
 

 
 

Kristiansand S  26.10.22 

 

Domkirken Menighet,   Telefon 38 19 69 00 Org. nr.  975655474 

Gyldenløvesgate 9,  4611 Kristiansand   Side 1 av 2 

E-mail:domkirken.menighet@kristiansand.kommune.no 

 

DOMKIRKEN MENIGHET 
KRISTIANSAND 

MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 

Onsdag 28. september 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: Bente, Thea, Ellen 

 
Ord for dagen: Dikt av og ved Lars Erik            Kaffekoking: Kathrine 
 

SAK 53/2022: GODKJENNINGER 

A) Innkalling  

B) Møteprotokoll fra menighetsråd 31. august. 

C) Saksliste  

Vedtak: Godkjent 

 

SAK 54/2022: KVARTALSVIS RAPPORT FOR REGNSKAP OG GIVERTJENESTE  

Kathrine legger fram regnskapsrapport og resultat for givertjenesten pr. 27. september. 

 

Vedtak: Menighetsrådet er godt fornøyd med resultatet. Det er ønskelig at det kan undersøkes 

om det er rom i budsjettet for kurs i kommunikasjon. 

 

SAK 55/2022: KOMITÉ TIL MENIGHETSFEST 

Forrige møte vedtok vi å arrangere menighetsfest, torsdag 10. november klokka 19.00. Stab 

kjenner at dette blir en for stor oppgave, i en travel jobbhverdag. Vi trenger å nedsette en komité 

som tar seg av planlegging og gjennomføring av festen. 

 

Vedtak: Bjørn og Ellen melder seg til pyntekomité. Aase stiller også i komiteen. Forslag om å 

spørre Anne Berit Karlsen. Kjetil og Lars Erik melder seg til rydding og oppvask. Det foreslås å 

spørre Dampen om å sponse bløtkake. Vi spør Vegard Nilsen om å holde foredrag. Musikkquiz 

kan gjerne være underholdning. Bjarne Sløgedal kan eventuelt spørres om å underholde. 

 

SAK 56/2022: INNSPILL TIL MENIGHETSRÅDET 

MR har fått en henvendelse der det ønskes å gjeninnføre praksisen med å kunne velge mellom 

intinksjon og kneling ved alteret under nattverden. Dette ble prøvd ut noen ganger før 

pandemien. AU foreslår at dette tas videre til gudstjenesteutvalget.  
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Vedtak: MR er enig i at dette bør tas videre til gudstjenesteutvalget. Det er viktig at det ikke 

oppleves som et A- og B- lag. 

 

SAK 57/2022: INNSPILL ANG. TILTAK FOR RUSMISBRUKERE 

MR har også fått et innspill vedrørende mange av de menneskene som holder til mellom kirka og 

kontorene, og som «livet ikke har fart så godt med». Det stilles spørsmål om Domkirka kan gjøre 

noe for dem. Vi er jo ei kirke for alle. Et forslag er servering av lunsj en gang i uka, men MR 

oppfordres til å komme med forslag. AU foreslår å sjekke hva slags tilbud som allerede er, blant 

annet i arbeidet til Blåkors og Hjelp oss å hjelpe. 

 

Vedtak: Før vi setter i gang noe, må det sjekkes nøye hva slags tilbud som allerede er. Sammen- 

senteret har åpent hver dag. Det må også sjekkes hva slags ressurser/midler som kreves for å få 

dette til. MR er positive, og Kathrine undersøker dette nærmere. 

 

SAK 58/2022: ORIENTERINGSSAKER 

Kathrine orienterer om Fellesrådets forslag til økonomiplan, og kort om TV- aksjonen i oktober. 

 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

SAK 59/2022: REFERATSAKER 

Kjetil: Referat fra Fellesrådsmøte, tirsdag 20. september.  

 

Vernerunde, medarbeiderundersøkelse, overgang til Kirkepartner, Telefoni- ny løsning, Hånes- 

kontorbygg. 

 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

SAK 60/2022: EVENTUELT 

Neste gang er det ønskelig med et referat fra Kirkemøtet. Kjetil kan si litt om organiseringen, og 

Aud kan si litt om resten av avgjørelsen. 

 

Vedtak: Dette settes opp som orienteringssak på møtet i oktober. 

 

ÅPEN POST 

 

        Kathrine Handeland 

Sekretær/Referent 


