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DOMKIRKEN MENIGHET 
KRISTIANSAND 

MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD 

Onsdag 30. november 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: Lars Erik, Thea, Bente, 

Roald, Tor Inge 

Ord for dagen:                          Kaffekoking: Kathrine 
 

SAK 70/2022: GODKJENNINGER 

A) Innkalling  

B) Møteprotokoll fra menighetsråd 26. oktober. 

C) Saksliste  

Vedtak: Godkjent 

 

SAK 71/2021: FORSLAG TIL KANDIDATER TIL BISPEDØMMERÅD OG 

KIRKEMØTET 

I henhold til forskrift om regler for valg av menighetsråd og leke medlemmer til bispedømmeråd 

og Kirkemøtet, oppfordres alle menighetsråd til å fremme forslag til leke kandidater til 

Nominasjonskomiteens liste. Valgrådet oppfordrer derfor alle menighetsråd til å fremme forslag 

til leke kandidater til Nominasjonskomiteens liste.  

Forslag kan sendes til Valgrådet v/Ivar Sandnes innen 1. februar 2023. 

 

Vedtak: Forslag fra MR er at Erik Dahle fra komiteén for Livsprat spørres. Aud har kontaktinfo 

til Erik. 

 

SAK 72/2022: HENVENDELSE ANG. BLOMSTER TIL RUNDE DAGER 

Vi har fått en henvendelse ang. en tidligere praksis, med blomsterhilsen fra menigheten ved 

runde dager. Dette er det noen som savner, og vi må ta stilling til om dette skal tas opp igjen. Det 

må også tas stilling til hvor grensa skal gå, både med tanke på runde dager og hvor vidt vi skal 

favne. 

 

Vedtak: MR ønsker å innføre ny ordning: Invitere 80-, 85-, 90- års jubilanter til årlig markering, 

en formiddag i menighetssalen med snitter og bløtkake. Stab kan også kontakte menigheter som 

gjør det på denne måten, for å få inspirasjon og tips. 
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SAK 73/2022: PROSTIVISE MØTER – VALG AV NOMINASJONSKOMITE 

I september 2023 er det nytt Kirkevalg, og det skal velges både nytt menighetsråd og nytt 

bispedømmeråd. I forbindelse med bispedømmerådsvalget skal det velges en 

nominasjonskomite. Valgrådet i Agder og Telemark bispedømme skal legge til rette for at det 

velges en slik nominasjonskomite for bispedømmerådsvalget, med et lekt medlem og ett lekt 

varamedlem for hvert enkelt prosti. Dette valget skjer på prostivise valgmøter/valgkurs innen 1. 

februar. Hvert menighetsråd i prostiet har 1 stemme. Begge kjønn skal være representert i 

nominasjonskomiteen med minst 40 %. Det er viktig at menighetsrådene arbeider aktivt for at 

også yngre personer kommer med i komiteen. Valgbare kandidater til nominasjonskomiteen må 

være klare til valgmøtene/kursene i januar 2023. Menighetsrådene i samarbeid med prost og 

kirkeverger sørger for at det er valgbare kandidater. 

Møtet for Kristiansand domprosti er onsdag 11. januar kl. 18.00. 

 

Vedtak: MR har ingen kandidater foreløpig, men alle tenker på dette, og gir beskjed til Lars Erik 

eller Kathrine hvis de finner en aktuell kandidat. 

 

SAK 74/2022 FELLESMØTENE – BEHOV FOR MØTEVERTER 

Ansvarlig for møteverter i Fellesmøtekomiteen, Arve Bjerke, har sendt henvendelse til alle 

medlemmer av Fellesmøtene om frivillige til å delta i praktiske oppgaver under møtene.  

De oppfordrer menighetene og organisasjonene til å stille med tre personer én kveld i løpet av 

uka. Tilbakemelding på hvilken dag og hvor mange vi eventuelt kan stille med, sendes innen 9. 

desember til Arve. 

 

Vedtak: MR foreslår Helge og Live Drange, Marit Syrtveit og Tove Brit Kronhaug Sandøy. 

Kathrine spør disse om de har mulighet. 

 

SAK 75/2022: GUDSTJENESTELISTA FOR VÅREN 

Aud gjennomgår gudstjenestelista for våren 2023. 

 

Vedtak: Ingen innvendinger, og lista tas til etterretning. 

 

SAK 76/2022: HENVENDELSE FRA CRISTIAN STEJSKAL 

Christian Stejskal ønsker å framføre Markus- evangeliet fredag 20. januar i Domkirken. Kathrine 

gir mer informasjon i møtet. 

 

Vedtak: Kathrine sjekker opp litt mer hva denne framføringen egentlig er, og hører eventuelt 

med andre menigheter som har hatt forestillingen hos seg. Avgjørelsen tas på neste møte. 

 

SAK 77/2022: ORIENTERINGSSAKER 

Informasjon om programmet for jula.  

Blomsterhilsen til etterlatte, julefeiring i menighetshuset, gavekort til trengende, hefte med 

program for jula. 

 

Kjetil orienterer litt om avgjørelser tatt på siste Fellesrådsmøte: Tilskuddet fra kommunen er ikke 

redusert, og vi har et godt forhold mellom kommune og kirke. Budsjett for 2023 er på 123 mill, 

og det er budsjettert med et underskudd på 800 000. Domkirkens tårn skal fullføres. Leder i FR, 

Elin Saltød, er gjenvalgt, og Greibesland er valgt som nestleder. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 



 

 
 

3 

 

 
DOMKIRKEN MENIGHET 
KRISTIANSAND 

 
 

SAK 78/2022: EVENTUELT 

Innspill fra diakonvikar Tone: Kirkerommet er en kulturskatt. Ønsker å invitere videregående 

skoler til å komme inn i kirka, og få en kulturopplevelse, med kunst i fokus. Dette vil ho 

gjennomføre 9. og 15. desember. MR applauderer tiltaket. 

 

 

ÅPEN POST 

 

 

Kathrine Handeland 

Sekretær  


