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DOMKIRKEN MENIGHET 
KRISTIANSAND 

MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 

Onsdag 31.august 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: Thea og Roald 

Ikke møtt: Bente 

 

 
Ord for dagen: Bjørn                        Kaffekoking: Kathrine 
 

SAK 44/2022: GODKJENNINGER 

A) Innkalling  

B) Møteprotokoll fra menighetsråd med sommeravslutning, 15. juni. 

C) Saksliste  

Vedtak: Godkjent 

 

SAK 45/2021: BESØK AV KIRKEVERGE OG PROST 

Under er utdrag av mail fra Kirkeverge, Andreas Andersen. Han og Freddy ønsker å ha ei runde 

til alle menighetsråd, i løpet av høsten. Vi må prøve å sette en dato for dette. 

 
«Domprost Freddy og kirkeverge Andreas ønsker å besøke de enkelte menighetsrådene i Kristiansand i 

løpet av høsten 2022. Hensikten med besøket er å delta i en samtale med menighetsrådet om 

gjennomføring av menighetens strategiplan, og om gleder og utfordringer i tilknytning til dette. Dersom 

menighetsrådene har innspill eller spørsmål til domprost eller kirkeverge, ønsker vi også å være 

tilgjengelige for dette. Vi tror dette kan være en fin mulighet for oss til å komme tettere på menighetenes 

behov, og for å reflektere sammen rundt valg og prioriteringer i den tiden som ligger foran.» 

  

Vi håper menighetsrådet kan sette av 1 – 1,5 time til dette på ett av semesterets menighetsrådsmøter.  

Tilgjengelige datoer:  

September: 14. 

Oktober: 12., 13., 19., 20. 

November: 1., 2., 3., 8., 24., 29., 30. 

Desember: 1., 13., 14.  

Vedtak: Vi foreslår første møte etter nyttår, onsdag 25. januar. 
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SAK 46/2022: VANDREPLAN FOR NATTERAVNENE 

Vi har fått tilsendt vandreplan for skoleåret 2022/2023. Domkirken menighet står oppført den 8. 

oktober, og det er ønskelig at vi stiller med 3-5 ravner. Mer informasjon på menighetsrådet. 

 

Vedtak: Lars Erik, Kathrine og Ellen stiller for menigheten, og Thea og Håkon spørres om de 

har mulighet. Hvis ikke de kan, utfordrer vi andre i menigheten. 

 

SAK 47/2022: MENIGHETSFEST 

I mai vedtok vi å arrangere menighetsfest, høsten 2022. Vi trenger å lande en dato, og bestemme 

oss for om vi skal ta betalt eller gratis inngang, og også bestemme program og bevertning. 

 

Vedtak: Dato og tidspunkt for menighetsfest settes til torsdag 10. november kl. 19.00. Det må 

settes en komité til festen, og de som har mulighet fra stab og menighetsråd bidrar. 

 

SAK 48/2022: MENIGHETSTUR TIL FLOR OG FJÆRE 

Det har kommet forespørsel om å arrangere menighetstur for de voksne, til Flor og Fjære. Dette 

har vært arrangert tidligere, og noen av menighetens faste deltakere ønsker å få dette til igjen. 

 

Vedtak: Menighetsrådet støtter tur til Flor og Fjære. Arne Rosseland har sagt seg villig til å være 

i komiteen, og Aud stiller også. De sjekker priser og alternativ med én overnatting. 

 

SAK 49/2022: MARKEDSFØRING 

Hvordan kan vi som menighet og kirke markedsføre oss enda bedre? Vi får stadig 

tilbakemeldinger på at det er fine gudstjenester og flotte prekener, men mange har ikke 

«oppdaget» oss! Kan vi gjøre noen grep for å bedre markedsføringen vår? 

 

Vedtak: Tidligere var menighetsbladet den viktigste informasjonskanalen. Vi må utfordre de 

fornøyde besøkende til å fortelle videre, invitere med andre. Det vi har nå er ukesmail, og der er 

det mange abonnenter. Facebook har 1500 følgere, og kan brukes enda mere. Dersom vi av og til 

fremmer innlegg på Facebook (betaler en sum for dette), når vi ut til enda mange flere. Kathrine 

sjekker budsjettet og ser på mulighetene til å bruke litt penger på dette. 

 

SAK 50/2022: ORIENTERINGSSAKER 

Kathrine orienterer om diakon- situasjonen. Tone Kjønniksen er ansatt som diakonvikar for Silje. 

Ho har 50 prosent stilling, og vi tilpasser oppgavene til dette. Vi er glade for at Tone kunne 

begynne på kort varsel, og det blir fint å ha henne her. 

 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

SAK 51/2022: REFERATSAKER 

Ingen referatsaker denne gangen. 

 

SAK 52/2022: EVENTUELT 

Strategisamling- ny dato må settes.  

Vedtak: Dato for neste strategisamling settes til 28. september, i forlengelsen av 

menighetsrådsmøte. Kathrine informerer stab om dette. Temaet er gudstjeneste og trosopplæring. 
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KRISTIANSAND 

 
 

ÅPEN POST 

Oppsummering av sommeren.  

Aud gir en oppsummering av sommeren: Mye dåp og vigsler, og veldig mange cruisebesøk og 

konserter. Det har vært veldig mye folk innom i kirka, både lokale, utenbygds og ikke minst 

utenlandske. Det ble også en vellykket tur til Havglimt i august, med 43 deltakere totalt. 

 

Det ble også orientert om møte med kommunen før sommeren. Vi venter på privat utbyggers nye 

tegninger for kjøkkenløsning/romløsning i menighetshuset, som erstatning for arealet de trenger 

til å lage passasje inn mot nytt torv. 

 

 

 

        Kathrine Handeland 

Sekretær/Referent 


