REFERAT FRA MØTE I MOLDE MENIGHETSRÅD
Møtedato: 22.08.2018

Møtetid: kl. 19:00

Møtested: Molde domkirke (Kirkestua)

Tilstede:
Håvard Ervik (leder), Anita Dalmo Moltubak, Grethe Lystad Johnsen, Kristine Elisabet Svendsen, Åse
Randi Behrentz, Annlaug Fjøren, Stig Ove Voll.
Meldt forfall:
Eyvind Pettersson, Håvard Stedje Hansen.
Andre tilstede:
Finn Arild Fjøren, administrasjonsleder

GODKJENNINGSSAKER



Innkalling til møte Molde menighetsråd 22.08.2018
Referat fra møte i Molde menighetsråd 06.06.2018

VEDTAKSSAKER
Sak 021/18 Oppfølging av NaMu - menighetsundersøkelse 2018
Forslag til vedtak:
Saken blir lagt frem uten forslag til vedtak
Møtebehandling:
Menighetsrådet samtalte om saken og luftet tanker om hvordan menighetsrådet kan ta tak i de
konklusjoner som er trukket ut fra resultatet av menighetsundersøkelsen som ble gjennomført våren 2018.
Konklusjonen sier blant annet at menigheten trenger å ha større fokus på den enkelte. Utfordringen til
sette større fokus på den enkelte er viktig for å virkeliggjøre visjonen for menigheten. Vi bør se det vi
allerede gjør ut fra fokuset på om vi når den enkelte. Hvordan fungerer kirkekaffen, hvordan møter vi
dåpsfølgene? Trenger vi flere kirkeverter på hver gudstjeneste for å bedre nå den enkelte? Å starte nye
smågrupper har hatt stor fokus etter tidligere undersøkelser, men det har vært vanskelig å få i gang nye
grupper. Kan vi hente ut noe av det positive ved smågruppearbeidet inn i arbeidet, uten å starte nye
grupper i tradisjonell forstand? Noen hadde gode erfaringer fra nådegavekurs og mente at dette var viktig
for dette fokuset. Fokuset på den enkelte er en diakonal utfordring, en utfordring som alle i menigheten
trenger å bevisstgjøre seg.
Menighetsrådet ønsker å sende noen fra menighetsrådet og staben for å hente ideer og inspirasjon på
konferanse om «Fresh Expressions of Church», enten i England eller i Sverige.
Menighetsrådet drøftet også om Molde domkirke skulle fortsette med NaMu og fornye mentoravtalen med
Ommund Rolfsen.
Vedtak
1. Mentoravtalen med Ommund Rolfsen fornyes for 2 år etter samme mal som sist. Spørsmålet om ny
undersøkelse om to år tas opp til vurdering våren 2020.
2. Menighetsrådet sender to fra staben og en fra menighetsrådet til konferanse om «Fresh
expressions og Church/Nya sätt at vara kyrka». Ramme for turen settes til ca. kr. 15 000, og
midlene tas fra menighetsrådets disposisjonsfond. Første prioritet er tur til England, ev. Sverige.
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

Sak 022/18

Menighetsmøte om menighetsarbeidet på Kvam 06.09.2018

Forslag til vedtak:
Menighetsmøte om domkirkens arbeid på Kvam avholdes torsdag 6.september kl.19.00 i kirkestua. Tema er
domkirkens menighetsarbeid på Kvam, endring av planen om bygging av kirke på Kvam og endring av
formålet for bruk av midlene i Kvam kirkefond. Menighetsrådet har vedtatt en anbefalinger og ber
menighetsmøte om å komme med råd om følgende punkt:
1. Endring i planen om å bygge kirke på Kvam
Bygging av eget kirkebygg på Kvam tas ut av menighetens planer.
2. Endring i formålet for Kvam kirkefond
Formålet for midlene som er samlet inn til bygging av kirke på Kvam omgjøres. Pengene brukes til å
ruste opp felles menighetslokale i domkirken.
Menighetsrådet tar saken opp til endelig vedtak etter menighetsmøtet.
Møtebehandling:
Menighetsrådet drøftet saken og vedtok fremlagte forslag til råd til menighetsmøtet 6. september. Møtet
annonsers i RB 23.08.2018, på Informasjonsskjermen i domkirken og med oppslag på Bunnpris Kvam.
Menighetsrådet vil ta saken opp til endelig behandling på menighetsrådsmøte 26.09.2018.
Vedtak
Menighetsmøte om domkirkens arbeid på Kvam avholdes torsdag 6.september kl.19.00 i kirkestua.
Tema er domkirkens menighetsarbeid på Kvam, endring av planen om bygging av kirke på Kvam og
endring av formålet for bruk av midlene i Kvam kirkefond. Menighetsrådet har vedtatt en
anbefalinger og ber menighetsmøte om å komme med råd om følgende punkt:
1. Endring i planen om å bygge kirke på Kvam
Bygging av eget kirkebygg på Kvam tas ut av menighetens planer.
2. Endring i formålet for Kvam kirkefond
Formålet for midlene som er samlet inn til bygging av kirke på Kvam omgjøres. Pengene
brukes til å ruste opp felles menighetslokale i domkirken.
Menighetsrådet tar saken opp til endelig vedtak etter menighetsmøtet.

Sak 023/18

Kriterier for utleie av domkirken til konserter

Forslag til vedtak:
1. Molde menighetsråd vil ikke leie ut kirken til Norges korforbund – Romsdal til innøving og
fremføring av musikalen «Evita».
2. Fremlagt retningslinjer som er utarbeidet av administrasjonen i samarbeid sogneprest og kantorer
godkjennes og skal være retningsgivende ved utleie av domkirken til konserter.
Møtebehandling:
Menighetsrådet samtalte om hva kirkerommet skal brukes til. Det var stor enighet om at det skal vises stor
romslighet i forhold til form og innhold, men at en hele tiden skal ta hensyn til at kirkerommet er vigslet til
gudstjeneste bruk. Derfor skal det som fremføres vurderes ut fra om det som formidles har relevans til
kirkerommet og den kristne tro. Denne vurderingen er det kantor som har ansvaret for. I tvilstilfeller kan
spørsmål legges frem for menighetsrådet.
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

Menighetsrådet kan ikke se at «Evita» som Norges korforbund- Romsdal har spurt om å fremføre i
domkirken har en slik relevans, og menighetsrådet svarer derfor nei på forespørselen om å få bruke kirken.
Menighetsrådet gjorde en endring i forslaget som kantor Magnus Moksnes Myhre har utarbeidet som
kriterium/veiledning for vurderingen i forbindelse med utleie. Opprinnelig forslag var: «…men ønsker at
arrangement som omsøkes har en relevans i forhold til det kristne budskap og kirkerommet». Dette endres
til «… men vil at arrangement som omsøkes skal ha relevans i forhold til det kristne budskap og
kirkerommet.» Foreslåtte tekst med endring legges på nettsiden der det søkes om leie av kirken.
Vedtak
1. Molde menighetsråd vil ikke leie ut kirken til Norges korforbund – Romsdal til innøving og
fremføring av musikalen «Evita».
2. Følgende tekst legges på nettsiden der det søkes om leie av domkirken til konserter:
«Program/innhold skal godkjennes av kantor og prest, på vegne av menighetsrådet. Kirken er et
hellig rom, og det setter andre rammer enn ved andre «kulturscener». Molde menighet verdsetter
stor bredde og mangfold, men vil at arrangement som omsøkes skal ha en relevans i forhold til det
kristne budskap og kirkerommet.»

Sak 024/18

Misjonsprosjektet høsten 2018

Forslag til vedtak:
Legges frem uten forslag til vedtak
Møtebehandling:
Menighetsrådet samtale om hvordan vi kan skape misjonsengasjement i menigheten, og hvordan vi kan nå
innsamlingsmålet. En av gudstjenestene i høst bør være en «misjonsgudstjeneste» og i etterkant av
gudstjenesten kan vi ha tilsvarende «misjonstivoli» slik som Arken tok ansvar for høsten 2017. Liv Kari
Sigerseth er sykemeldt, så derfor kan ikke Arken ta ansvaret denne gangen. Det bør nedsettes en
arbeidsgruppe for arrangementet med to fra menighetsrådet og to fra diakoniutvalget.
På informasjonsskjermen ligger informasjon om misjonsprosjektene. Det bør komme frem hvor mye vi
samler inn til prosjektene.
Vedtak
1. En av gudstjenestene i løpet av høsten-18 skal være en misjonsgudstjenestene. Sokneprest Grethe
L Johnsen finner en passende gudstjeneste.
2. Etter misjonsgudstjenesten arrangeres det et «misjonstivoli». Arbeidsgruppe for misjonstivoliet er
Håvard Ervik og Kristine E Svendsen. I tillegg forespørres diakoniutvalget om å stille med to
representanter. Håvard Ervik tar initiativ til møte i arbeidsgruppen.
3. Det gis informasjon på infoskjermen i våpenhuset om hvor mye som er samlet inn. Adm ordner det.

Sak 025/18

Offertildeling høsten 2018

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Møtebehandling:
Menighetsrådet ønsket å behandle denne saken i sammenheng revisjon av budsjett for 2018 som
planlegges å bli tatt opp på neste menighetsrådsmøte. Frem til da brukes en offertildelingslisten som er satt
opp.
Vedtak
Saken utsettes.
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

Sak 026/18

Etterlysning av komitevedtak om liturgiske tekstiler i i hvit farge

Forslag til vedtak:
Skriv forslag til vedtak her…
Møtebehandling:
Menighetsrådet ble orientert om at komiteen på grunn av vanskeligheter med å samle komiteen, ikke har
fått behandlet saken. Menighetsrådet mener saken haster og ønsker å få avklart dette nå. Dersom ikke
komiteen greier å behandle saken, vil menighetsrådet ta saken opp uten innstilling fra komiteen.
Vedtak
Komiteen som skal levere innstilling til valg av ny hvit messehagel i domkirken, må komme med sin
innstilling til neste menighetsrådsmøte. Hvis innstillingen ikke er gitt, vil menighetsrådet likevel behandle
saken.

Sak 027/18

Grønn menighet - nye tiltak høsten 2018

Forslag til vedtak:
Skriv forslag til vedtak her…
Møtebehandling:
Menighetsrådet ønsker å gjennomgå punktene i avtalen som menigheten har inngått som grønn menighet.
Flere tiltak er fulgt opp, men en ønsker en samtale om nye tiltak.

Vedtak
Diakoniutvalget innkalles til et menighetsrådsmøte for å samtale om Molde domkirke som grønn menighet
og om nye tiltak som kan settes i gang.

REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER



Referat fra MMR-AU 14.08.2018
Innflytterdag flyttet til 8. september

Molde domkirke 03.09.2018
for Molde menighetsråd

(Sign.)
Håvard Ervik
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

