DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 09.05.18

MØTEPROTOKOLL FOR DOMKIRKEN MENIGHETSRÅD
Onsdag 25. april 2018 kl. 18.00.

Møtet ble holdt i møterom i 2. etg.
Medlemmer:
Svein Takle, leder
Bjørn Harald Handeland, nestleder
Øyvind Hellang
Tor Inge Aurebekk.
Eirin Anita Rosendal
Ellen Gunn Seilen
Emil Otto Syvertsen
Elisabeth Grønntoft Tambini
Sogneprest Aud Sunde Smemo

M.R. varamedlemmer:
Roald Andreas Hauper Sandøy
Tomas Utsogn
Terje Roland
Anne Berit Karlsen
Ove Jonny Møllen
FORFALL:
Terje Roland

Daglig leder Liv Godtfredsen, sekretær.

Koke kaffe: Eirin

Åpning: Tor

SAK 22/2018: GODKJENNINGER
A) Innkalling, godkjent.
B) Møteprotokoll fra møte 4. april, godkjent.
C) Saksliste, godkjent.

SAK 23/2018: UTLYSNINGTEKST TROSOPPLÆRER
Det er ønskelig at stillingen som trosopplærer lyses ut så fort som mulig og at MR ansetter på
siste møte før sommerferien.
Forslag til utlysningstekst ligger vedlagt.

SAK 24/2018 INNSPILL TIL HANDLINGSPLANEN I FELLESRÅDET
Fellesrådet ber om innspill til handlingsplanen i fellesrådet.
Se vedlegg.
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Forslag til innspill til handlongsplanen:
Menighetsthuset:
• Tilskudd til ombygging og utvidelse av menighetshuset. Kr. 1 000 000,Domkirken:
• Ny lyssetting i hele kirkerommet i Domkirka. Det hentes inn konsulentuttalelse og tilbud
på dette. Prisantydning kr. 100 000,-. Spesielt er det behov for ny lyssetting av altertavla
som når er renset og blitt så fin.
• Vegg med låsbare dører på begge sider av vindfanget i våpenhuset. Prisanslag kr. 40 000,• Lydanlegget i kirka er ikke like godt i hele kirkerommet. Menighetsrådet ønsker en
vurdering av eksisterende anlegg og om en bør skifte dette ut.
• Opprettelse av en stilling som koordinator innen kirkemusikk (ca 50%).
• Opprettelse av en stilling som koordinator for menighetsarbeidet som kan avlaste daglig
leder og sogneprest. (ca. 40%)
• Tilskudd til Domkoret, prisanslag årlig tilskudd kr. 60 000,-.
Vedtak:
MR slutter seg til AU`s forslag til innspill til handlingsplanen.
SAK 25/2018 RUTINER FOR ÅPEN KIRKE VED KRISER
Det er nødvendig å ha en god plan for håndtering av å åpne kirken ved kriser. AU foreslår at det
settes ned en gruppe som kan arbeide med å utarbeide en slik plan for Domkirken menighet.
Vedtak:
Det settes ned et utvalg som skal arbeide med dette. Utvalget består av diakon Kristin
Haugen, sogneprest Aud Sunde Smemo og menighetsrådets leder Svein Takle.

SAK 26/2018 MENIGHETSFEST
Da menighetsrådet har tatt på seg å være komité for menighetsfesten er det et par ting vi bør
arbeide med allerede nå. Målgruppen er givere og frivillige. Vi må finne taler, noen som kan
bidra med underholdning og meny. En del forslag ble nevnt og AU går videre med saken.

SAK 27/2018 EVALUERING AV ÅRETS FASTEAKSJONSHELG
Vedlagt er en evaluering av årets fasteaksjonshelg ved diakon Kristin Haugen.
Vedtak:
MR takker Kristin for nyttige refleksjoner om fasteaksjonen, og ber henne ta saken med
til diakoniutvalget med sikte på der å forberede et konkret forslag til vedtak i MR.

SAK 28/2018 FORSLAG TIL OMORGANISERING AV KONSERTPRODUKSJON
Emil Otto har kommet med forslag til omorganisering av «orgelfestuka» i Domkirken. Dette
innebærer at det formelle ansvar overføres fra menighetsrådet til domkorets styre, ettersom styret
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står friere til å innhente offentlig støtte. Domkorets styre er bedt om å uttale seg om forslaget.
Emil Otto redegjorde for saken og fremmet forslag til vedtak.
Vedtak:
Menighetsrådet noterer seg at styret i Domkoret synes forslaget er interessant. MR vil
arbeide videre med saken, og oppfordrer Domkorets styre til det samme. Etter noen tid
bør representanter fra MR og styret i Domkoret møtes, sammen med domkantorene, for å
utforme videre plan for dette arbeidet.

ORIENTERINGSSAKER:
1. Utlysningstekst kapellan: MR velger Svein til å være med i intervjugruppa.
2. Siste nytt om menighetshuset: Vi venter på nye tilpassede tegninger.
3. Nytt fra giverkomiteen: Gjennomsnittet på gave fra domkirkens givere er kr. 400,- pr år.
På landsbasis er det kr. 50,- pr. giver. Giverkomiteen ønsker å kontakte grupper og lag
med informasjon om givertjenesten. De ønsker å ha noen kirkekaffer som «takkekaffe»,
der temaet er givertjeneste. Komiteen har nytt møte 24. mai, der det utarbeides mer
konkrete planer for tiltak.
4. Aud informerer fra kirkemøtet. Aud og Kjetil Drangsholt som begge var på kirkemøtet
oppfordres til å invitere til et informasjonsmøte fra kirkemøte. Det er ønskelig at Stein
Reinrtsen også spørres om å være med på denne kvelden.
5. Sommeravslutning 13. juni. MR går ut og spiser etter møtet er holdt i møterom.

REFERATSAKER:
Referat fra fellesrådet ved Tor.

SAK 29/2018 EVENTUELT
1. Roald la frem et forslag til «lesepult» til forsangere i gudstjenesten. Roald snakker videre
med Marianne om disse planene.
2. Det er kommet spørsmål fra en Syrisk gruppe om de kan leie menighetshuset til matsalg
på 17. mai. MR går inn for at de kan leie menighteshuset etter at internasjonal frokost er
gjennomført. Leiepris er kr. 1000,- som ellers, da dette gjennomføres som et prøvetiltak.

Svein Takle
Leder
Liv Godtfredsen
Sekretær
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