DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 04.06.18

MØTEPROTOKOLL FOR DOMKIRKEN MENIGHETSRÅD
Onsdag 30. mai 2018 kl. 18.00.

Møtet ble holdt i menighetsstua.
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:
Øyvind Hellang
Ove Jonny Møllen
Eirin Anita Rosendal

Daglig leder Liv Godtfredsen, sekretær.

SAK 30/2018: GODKJENNINGER
A) Innkalling, godkjent.
B) Møteprotokoll fra møte 25. april, godkjent
C) Saksliste, godkjent.

SAK 31/2018: STATUS I DOMKIRKEN OG I STAB.
Aud orienterte om aktuelle saker fra arbeidet i menigheten.
 Det har nylig skjedd to dødsfall i menigheten, Marit Ellefsen og Margrethe Erikstad.
 På grunn av liten dekning på prester blir det ikke gategudstjenester i sommer, men det blir
to sommertreff i menighetshuset.
 Menigheten har sendt ut invitasjon til 16 kofirmanter i år.
 Ungdomsturen til Havglimt hadde 20 påmeldte og var svært vellykket.
 Vikarpester i sommer er Paul Dåsvann(begravelser) og Bjarne Sveinall (gudstjenester)

SAK 32/2018: UTLYSNINGTEKST KIRKETJENER
Kirketjener Per Emil Simonsen har sagt opp sin stilling og ønsker å gå av med pensjon. 25% av
denne stillingen er finansiert av menigheten. Det innebærer renhold og vedlikehold i
menighetshuset. 75% av stillingen er finansiert av fellesrådet til vedlikehold og kirkelige
handlinger.
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Vedtak:
Stillingen som kirketjener lyses ut internt i prostiet. Stililngen lyses ut som 20-30%
renholder og 70% kirketjener.
SAK 33/2018: ANSETTELSE AV KAPPELAN
Det var 6 søkere til kapellanstillingen. Alle ble innkalt til intervju fredag 25. mai.
Svein var vår representant i intervjugruppen. I møtet la han frem forslag til rangering av
kandidatene.
1. Iselin Jørgensen, 36 år
2. Mann, 42 år (unntatt offentighet)
3. Sindre Hasselknippe, 39 år
Vedtak:
MR slutter seg enstemmig til forslaget til rangering.
SAK 34/2018: ANSETTELSE AV TROSOPPLÆRER
Det er kommet 7 søkere til stillingen som trosopplærer. 4 av disse ble innkalt til intervju mandag
28. mai.
Intervjugruppa kom med sin innstilling i møtet.
1. Tuva Jebe Nesman
2. Thea Hovland
3. Edel Margrethe Aurdal
Vedtak:
MR slutter seg enstemmig til innstillingen fra intervjugruppen.
SAK 35/2018 MENIGHTETSHUSET
18. mai var det et møte med eiendomsavdelingen i kommunen og arkitekt. Daglig leder møtte for
menigheten.
Det ble lagt frem nye tegninger for menighetshuset der arealet for menigheten er redusert med 74
kvadratmeter fordelt på 3 etasjer. Reduksjonen er særlig på undervisningslokaler/ungdomsrom,
gangareal og lagerrom. Dette skjer fordi kommunen ønsker å rehabilitere det gamle huset i
bakgården og leie det ut til kafedrift.
Menigheten ble bedt om å komme med et skriftlig utsagn om hvor stort menighetens økonomiske
bidrag er til dette prosjektet.
Økonomikomiteen hadde et møte tirsdag 29. mai.
Menighetsrådsleder la frem et forslag til brev som sendes til eiendomssjefen i kommunen med
kopi til kirkevergen.
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Vedtak:
Menighetsrådet kan ikke akseptere den foreslåtte innskrenkning av menighetshusets areal
fra ca 604 til ca 530 kvm. Dersom eiendomsavdelingen ikke finner å kunne møte oss på
dette, må saken løftes til politisk nivå. I så fall er det ønskelig med en avklaring av den
politiske vilje til finansiering av menighetshuset forstått som kommunal eiendom og
menigheten forstått som rettmessig bruker. Med forbehold om ordinær kommunal
finansiering og tilfredsstillende planer for utvidelse og oppgradering vil menighetsrådet
på vegne av Domkirken menighet skaffe midler til nødvendig utstyr og inventar.
SAK 36/2018: MENIGHETSFEST 9. NOVEMBER
Frode Gallefoss, Dag Nordbø og Runar Nørseth har sagt seg villige til å ha et innslag på festen i
ca. 40 min. Bjørn Handeland med venner står for sanginslagDet gleder vi oss over og det er fint
at dette er på plass før sommerferien.
SAK 37/2018: GRATISBILLETTER TIL KONSERTER.
Vi har fått en henvendelse fra Domkoret ang. gratisbilletter til deres konserter. MR har forståelse
for problemstillingen og skulle gjerne fått en oversikt over hvor stort omfanget er ang. bruk av
gratisbilletter til Domkorets konserter.
Vedtak:
MR oppfordrer koret til å registrere hvor mange det er som benytter disse billettene på
neste konsert. Så tar vi denne saken opp igjen i etterkant av det.
ORIENTERINGSSAKER:
1. Nytt fra giverkomiteen. Komiteen har hatt et nytt møte og arbeider videre med innspill og
forslag fra prosjektleder Gullaksen.
2. Kunstutvalget sendte en søknad til Riksantikvaren om støtte til konservering av bildene
på trepaneler og flere bispebilder. Vi fikk i denne omgang avslag på søknaden med
oppfordring til å søke igjen.
REFERATSAKER:
1. Det arbeides med å sette opp en byste/minnesmerke over biskop Jørgen Moe i
Domkirkeparken. Det har vært et møte om dette hos biskopen. Det arbeides videre med
dette i biskopens stab.
SAK 38/2018 EVENTUELT
Notelampen som ble kjøpt inn til forsangerne i gudstjenesten er forsvunnet. Roald bes om å
kjøpe en ny lampe.
Svein Takle,
Leder
Liv Godtfredsen
Sekretær
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