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DOMKIRKEN MENIGHET 
KRISTIANSAND 

MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD 

Onsdag 26. oktober 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: Ellen Seilen 

 

 
Ord for dagen: Kjetil              Kaffekoking: Kathrine 
 

SAK 61/2022: GODKJENNINGER 

A) Innkalling  

B) Møteprotokoll fra menighetsråd 28. september. 

C) Saksliste  

Vedtak: Godkjent 

 

SAK 62/2021: MENIGHETSFEST 10. NOVEMBER 

Vedlagt innkallingen ligger invitasjon til menighetsfesten i november. Programmet er stort sett 

på plass, men vi trenger å sette opp en arbeidsliste for kvelden, der vi fordeler oppgavene som 

skal utføres før, under og etter festen. Noen oppgaver er plassert allerede. 

 

Vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestilling av mat, innkjøp av brus, 

kaffe ++ 

Kathrine 

Innkjøp av pynt Bjørn, Ellen       

Dekke bord og pynte Bjørn, Ellen, Åse og Anne Berit 

Lede festen Aud 

Glassmaleriene i Domkirken Tone, på skjerm 

Servering Bente, Anne Berit, Åse 

Foredrag Vegard Nilsen 

Musikalsk innslag/underholdning Elsebeth 

Rydding, oppvask Lars Erik, Kjetil, Åse, Anne Berit 
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SAK 63/2022: STRATEGISAMLINGER 

Vi har tre emner igjen til strategisamlingene våre: Trosopplæring, gudstjeneste og kirkemusikk. 

AU foreslår å ta trosopplæring først, siden dette er noe vi trenger å finne nye strategier på, så fort 

som mulig. Vi ønsker å få til denne samlingen før jul. AU tenker at vi kan prøve å gjøre det på 

samme måte som sist, at vi tar samlingen i forkant av menighetsrådet i november. 

 

Vedtak: Vi gjennomfører som foreslått. Strategisamling, tema trosopplæring, onsdag 30. 

november i forkant av menighetsrådsmøtet. 

 

SAK 64/2022: INNSPILL ANGÅENDE LINDUKEN PÅ ALTERET 

Daglig leder har fått en henvendelse angående alterduken i lin. Denne har mest sannsynlig ikke 

blitt gjort noe med på flere år, og den er krøllete og antagelig ganske skitten. I tillegg er det 

foreslått å kjøpe glassplate til å legge oppå duken, istedenfor plastduken som ligger der nå. Dette 

vil også være mer brannsikkert enn å ha plastduk. Prisforslag for herdet glassplate og 

pleksiglassplate i tilpasset størrelse legges fram på møtet. 

  

Vedtak: Vi arbeider videre med denne planen. Kathrine henter glassprøver på herdet glass 

og krystallglass.  

 

SAK 65/2022: BEREDSKAPSKASSE 

Fellesrådet har foreslått at alle menighetene BØR lage en beredskapskasse som man enkelt kan 

ta med seg dersom man skal åpne kirken (eventuelt ha med seg et annet sted) ved ulykke/krise. 

Forslag til innhold kommer fra annet fellesråd, og forklares på møtet. 

 

Vedtak: MR vil ha beredskapskasse. Kathrine/stab kjøper inn det som trengs, og setter 

kassen på trevet på kirketjenerkontoret. Kassen bør også inneholde ei liste over frivillige 

som kan hentes inn/kontaktes. 

 

SAK 66/2022: HELHETLIG MENIGHETSPLAN 

Daglig ledere har blitt orientert om et nytt konsept: Helhetlig menighetsplan. 

«Helhetlig menighetsplan» av Tore Gullaksen og Ivar Sandnes. Dette verktøyet prøves nå ut i en 

del menigheter og skal være tilgjengelig for alle fra 1.januar 23. Det er fullt mulig å bli med nå 

ved å ta kontakt med Sandnes.  

 

Kathrine viser en kort presentasjon på møtet. 

 

Vedtak: MR synes verktøyet er interessant. Viktig at det blir lokal forankret, og vi trenger 

mer informasjon om dette før det tas en avgjørelse. 

 

SAK 67/2022: ORIENTERINGSSAKER 

Kjetil informerer om vedtakene ang. organisering fra Kirkemøtet. Aud sier litt om resten av 

avgjørelsen. 

Diakon - vikar Tone ønsker å arrangere julaftenfeiring i menighetshuset. Aud orienterer. 

 

Vedtak: Tas til orientering 

 

SAK 68/2022: REFERATSAKER 

Kathrine refererer fra møte i kunstutvalget. Kunstutvalget ønsker ny fokus på betongrelieffene, 

og hva vi skal gjøre med disse. Relieffene ble laget i 2000, og har i mange år blitt lagret under ei 

trapp i domkirken. 
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Vedtak: MR vil gjerne se relieffene, siden flere i MR aldri har sett dem. Så tar vi en 

avgjørelse etter det, på hva som eventuelt kan gjøres med relieffene. 

 

 

SAK 69/2022: EVENTUELT 

 

 

ÅPEN POST 

 

 

Kathrine Handeland 

Sekretær/Referent 

                        

  


