REFERAT FRA MØTE I MOLDE MENIGHETSRÅD
Møtedato: 04.10.2017

Møtetid: kl. 19:00

Møtested: Molde domkirke (Kirkestua)

Tilstede:
Kristine Elisabet Svendsen (leder), Åse Marie Longva, Anita Dalmo Moltubak, Annlaug Fjøren, Stig
Ove Voll, Håvard Stedje Hansen, Grethe Lystad Johnsen (sokneprest), Håvard Ervik, Vibeke
Wiersholm Gjære.
Meldt forfall:
Eyvind Pettersson.
Andre tilstede:
Bente Iversen Foseide, repr. fra Misjonsalliansen
Finn Arild Fjøren, administrasjonsleder

ÅPEN POST
Informasjon fra vårt misjonsprosjekt i Liberia. v/ Bente Iversen Foseide

GODKJENNINGSSAKER



Innkalling til møte i Molde menighetsråd 04.10.2017. Godkjent
Referat fra møte i Molde menighetsråd 23.08.2017. Godkjent

VEDTAKSSAKER
Sak 030/17 Revisjon av lokal grunnordning for gudstjenester i domkirken
Forslag til vedtak:
Molde menighetsråd godkjenner forslag til revisjonen av lokal grunnordning for gudstjenesten som er
foreslått og ønsker at endringene innføres så snart som mulig.

Møtebehandling
Sokneprest Grethe L Johnsen orienterte om arbeidet og vedtakene i gudstjenesteutvalget. Endringene som
er foreslått er en revisjon av tidligere vedtatte grunnordninger for gudstjenestene i Molde domkirke. De
viktigste punktene er:
1. Gudstjenesteutvalget ønsker at liturgien i større grad skal være en dialog mellom Gud og
menigheten. Dvs. at det skal innføres flere menighetssvar i liturgien.
2. Innbæringen av nattverdelementene gjøres i inngangsprosesjonen.
3. Ny dåpsliturgi innføres (Dette er pålagt av Kirkemøtet). Dåpslys skal fortsatt brukes, men settes nå i
stake slik at lysene brenner og er synlig gjennom hele gudstjenesten.
4. Klokker skal ikke bære korset i inngangsprosesjonen. Dette skal drøftes med klokkerene på
medarbeidermøte 22. november.
5. Til å slå de tre bønneslagene med klokkene i innledningen av gudstjenesten, brukes en egen klokke
inne i kirkerommet.
Menighetsrådet drøftet de foreslåtte endringene. Det var uenighet om pkt. 4 og det ble understrekt at
saken må drøftes med klokkerene. Endringene prøves ut og evalueres i etterkant.

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

Vedtak
1. Molde menighetsråd godkjenner forslag til revisjonen av lokal grunnordning for gudstjenesten som
er foreslått og ønsker at endringene innføres så snart som mulig.
2. Menighetsrådet vil at gudstjenesteutvalget skal drøfte hvordan gudstjenesten kan gjøres mer
tilgjengelig for «kirkeuvante», som f.eks. mange som er i dåpsfølger. Mange trenger hjelp til å følge
liturgien.

Sak 031/17

Møte med NaMu-mentor Ommund Rolfsen 17. okt. 2017

Forslag til vedtak:
1. Ny NaMu-undersøkelse gjennomføres i slutten av januar 2018.
2. AU tar ansvar for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen.

Møtebehandling
Leder Kristine Svendsen orienterte om kontakten med mentor Ommund Rolfsen. I avtalen ligger det at vi
skal ha en samtale med Rolfsen nå i høst og den er planlagt til 17. oktober kl. 15.30. Hele menighetsrådet
inviteres til å bli med på samtalen. Tema blir hvordan vi kan bruke «vekstkreftene» i menighetsarbeidet,
særlig med tanke på det arbeidet vi allerede har. Ny undersøkelse planlegges på nyåret 2018.

Vedtak
1. Ny NaMu-undersøkelse gjennomføres i slutten av februar 2018.
2. AU tar ansvar for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen.

Sak 032/17

Program for 60-års jubileet for Molde domkirke

Forslag til vedtak:
Legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling:
Administrasjonsleder Finn Arild Fjøren og sokneprest Grethe Lystad Johnsen orienterte om det som er
planlagt:
Lørdag 9. des. kl.14.00: Kirkevandring i domkirken med Ola Gjendem
Søndag 10. des. kl.11.00: Jubileumsgudstjeneste. Gudstjenesten vil være en gudstjeneste for små og store
og bære preg av deltakelse fra hele menigheten. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe i kirkestua med
innsamling av penger til menighetens misjonsprosjekter. Arken med Liv Kari Sigerseth i spissen har ansvar
for opplegget. Menighetsrådet hjelper til med gjennomføringen av kirkekaffen.
Søndag 10.des. kl. 18.00: Jubileumskonsert med felleskor med sangere fra Molde, Spjelkavik og Volda
menigheter.

Vedtak
Fra menighetsrådet deltar Åse Marie Longva, Stig Ove Voll og Annlaug Fjøren i planlegging og
gjennomføring av kirkekaffen.
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Sak 033/17

Menighetsweekend 9.- 11. febr. 2018

Forslag til vedtak:
1. Menighetsrådet bevilger kr. 5 000,00 til aktiviteter på weekenden.
2. Menighetsrådet avsetter kr. 5 000,00 slik at en kan tilby familier som trenger det økonomisk støtte
for å kunne delta på weekenden.

Møtebehandling:
Sogneprest Grethe Lystad Johnsen orienterte om planene for menighetsweekend på IMI-Stølen, Oppdal 9.11.februar 2018. Menighetsrådet synes det er viktig at alt gjøres for at flest mulig i alle aldre kan få delta på
weekenden.

Vedtak
1. Menighetsrådet bevilger kr. 5 000,00 til aktiviteter på weekenden.
2. Menighetsrådet avsetter kr. 5 000,00 slik at en kan tilby familier som trenger det økonomisk støtte
for å kunne delta på weekenden.

Sak 034/17

Endring av formål for Kvam kirkefond

Forslag til vedtak:
Molde menighetsråd vil avholde et menighetsmøte om menighetsarbeidet på Kvam. Spørsmålene som skal
avklares er:
1. Skal Molde domkirke fremdeles ha som målsetting å få realisert et nytt kirkebygg på Kvam?
2. Kan formålet for Kvam kirkefond endres slik at pengene kan brukes til andre tiltak i menigheten?
3. Kan pengene på Kvam kirkefond brukes til opprustning av kjøkken og annet i kirkestua i domkirken?

Møtebehandling:
Menighetsrådet drøftet arbeidet på Kvam og spørsmålet om hvordan en skal tenke fremover om arbeidet.
Gudstjenestearbeidet på Kvam har endret seg. Det var stor enighet om at slik en ser fremtiden, vil det ikke
være aktuelt å bygge en egen kirke på Kvam. Derfor mener menighetsrådet at tiden er moden for å starte
arbeidet for å endre planene for bygging av nytt kirkebygg på Kvam.
Før en gjør et nytt vedtak, vil menighetsrådet ha et menighetsmøte for å drøfte saken. Dersom resultatet
blir slik menighetsrådet ønsker, vil menighetsrådet gjøre vedtak om at planene om å bygge nytt kirkebygg
på Kvam legges bort og at formålet for Kvam kirkefond endres slik at pengene kan brukes til andre
menighetsbyggende tiltak.
Vedtak
Molde menighetsråd vil avholde et menighetsmøte i slutten av januar 2018 om menighetsarbeidet på
Kvam. Spørsmålene som skal avklares er:
1. Skal Molde domkirke ha som målsetting å bygge et nytt kirkebygg på Kvam?
2. Kan formålet for Kvam kirkefond endres slik at pengene kan brukes til andre tiltak i menigheten?

Sak 035/17

Utnevnelse av ny representant til Musikk i Molde domkirke

Saksfremstilling
Som sak under eventuelt fremlegges melding fra Evy Sisilie Bergum. Evy Sisilie Bergum har vært utnevnt
som menighetsrådets representant i utvalget Musikk i Molde domkirke. Hun har nå bedt seg fritatt fra
oppgaven.
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Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak

Møtebehandling:
Menighetsrådet takker Evy Sisilie for innsatsen som medlem i Musikk i Molde domkirke. Som nytt
utvalgsmedlem foreslår menighetsrådet: 1. John Erik Brakstad, 2. Jens Kristian Mordal.

Vedtak
Administrasjonen får i oppgave å forespørre følgende til ny utvalgsmedlem i Musikk i Molde domkirke:
1. Johns Erik Brakstad
2. Jens Kristian Mordal

Sak 036/17

Hvordan synliggjøre misjonsprosjektene i menigheten?

Saksfremstilling
Som sak under eventuelt utfordres menighetsrådet til å drøfte hvordan vi kan løfte frem
misjonsperspektiver og prosjektene i menighetsarbeidet. Staben etterlyser innspill på dette. Det må gjøres
en ekstra innsats for å samle inn pengene vi har avtalt skal komme fra menigheten.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling:
Menighetsrådet drøftet hvordan misjonsprosjektene kunne gjøres med synlig for menigheten.
Innsamlingen av penger kan vi synliggjøre gjennom søyler i våpenhuset. Andre kanaler til innsamling av
penger kan være offer, givertjeneste, misjonsgrupper o.l.

Vedtak
Saken tas opp på første menighetsrådsmøte i 2018.

Molde domkirke 16.10.2017
for Molde menighetsråd

(Sign.)
Kristine Elisabet Svendsen
Leder

Finn Arild Fjøren
Administrasjonsleder
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