REFERAT FRA MØTE I MOLDE MENIGHETSRÅD
Møtedato: 18.01.2017

Møtetid: kl. 19:00

Møtested: Molde domkirke (Kirkestua)

Tilstede:
Anita Dalmo Moltubak, Annlaug Fjøren, Kristin Glæstad Vonheim, , Grethe Lystad Johnsen, Håvard
Ervik, Vibeke Wiersholm Gjære, Eyvind Pettersson, Åse Marie Longva.
Meldt forfall:
Kristine Elisabet Svendsen.
Andre tilstede:
Finn Arild Fjøren, administrasjonsleder
May Lisbeth H Aurdal, NMS (til stede under Åpen post).
Forfall:
Stig Ove Voll

ÅPEN POST
Molde domkirke skal inngå ny misjonsavtale i løpet av 2017 og i den forbindelse orienterte May
Lisbeth H Aurdal fra NMS om ulike muligheter som vi har i NMS. Se referat fra orienteringen under
sak 003/17.

GODKJENNINGSSAKER



Innkalling til møte i Molde menighetsråd 18.01.2017. Godkjent.
Referat fra møte i Molde menighetsråd 07.12.2016. Godkjent.

VEDTAKSSAKER
Sak 001/17

Evaluering av konserter i adventstiden 2016

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Møtebehandling
På grunn av sykdom møtte ikke kantor Magnus M Myhre på menighetsrådsmøte. Saken ble likevel drøftet
på bakgrunn av erfaringene menighetsrådsmedlemmene hadde gjort ved å delta på ulike konserter og
orientering fra administrasjonen og sogneprest Grethe L Johnsen. Menighetsrådet er godt fornøyd med
hvordan utleievirksomheten til konserter blir håndtert. Konsertene i adventstiden har god variasjon i
artister og type musikk og når ulike grupper mennesker. Johnsen orienterte om vanskelighetene med å få
forhåndsoversikt over repertoar for å kunne godkjenne det som blir fremført. Mengden konserter synes
menighetsrådet det er vanskelig å uttale seg om. De som var på konserten til Ole Edvard Antonsen stilte
spørsmål med hvor kirkerelatert innholdet i konserten var. Det ble også reagert negativt på promoteringen
og reklamen for BMW utenfor kirken i forbindelse med konserten.
Vedtak
1. Menighetsrådet ønsker at det kan være en veksling på hvilke artister som får ha konserter i
domkirken. Det er viktig at nye artister kan slippe til og at variasjonen i musikkformen i konsertene
blir tatt vare på.
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2. Menighetsrådet vil at utleiereglementet gjennomgås for om mulig å kunne få en tydeligere kontroll
med hva som blir fremført i konsertene.
3. Dersom Ole Edvard Antonsen skal ha konsert i domkirken igjen, må det presiseres hvilket lokale han
er i og hva som forventes av innholdet i en kirkekonsert. Det må også vises forsiktighet med
profileringen av produkter i forbindelse med konserten.

Sak 002/17

Trosopplæringsplan for Molde domkirke

Forslag til vedtak:
Molde menighetsråd vedtar fremlagte utkast til Molde domkirkes trosopplæringsplan og videresender den
til biskopen for godkjenning.
Møtebehandling
Menighetsrådet drøftet fremlagt plan med endringene som ble presentert og hadde ingen innvendinger
mot det som var foreslått.
Vedtak
Molde menighetsråd vedtar fremlagte utkast til Molde domkirkes trosopplæringsplan og videresender den
til biskopen for godkjenning.

Sak 003/17

Nytt misjonsprosjekt 2017

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Møtebehandling
Under «Åpen post» orienterte May Lisbeth H Aurdal fra NMS om NMS sin omlegging i prioritering av
satsingsland. Endringen begrunnes ut fra situasjonen i landene. I en del tidligere misjonsland er det få
misjonærer igjen. Det skaper problemer med kommunikasjon og mulighet for oppfølging med hva pengene
blir brukt til. Misjonsarbeidet i Kamerun som Molde domkirke har støttet gjennom mange år, er ikke lenger
et av NMS sine satsingsland. Det vil fremdeles være mulig å gi penger til Kamerun, men oppfølgingen av
arbeidet vil ikke være tilfredsstillende.
NMS sine satsingsland og oppgaver nå er:
1. Mali.
Oversettelsesarbeid av Bibelen til fulani folket. Arbeid mot kjønnslemlestelse av kvinner.
2. Thailand.
Forkynnelse av en personlig og nådig Gud. Opplæring av lekfolk. Diakonalt arbeid i slummen i
Bangkok.
3. Etiopia.
Sammen med den lokale kirken dele troen på Jesus. Gi små og fattige folkegrupper praktisk hjelp og
tro på seg selv. Støtter arbeidet for kvinners rettigheter og utdanning av kvinner. Gi ungdom
impulser og muligheter.
4. Midtøsten.
Gjennom TV-kanalen SAT 7 gjøres Guds kjærlighet kjent i land som er stengt for kristen misjon. 21
mill. mennesker ser kanalen i muslimske land. Gjennom bibelbutikker gjøres Bibelen tilgjengelig for
flere. Kvinnearbeid. Skolearbeid.
5. Estland.
Estland er sterkt avkristnet. NMS støtter arbeidet to menigheter i og ved Tallin. 3 misjonærer.
Støtte til fattige familier. Utvikling av ungdomsarbeid lokalet og nasjonalt. Menighetsplanting.
6. England.
Selv om tradisjonene er lange og sterke for kirken i England, har flere generasjoner engelskmenn
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ikke noe forhold til kirken og den kristne tro. NMS starter nye ungdomsmenigheter for å kunne
bygge kirken fra grunnen av. 4 misjonærer og ungdomsteam.
Menighetsrådet samtalte om saken. Det er lange tradisjoner for misjonsengasjementet for Kamerun i
Molde domkirke fordi flere tidligere kamerunmisjonærer hører til i menigheten. Det har tidligere vært
arrangert noen turer til Kamerun, men de senere år har det vært vanskelig å få informasjon til menigheten
som vi kan bruke for å løfte misjonsengasjement frem. Hva skjer med engasjementet hos de som er
engasjert om vi kutter helt ut misjonsprosjektet i Kamerun? Det har vært positivt for menigheten at vi har
hatt prosjekter som er aktuelle for ulik deler av arbeidet og aldersgrupper i vår menighet. Ved et eventuelt
skifte må dette tas vare på. Å skape større misjonsengasjement gjennom for eks. besøk til oss eller besøk til
prosjektet, vil være enklere om prosjektet/ene ligge nærmere oss i geografisk avstand.
Vedtak.
1. Forslag til land/prosjekt som en vil se nærmere på:
 England
 Kamerun
 Midtøsten SAT 7
 Estland
 Flyktningkrisen
2. Saken drøftes i staben og på neste møte i menighetsrådet.
3. Nytt misjonsprosjekt presenteres på menighetens årsmøte 30.april.

Sak 004/17

Revisjon av lokal grunnordning for gudstjenester i Molde domkirke

Forslag til vedtak:
Menighetsrådet vedtar gudstjenesteutvalgets fremlagte forslag til endringer i lokal grunnordning for
gudstjeneste i Molde domkirke.
Møtebehandling
Sogneprest Grethe L Johnsen orienterte om gudstjenesteutvalgets revisjon av lokal gudstjenesteordning.
Denne gangen er det snakk om mindre justeringer av ordningen og gudstjenesteutvalget har så langt
arbeidet seg gjennom første del av gudstjeneste. Endringene som er foreslått er referert i referat fra møte i
gudstjenesteutvalget 01.12.2016. (se vedlegg til sakspapirer til menighetsrådsmøte 18.01.2017.)
Vedtak
Menighetsrådet vedtar gudstjenesteutvalgets fremlagte forslag til endringer i første del av lokal
grunnordning for gudstjeneste i Molde domkirke.

REFERATSAKER




Referat fra møte i gudstjenesteutvalget 01.012.2016
Referat fra MMR-AU 10.01.2017
Referat fra styremøte i Schola Cantorum 06.12.2016

Molde domkirke 30.01.2017
for Molde menighetsråd

(Sign.)
Kristine Elisabet Svendsen
Leder

Finn Arild Fjøren
Administrasjonsleder

ADRESSE

Molde domkirke
Kirkebakken 2
6413 MOLDE

TELEFON SAKSBEHANDLER

71 11 14 61

TELEFON KIRKEKONTORET

71 11 14 70

E-POST

molde.domkirke@molde.kommune.no

ORGANISASJONSNR.

976 996 798
BANKKONTO

9650 26 85632

