DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 05.05.20

MØTEPROTOKOLL FOR DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
Onsdag 29. april kl. 18.00.
Møtet ble holdt som skype-møte.

Medlemmer:
Lars Erik Lyngdal, leder
Bjørn Harald Handeland, nestleder
Thea Tønnessen (permisjon)
Kjetil Drangsholt
Ingrid Mydland
Ellen Gunn Seilen
Bente Buverud

Varamedlemmer:
Tor Inge Aurebekk
Aase Kiledal
Roald Sandøy
Elin Synnøve Stavenes

Forfall:
Kjetil Drangsholt
Roald Sandøy
Bente Buverud
Elin Synnøve Stavenes

Ord for dagen: Bjørn

SAK 18/2020: GODKJENNINGER
A) Innkalling, godkjent.
B) Møteprotokoll fra møtet i februar, godkjent.
C) Referater fra ekstraordinære AU-møter.
Da det kom retningslinjer fra sentrale myndigheter om at en ikke måtte samle større
forsamlinger, møtte AU til et ekstraordinært møte og vedtok å avlyse alle arrangement i
Domkirken menighet. Biskopen vedtok også å stenge kirkene for gudstjenester og for Åpen
Kirke. Videre har AU hatt flere møter for å gjøre vedtak i saker som det måtte tas avgjørelser på.
 11. mars, godkjent.
 18. mars, godkjent.
 26. mars, godkjent.
 17. april, godkjent.
D) Saksliste, godkjent.
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SAK 19/2020: INNSPILLINGER AV GUDSTJENESTER OG KVELDSANDAKTER
Da vi ikke kunne ha gudstjenester eller andre samlinger i kirka begynte staben i domkirka å
arbeide med å gjøre innspillinger av kveldsandakter og gudstjenester som kunne sendes ut til
menighetens medlemmer via hjemmesiden og facebook.
Kostnaden og inntekter frem til 19. april:
UTGIFTER:
En streamet dåpsgudstjeneste
10 kveldsandakter og 8 gudstjenester.
INNTEKTER:
Gave på kr. 10 000,Gave på Vipps kr. 3 800,-

kr. 4 000,kr 31 000,-

Videre er det satt opp offer til menighetens arbeid på gudstjenesten 26. april og det er lagt ut på
facebook, infomail og hjemmesiden en oppfordring til å gi en gave til menigheten.
Det er gjort avtale med Kristian Wulff om å gjøre opptak av dåpsgudstjenesten som skal være
25. april og som skal sendes 26. april og for en gudstjeneste 3. mai.
Etter at sakslisten ble sendt ut har menigheten fått en gave på kr. 100 000,- til arbeidet med å
lage digitale sendinger videre.
Staben arbeider nå med å kunne lage sendinger selv. Dette har Tuva som er menighetspedagog i
menigheten tatt på seg å jobbe med. Hun har laget en sending som ble sendt fredag 24. april.
Dette ble gjort delvis med menighetens eget fotoapparat og med et lånt lydkort.
Tuva gjorde en god jobb og sendingen ble fin. Skal en fortsette med dette krever det at det kjøpes
inn noe utstyr.
Flere fra staben har vært på besøk i Frikirka for å se på det utstyret de har kjøpt inn for å
produsere gudstjenester og andre samlinger. Vi vil se nærmere på det og søker råd fra David
Holme hvilket utstyr som vil passe i Domkirka.
Vedtak:
MR setter pris på det arbeidet som er gjort med sendinger både av kveldsandakter og
gudstjenester. Det kan investeres i nødvendig utstyr inn til ca. kr. 20 000,- til å produsere
digitale sendinger fra Domkirka.

SAK 20/2020: MARKERING AV FRIGJØRINGSDAGER
 8. mai er det 75 år siden freden etter 2. verdenskrig. Domkirken har blitt forespurt av
Kirkerådet om vi kan produsere noe som kan legges ut sentralt på kirken.no. De vil da ta
kostnadene til denne produksjonen. Det vil bli laget en produksjon fra Kristiansand
Domkirke som markering av 75-årsdagen for freden. Den legges ut på kirken.no, kirkens
og Domkirkens facebook 8.mai kl.15.00.
Det er en samtale mellom biskop Stein Reinertsen og direktør ved Arkivet freds- og
menneskerettighetssenter, Audun Myhre. Samtalen ledes av sokneprest i Domkirken,
Aud Sunde Smemo
Andre medvirkende er Trompetist Jens Forus, solist Kristian Sødal, sangere fra
Domkirkens guttekor og gruppe fra Domkoret, domkantorene Elsebeth Lütcherath og
Marianne Sødal Misje.
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Det har kommet en forespørsel fra Vestagdermuseet om vi kan ringe med kirkeklokkene
Domkirka for å markere 75 – årsdagen for freden. I 1945 ringte klokkene i en time fra kl.
15.00-16.00. vi har nå fått godkjennelse fra biskopen å ringe fra kl. 15.00-15.15 denne
dagen. Dette må det informeres godt om slik at befolkningen i Kristiansand skjønner
hvorfor klokkene ringer. Dette har Vest-agdermuset sagt de vil gjøre og vi har oppfordret
biskopen å ta sende ut en pressemelding om dette.


17. mai blir en annerledes feiring i år på grunn av koronatiltakene. Kommunen/17.
maikomiteen har henvendt seg til oss i Domkirka om vi vil arrangere en drive-ingudstjeneste på 17. mai. Det har vi sagt ja til. Kommunen vil stille med lydanlegg og
oppbygd sene. Vi i Domkirka tar ansvar for parkering og gjennomføring av
gudstjenesten. Gudstjenesten er ved Freddy Berg. Tor Aurebekk vil delta fra 17.
komiteen. 5 musikere fra KSO og de store fra Guttekoret blir med.
Fra kl. 13.00 vil Elsebeth spille nasjonalsanger fra orgelet og sende det ut over torget med
klokkespillet.

SAK 21/2020: AVTALE MED TORE LJØKJEL ANG. SPILLING FRA TÅRNET
Det er en lang tradisjon for at Tore Ljøkjel spiller fra tårnet i Domkirka i adventstiden. Dette
startet i 2002 ved en avtale mellom Tore Ljøkjel og Dag Nordbø da Dag var domprost. De siste
årene har Tore vært engasjert av Kvadraturforeningen og de har betalt han for denne tjenesten.
Domkirken har forholdt seg til Kvadraturforeningen når det gjelder avtaler for spillingen fra
tårnet. I 2019 fornyet ikke Kvadraturforeningen avtalen med Tore, men han spilte konsertene
som før.
Da vi nå er i en ny situasjon der det er Tore Ljøkjel A/S som er oppdragsgiver er det behov for å
gjøre en formell avtale med han for avviklingen av «tårnkonsertene».
Vedtak:
Dersom Tore Ljøkjel ønsker å ha konserter fra tårnet i adventstiden i 2020 skrives det en
avtale med han. I avtalen skal det komme frem at han fortsatt kan ha gratis tilgang til
tårnet for å holde konserter. Det skal komme frem i avtalen hvilke forpliktelser han har
ved bruk av tårnet og at Domkirka ikke er ansvarlig for hva som kan foregå på torget i
den tiden han spiller. Avtalen inngås for ett år om gangen slik det gjøres med andre som
bruker kirka til konserter.

SAK 22/2020: REFERATSAKER:
Ingen.

SAK 23/2020: EVENTUELT
Det er kommet en henvendelse fra Anne Haugland Balsnes på vegne av et samarbeidsråd
sammensatt av alle etablerte institusjoner og sentrale aktører innen kommunens musikkliv.
Rådet har utarbeidet en modell og en plan for korarbeidet i vår region. En ønsker å sikre at
korarbeidet samkjøres og at ressursene utnyttes på best mulig måte. Samarbeidsrådet vil søke
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Kristiansand kommune om en årlig tildeling på kr. 200 000 for å starte og drive jentekor i
Kristiansand, knyttet til Domkirken. En bevilgning vil bidra til den planlagte korsatsningen som
vil komme hele korlivet i kommunen til gode (ikke minst i form av rekruttering), og i videre
perspektiv hele befolkningen som vil få et styrket kulturtilbud, med alle de positive gevinstene
det har.
Vedtak:
MR støtter samarbeidsrådet i tiltaket for å starte jentekor i Domkirken. Vi støtter også at
det sendes en søknad til Kristiansand kommune om økonomisk tilskudd til dette
prosjektet.

Lars Erik Lyngdal
Leder

Liv Godtfredsen
Sekretær/Referent
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