DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 12.02.19

MØTE I DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
Onsdag 30. januar 2019 kl. 18.00.
INNKALLING:
M.R. varamedlemmer:
Roald Andreas Hauper Sandøy
Tomas Utsogn
Terje Roland
Anne Berit Karlsen
Ove Jonny Møllen

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

FORFALL:
Ingen.

Daglig leder Liv Godtfredsen, sekretær.
Åpning: Aud S. Smemo

Kaffekoking: Elisabeth Tambini

SAK 1/2019: GODKJENNINGER
A) Innkalling, godkjent
B) Møteprotokoll fra møte 12. desember ble godkjent etter tilføying av et par personer under
forfall.
C) Saksliste, godkjent.

SAK 2/2019: GRAVPLASSER OG BYSTER I KIRKEPARKEN
Domkirkeparken eies av Domkirken menighet, og Kristiansand kommune har ansvar for drift
og vedlikehold. Parkvesenet har i forbindelse med pågående oppgradering bedt om innspill til
fremtidig plassering av byster og gravplasser. Tidligere leder av Vestagdermuseet, Jan Henrik
Munksgaard, gav i menighetsrådets møte et tilbakeblikk på kirkeparkens historie samt
biografiske opplysninger om de personer som knyttes til parkens tre bispe-byster (Heuch, B.
Støylen og Maroni) og til de to gravminnene (biskop Munchs byste og skipsreder og
forretningsmann Isachsens gravplate). Rådet ser imidlertid en del kryssende hensyn ved
plassering av byster og gravminner. En mulig plassering ved kirkens nordvegg er nevnt, men
der er det skyggefullt med fare for takras, og det er derfor neppe et naturlig sted. De tre bispebystene, inklusive den av Maroni som for tiden er lagret, er for øvrig av ulik størrelse og
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karakter, og bør derfor neppe stilles sammen på rekke eller i gruppe. Beplantning må ikke
hindre muligheten for å se bystene på nært hold – slik tilfellet idag er for bysten av Heuch.

VEDTAK:

Domkirken menighetsråd er takknemlig for kommunens drift og vedlikehold samt
pågående oppgradering av Domkirkeparken. Som synlige minner om det som en
gang var byens hovedkirkegård, bør gravminnene forbli i parken, og Isachsens
gravplate må som før ligge over selve graven. Bysten av Heuch kan om
nødvendig flyttes til plenen ved siden av. Det antas at bysten av Støylen kan stå
hvor den står. Og bysten av Maroni kan kanskje plasseres på plenen mot
Gyldenløvesgate.
For øvrig vil menighetsrådet minne om behovet for parkering av et visst antall
tjenestebiler ved Domkirkens nordvegg – noe som er nødvendig kompensasjon
for tap av dagens parkeringsplasser ved menighetshuset.

SAK 3/2019: MØTETIDSPUNKT VÅREN 2019
AU
MR
23. januar
30. januar
13. februar
27. februar
20. mars
27. mars
10. april
24. april
22. mai
29. mai
5. juni
12. juni – sommeravslutning sammen med stab

SAK 4/2019: NAVNEVALG FOR PLASSEN I GYLDENLØVESGATE
Det skal fastsettes navn for den utvidede del av Gyldenløvesgate mellom Domkirken,
Latinskolen, menighetshuset og biblioteket. Fra kommunen foreligger forslag om «Jens
Bjørneboes plass», og fra Byselskapet «Kristians Schjelderups plass» eller «Biskop
Schjelderups plass». Menighetsrådet er skeptisk til første forslag på bakgrunn av Jens
Bjørneboes anstrengte forhold til både Latinskolen og kirken. Selv om det er tid for å oppkalle
en gate eller plass etter Jens Bjørneboe, er ikke dette det mest naturlige valget.
Og selv om det er riktig med en rehabilitering av Kristian Schjelderup som en både viktig og
underkjent kirkelig aktør, så var han ikke biskop i Agder. Menighetsrådet vil derimot peke på
en annen som de siste år av sitt liv faktisk var biskop i Agder, Jørgen Moe. Pga av sviktende
helse fikk han nok større betydning som dikter, prest og folkeminnegransker enn som biskop.
Men utvilsomt ble han mest kjent som den store eventyrfortelleren for mange generasjoner av
barn i Norge. Plassen mellom Domkirken og bibliotekets barneavdeling kan det derfor være
naturlig å kalle «Jørgen Moes plass». Menighetsrådet er kjent med at det også arbeides for å få
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reist en installalsjon av en kjent eventyrfigur nettopp her. Det forutsettes at det her vil være
rikelig plass både for installasjon og bispebyste (jfr. sak 2/2018).
VEDTAK:

Menighetsrådet stiller seg bak forslaget om å kalle plassen i Gyldenløvesgate for
«Jørgen Moes plass», og støtter også forslaget om å få reist en installasjon for
eksempel av en kjent eventyrfigur nettopp her.

SAK 5/2019: ORIENTERINGSSAKER:
1. Gjennomgang av statistikken for 2018
2. Orientering om at vi sender ut en forespørsel til foreninger og lag om hvilket areal og
utstyrsbehov disse kan tenkes å ha i et oppgradert og utvidet menighetshus.
3. Informasjon om kunstutstilling 2020 med Håkon Gullvågs den bibelske syklus.
4. Informasjon om Kirkemiddag. Fellesskap og aktiviteter for alle generasjoner.
5. Menighetens årsmøtet fastsatt til 17. mars.

REFERATSAKER:
Referat fra Diakoniutvalg

SAK 6/2019: EVENTUELT
Det ble satt fram et ønske om at soknepresten på hvert møte i menighetsrådet kan komme med
en orientering om arbeidet i menigheten.

Svein Takle
Leder
Liv Godtfredsen
Sekretær
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