjennomføringen av julaften og resten av høytiden. 

 

Drop-in dåp: Det vil bli mulighet for drop- in dåp i Domkirken, lørdag 5. mars. Dåpstallene for 

2021 viser en økning, og dette gleder vi oss over. Drop- in dåp skal gjøre det enda lettere for folk 

som har vært litt på vent å kunne få gjennomført dåp. 

 

Orienteringene tas til etterretning. 

 

 

SAK 7/2022: REFERATSAKER 

Aud refererte fra møte ang. nytt samarbeidsprosjekt: Åpen Fredagskirke. Dette skal være et 

samarbeid mellom Domkirken, Kirkens Bymisjon, studentprest og omkringliggende menigheter. 

Tanken er å ha Jakobsmesse/studentmesse en gang i måneden, og Åpen Fredagskirke fra 20 til 

23 de andre fredagene.  

 

SAK 8/2022: EVENTUELT 

Tor Aurebekk orienterte fra styremøte i Domkoret. Brev fra MR angående refusjon av 

gratisbilletter. Spørsmålet om vi skal fortsetter med bruk av gratisbilletter må tas på 

fellesrådsnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

        Kathrine Refstie 

Sekretær/Referent 


