DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 09.05.18

MØTEPROTOKOLL FOR DOMKIRKEN MENIGHETSRÅD
Onsdag 4. april 2018 kl. 18.00.
Møtet ble holdt i undervisningsrom.

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:
Elisabeth Grønntoft Tambini

Daglig leder Liv Godtfredsen, sekretær.

SAK 14/2018: GODKJENNINGER
A) Innkalling, godkjent.
B) Møteprotokoll fra møte 28. februar, godkjent.
C) Saksliste, godkjent

SAK 15/2018: STILLINGER
Trosopplærer Linda Strandskogen, som har 70% stilling, har sagt opp stillingen sin og slutter
1. august.
Kapellanstillingen som i to år har vært 50%, blir utvidet av bispedømmerådet til 75%.
Det er en mulighet at menigheten overfører 20% av trosopplærerstillingens lønnsmidler til
kapellanstillingen. Disse 20% må øremerkes for barne- og ungdomsarbeid da dette er en stilling
som dekkes 50% av kommunen på betingelse av at de brukes til barn og unge.
Trosopplæringsstillingen kan da lyses ut som en 50% stilling fra 1. august.
Da kapellanstillingen har en høyere lønnstrinn enn trosopplærerstillingen vil dette medføre en
høyere kostnad for menigheten enn det vi har i dag.

Besøksadresse:
Domkirken menighet
Gyldenløvesgate 9.
4611 Kristiansand
E-mail:domkirken@kristiansand.kommune.no
www.kristiansanddomkirke.no

Fakturaadresse:
Domkirken Menighet,
CO/Kristiansand kommune
Postboks 408 Lund, 4604 Kristiansand
Merk med selskap 90

Telefon 38 19 69 00
Org. nr. 975655474
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Merkostnaden for menigheten ved å lønne en 25% kappelanstilling i stedet for 20% trosopplærer
antas å være ca. 40 776,- i året.
Vedtak:
MR tar ansvar for å dekke 25% av kapellanstillingen slik at denne, med
bispedømmerådets godkjenning, kan lyses ut som en 100% stilling, hvorav 25% med
fokus på barn og unge. Det er ønskelig at kapellanstillingen lyses ut med det aller første.
Likeså vedtas at trosopplærerstillingen kan lyses ut som en 50% stilling med ansettelse
fra 1. august. Det forutsettes at Kirkevergen avklarer at dette har tilslutning i kommunen.

SAK 16/2018 BUDSJETT 2018
I forslag til budsjett er det lagt opp til at menigheten har et samlet underskudd på kr 19 873,- ved
årets slutt.
Disse ansvar budsjetteres med overskudd:
Givertjeneste kr. 410 000,- (en økning på kr. 103 000,- fra i fjor)
Diakonatet kr. 97 000,Disse ansvar er budsjettert med underskudd:
Menigheten kr. 273 712,Konfirmanter kr. 2 000,Menighetshus kr. 44 000,Ungdomsarbeid kr. 10 000,Kirkemusikken kr. 62 165,-. Dekkes av eget fond.
Internasjonalt fellesskap kr.134 996,- Dette dekkes av fond for Internasjonal menighet
Disse ansvar går i balanse: Trosopplæring og Teologikafe.
I tillegg til faste utgifter er det lagt inn disse investeringer:
 65 000,- til å sette opp tekjøkken i menighetsstua og pynte på en vegg i samtalerom.
 10 000,- til advokat og økonomirådgivning for menighetshuset
 150 000.- til rensing av altertavla. (gave fra Sparebanken Sør)
 50 000,- til sosial tur «teambuilding» for staben.
Budsjettert økte i inntekter:
•
103 000,- i økning av givertjenesten.
Budsjetterte overføringer:
•
10 000,- i overføring fra Velkomstsenteret til dekning av økt strømforbruk på
menighetshuset.
Kr. 177 288,- er beregnet avsatt på menighetens driftsfond.
Vedtak:
MR vedtar det fremlagte budsjettet. Med disse endringene:
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•
•
•

Fondet for kirkekjeller på kr. 30 619,- oppløses og settes inn på ansvar menighetshus
som bidrag til å sette opp et tekjøkken i menighetsstua.
10 000,- bevilges til å dekke daglig leders deltagelse på menighetstur.
40 776,- brukes til å øke kapellanstillingen med 25%.

Menighetens avsetning på driftsfond dette året blir da kr. 157 131,SAK 17/2018 GRATISBILLETTER
Tilbakemeldingen fra Fellesrådet viser at det er Domkirkens menighetsråd som i sin tid har tatt
initiativ til at alle ansatte har gratisbilletter til alle konserter i alle kirkene i Domprostiet.
Undersøkelsen viser at det er svært varierende bruk av dette tilbudet. Ordningen er også
innskjerpet slik at den ikke misbrukes ved at ansatte prøver å få inn flere på samme kort. Det er
naturlig at ansatte uoppfordret legger frem identitetsbevis. Dette viser et annet bilde enn det vi
hadde da dette var oppe i MR sist.
Vedtak:
Ordningen beholdes slik den er i dag.

SAK 18/2018 TEOLOGIKAFE
Teologikafeen har i senere tid hatt til dels svakt fremmøte, og har i dag dessuten for få
medlemmer i komiteen. Disse har signalisert at de er usikre på hvordan de skal jobbe videre.
Komiteen bør trolig styrkes ved at menighetens prester deltar – noe som er urealistisk før ny
kapellan er på plass.
Vedtak:
Teologikafeen blir lagt i dvale inn til videre. Det arbeides med en helhetlig tenkning om
undervisning og kirkeakademivirksomhet. Dette kommer vi tilbake til i MR til høsten.
Teologikafèen beholder medlemskapet i kirkeakademienes landssammenslutning.

SAK 19/2018 FLYKTNINGEUKA
Internasjonal prest Odd Bjarne Ellefsen arrangerte i fjor en Flyktningeuke i forbindelse med
flyktningedagen 20. juni. Det var stasjoner i kirkerommet som viste flyktningers situasjon og en
markering om kvelden den 20. juni. Odd Bjarne informerte MR om planene som foreligger for å
gjøre noe lignende i år.
Det er bl.a. mulig å invitere skoleklasser til kirken denne uka og gi de en omvisning. Omviseren
må gjerne selv ha vært flyktning. Og det er ønskelig at så mange frivillige som mulig kan gå
aktivt inn i arrangementet.
Vedtak:
MR vil uttrykke sin takknemlighet og anerkjennelse for dette viktige initiativet.
Bjørn og Ove går på vegne av MR inn i det videre arbeid med flyktningeuka.
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SAK 20/2018 MENIGHETSFEST
MR vil invitere til en menighetsfest til høsten, foreløpig dato er satt til 9. november.
MR vil selv stelle i stand denne festen. Menighetsrådsmøtene blir også komitemøter for festen.

ORIENTERINGSSAKER:
1. Menighetsturen til Tyrkia er klar. Påmelding starter på basaren 7. april.
2. Det blir basar til inntekt til misjonsprosjektet lørdag 7. april. Misjonsutvalget har lagt ned
et stort arbeid med dette.
3. Rensingen av altertavla er så godt som ferdig. Det gjenstår bare litt på sidene der en ikke
kom til da stilaset stod oppe. Det er ønskelig å få en konsulentuttalelse om belysning.
4. Nye salmebokhyller er på plass.
5. Siste nytt om menighetshuset er at det ser ut til at kafèen som skal være i bakgården kan
få plass til egne toaletter slik at det ikke blir aktuelt med et sambruk med menighetshuset.
Vi venter på en tilbakemelding fra kommunen samt reviderte tegninger for dette.
6. Ny og utvidet giverkomite er på plass.
7. Ungdomsklubben har hatt to møter og planlegger tur til Havglimt.
8. Regnskapet for 2017 er revidert og godkjent.

REFERATSAKER:
Det ble ikke referat fra fellesrådet da Tor var syk og ikke kunne delta i møtet.

SAK 21/2018 EVENTUELT
1. Terje har gått en runde i kirka og har lagt merke til noen ting som kan gjøres på
vedlikeholdet. Vidar Ånesland som har ansvar for vedlikeholdet i kirka hadde tatt- og vil
videre ta hånd om de tingene Terje påpeker.
2. Emil Otto har funnet ut at dersom domkoret har ansvar for ei «Orgefestuke» kan de søke
festivalstøtte i kommunen. MR ber Emil Otto lage en forespørsel til Domkoret om de kan
være interessert i det.
3. Roald ønsker en litt mer stabil lesepult med fast monterte mikrofoner til forsangerne i
gudstjenesten. Han synes det er litt provisorisk med bare et notestativ og en mikrofon på
et stativ. Roald arbeider videre med dette.

Svein Takle
Leder
Liv Godtfredsen
Sekretær
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