DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 21.06.21

MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
Onsdag 28. april 2021. kl. 18.00.
Møtet ble holdt i menighetssalen.

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

Varamedlemmer:
Bente Buverud
Tor Inge Aurebekk
Aase Kiledal
Roald Sandøy
Elin Synnøve Stavenes
Forfall:
Ingen

Ord for dagen: Aud

SAK 20/2021: GODKJENNINGER
A) Innkalling, godkjent.
B) Møteprotokoll fra møtet i februar, godkjent.
D) Saksliste, godkjent.

SAK 21/2021: BEREDSKAPPLAN
Det er nødvendig at menigheten har en god beredskapsplan. Det er nødvendig med en
gjennomgang og oppgradering av gjeldene planer.
Vedtak:
MR setter ned et utvalg som skal arbeide med gjennomgang og oppgradering av gjeldene
beredskapsplaner. Utvalget består av Aud, Lars Erik og Ellen. Videre arbeides det med å få
med 2 personer til.

SAK 22/2020: DIGETALISERING AV SLØGEDALS KOMPOSISJONER
Ivar Kirkhus har sagt seg villig til å digitalisere alle verk av Bjarne Sløgedal. På denne måten vil
de bli bevart og tilgjengelige for all fremtid. Dette arbeidet har en kostnad på kr. 20 000,Vedtak:
MR vedtar å bevilge kr 20 000,- til dette viktige arbeidet.
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SAK 23/2021: EKSTRA BEVILGNING FRA FELLESRÅDET
Da fellesrådet har et godt overskudd i regnskapsåret 2020 har de vedtatt å gi tilskudd til innkomne
behov som ikke er tatt med i innenfor rammen.
I vår menighet gjelder dette kr 100 000,- til nye puter i benkene, kr. 100 000,- til lyssetting i
kirkerommet og kr. 40 000,- til vegg i våpenhus. Vi må innhente pris hos flere dersom det er en
kostnad på mer enn kr 100 000,A) Nye puter i benkene:
Vi kan velge å få laget nye puter i samme stoff som stolene i korpartiet. Detter er et kostbart
og slitesterkt ullstoff. Det er kanskje mulig å få de laget i skinn. Er det rimelig å tenke at slike
puter har innvirkning på akustikken i kirkerommet?
B) Lyssetting i Kirkerommet:
Dette har vi hatt oppe tidligere. Spesielt aktuelt ble det da vi fikk renset altertavlen. Lyskasterne
som lyser opp alterbildet i dag er gamle og lyspærene er meget kostbare og må stadig skiftes ut.
Domkoret har også meldt at det er dårlig lys og vanskelig å lese noter både når de står i
kortrappene og når det står midt framme i koret.
Det er tidligere hentet inn tilbud på å få laget en plan for lyssetting i kirka. Tilbudet på å sette opp
en plan for dette var på ca. kr. 100 000,Spørsmålet nå er om vi skal bruke pengene til en plan eller om vi skal bruke de på å skaffe bedre
lys der det trengs mest.
C) Vegg i våpenhus:
Denne er allerede bestilt og blir satt opp av vaktmesterteamet før sommeren.

Vedtak:
MR går inn for at en bruker det samme stoffet på nye puter i benkene som er brukt på
stolene i koret. Dersom det viser seg at det har stor betydning for akustikken om en bruker
et annet stoff vil MR komme tilbake til saken.
Det bør lages en helhetlig plan for lyssetting i kirkerommet. I tillegg bør de mest
nødvendige tiltak, som lys til korister og altertavle settes i verk. Det tas kontakt med
lysfaglige på Kilden for å få råd om videre arbeid.
Arbeidet med vegg i våpenhuset fullføres så raskt det lar seg gjøre.

SAK 24/2021: TILFØYNING TIL ØKONOMIREGLEMENT
Domkirken fikk sitt økonomireglement godtatt av fellesrådet i 2020. Da det nå er kommet nye
regler må dette tilføyes: Årsregnskap og årsberetning skal fremlegges for AU før fremleggelse for
menighetsrådet.
Vedtak:
MR vedtar å føye til: Årsregnskap og årsberetning skal fremlegges for AU før
fremleggelse for menighetsrådet. I menighetens økonomireglement.

SAK 25/2021: 17. MAI GUDSTJENESTE PÅ TORGET.
Domkirken menighet er oppfordret av 17. maikomiteen å ha utegudstjeneste på torget på 17. mai.
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Da legger kommunen til rette med sene, talerstol og lydanlegg. Gudstjenesten er ved Aud Sunde
Smemo og planlagt med Musikere fra KSO og guttekoret. Likevel er dette et arrangement som
krever en del ressurser for å kunne gjennomføres. Vi må registrere de som kommer og vi må ha
ekstra vakter for å passe på at det holdes riktig avstand.
Det er også et spørsmål om gudstjenesten bør streames.
Vedtak:
MR går ikke inn for å streame gudstjenesten.
Disse stiller som vakter på denne gudstjenesten: Helge Smemo, Hege og Tea Tønnesen,
Kjetil Drangsholt og Ellen Seilen.
Aud kontakter kommunen om vi må registrere deltakerne på gudstjenesten.

SAK 26/2021: INNSPILL TIL HANDLINGSPLAN.
Fellesrådet har kommet med oppfordring om å komme med innspill til handlingsplanen for 20222025.
Vedtak:
Menighetens innspill til handlingsplanen:
Menighetshuset:
• Tilskudd til ombygging og utvidelse av nytt menighets. Kr. 1 000 000,Domkirken:
• Når plan for lyssetting av kirkerommet er på plass, vil det vise kostnaden for ny belysning
i kirka. Det innebærer også omlegging til digitale lyspærer i kirkerommet (ca 300 stk)
• Lydanlegget i kirka er ikke like godt i hele kirkerommet. Menighetsrådet ønsker en
vurdering av eksisterende anlegg og om dette bør skiftes ut. Pris på konsulenttjeneste og
nytt lydanlegg kr. 300 000,- 400 000,• Nye notestativer som kan stables og plasseres på en vogn, samt to vogner ca. kr. 30 000,• Tilskudd til Domkoret, anslag årlig tilskudd kr. 60 000,-.
• Ressurser til en stilling som koordinator innen kirkemusikk og frivillighetskoordinator (ca
50 – 100%).
• Flombelysning av Domkirka. Domkirkeparken er opparbeidet og blitt veldig fin.
Den er lyssatt med de gamle lysstolpene som tidligere var i parken. I tillegg er det kommet
opp nye lysstolper som slår lyset ned mot gata.
Dette fører til at det er veldig mørkt i parken i vinterhalvåret. Det er tatt med i planen for
lyssetting av parken at kirka skal flombelyses. Det er helt nødvendig at det kommer mer
lys i parken og at denne planen fullføres med flombelysning av kirka. Prisen på dette
arbeidet er beregnet til kr. 600 000,-.
SAK 27/2021: JUSTERING AV ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTEN
Bakgrunn for justeringen:
I år er det ti år siden gudstjenestereformen 2011.
En av hovedtankene bak gudstjenestereformen 2011 var at hovedgudstjenestene skulle være preget
av mer involvering, fleksibilitet og stedegengjøring. Kort forklart: Flere mennesker skulle
involveres i selve gjennomføringen av gudstjenesten, det skulle være flere valgalternativ til
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bønner, menighetssvar og liturgisk musikk, og gudstjenesten skulle være preget av
lokalsamfunnet, kulturen og befolkningen hvor vi bor.
Det var hele tiden tanken at den lokale grunnordningen skulle vurderes og justeres forløpende.
Dåpsliturgien ble justert i 2017. Det samme året ble det vedtatt at antall liturgiske serier, innen
2021, skulle begrenses til 5. «Kirkemøtet vedtar tre allmenne hovedserier og to kirkeårsbestemte
tillegg-serier. Kirkemøtet anbefaler at hovedseriene blir benyttet til de fleste hovedgudstjenester i
menigheter over hele landet».
Den liturgiske musikken vi bruker i hovedgudstjenesten i Domkirken er en av disse tre allmenne
hovedseriene. Det betyr at vi ikke var blant de menighetene som måtte bytte ut den liturgiske
musikken, eller søke om å få ha en annen serie enn de anbefalte. Den liturgiske musikken vi
bruker, inkludert den vi bruker til i fest-og faste-tiden, er alle blant de anbefalte seriene.
Året etter, i 2018, vedtok Kirkemøtet at det innen mai 2021 også skal gjennomføres noen mindre
justeringer i selve ord-delen i hovedgudstjenesten. Hovedpoenget med dette er at gudstjenestene
skal bli mer like, uansett hvor man bor i landet. Blant annet er det å stå under første og siste salme
ikke lenger valgfritt fra menighet til menighet, men noe alle skal. Antall valgalternativ på ledd
menigheten skal fremsi sammen er strammet inn.
Arbeidet vårt, som Domkirkens gudstjenesteutvalg, har vært å utarbeide et forslag til justering av
hovedgudstjenesten, et forslag som er i tråd med Kirkemøtets vedtak. Noen få endringer måtte vi
gjøre. De har vi merket med rødt. Noen endringer kunne vi gjøre, de har vi merket med grønt.
Gudstjenesteutvalgets forslag er skrevet med sort, fet skrift.
Det er viktig at vi alle merker oss at arbeidet vi skal gjøre er en justering. Det er ikke tjenlig for
menigheten at vi gjør flest mulig endringer for forandringens skyld, det store arbeidet med
reformen gjorde vi i 2011. Samtidig har vi nå en anledning til å snakke oss gjennom gudstjenesten
punkt for punkt, gjøre mindre justeringer og endringer.
Arbeidet med justering av ordning for hovedliturgi må sendes biskop, via prost, innen 25. mai. Før
det skal alle medarbeidere som har med gudstjenesten å gjøre få anledning til å uttale seg. Et
menighetsmøte skal også få uttale seg før vedtak. Det er menighetsrådet som vedtar ordningen før
den sendes til biskop via prost.
Vedtak:
MR går inn for forslagene til endringer i gudstjenesteliturgien med noen justeringer. Justert
ordning anbefales videre til menighetsmøtet 9. mai.
Dersom det ikke kommer innspill med vesentlige endringer på menighetsmøtet delegeres
myndighet til AU for å gjøre endelig vedtak i saken.

SAK 28/2021: ORIENTERINGSSAKER
1. Aud orienterer om menighetens arbeid.
o Mye av menighetens faste arbeid er nå startet opp igjen: «Møtested» v/ Jens
Bjørneboes plass, liturgisk morgensang , fredagsmesse og gudstjeneste.
o Tuva Jebe Nesmann skal ut i svangerskapspermisjon i september.
o Studentgudstjenestene skal flytte fra Lund kirke til Domkirken. De skal holdes en
gang i måneden, det er ikke bestemt om det blir fredag eller søndag kveld. Vi har
fått noe midler til å betale for band. Studentprest Erland Grøtberg, og en komité
rundt ham, leder arbeidet med disse gudstjenestene
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o Vi går en spennende høst i møte, med oppstart av teologicafé og temakvelder
(DomPrat). Det blir Vilhelm Krag-aften, kulturkveld og gudstjeneste ifm Hans
Nilsen Hauge-jubileum, markering av KUPs 30-års jubileum mm.
o Kirkerådet har nå sendt ut høringen «Ny kirkeordning». Den ligger ute på
kirken.no. Høringsfrist er satt til slutten av september. (Høringsfristen blir kanskje
utsatt pga sommerferien).
2. Menighetens regnskap er ferdig revidert og godkjent.
3. Det har etter søknad kommet et tilskudd fra Riksantikvaren på kr. 200 000,- til
konservering av bispebilder. Mariane som arbeider ved kunstmuseet vil ta på seg og
arbeide med å konservere noen bilder etter sommeren. Vestagdermuseet har ikke mulighet
for å ta på seg noe av dette arbeidet i 2021 da deres bildekonservator er ute i permisjon.

SAK 29/2021: REFERATSAKER
Referat fra 2 møter i kunstutvalget.
Referat fra møte i husstyret
SAK 30/2021: EVENTUELT
• På møtet i fellesrådet ble regnskapet lagt frem. Det viser et godt overskudd på ca. 3 mill.
dette ble fordelt ut på behov menighetene har sendt inn til Fellesrådets handlingsplan og
som tidligere ikke har blitt med innenfor rammen.
•

Behovet for mer lys i Domkirkeparken er stort. Det kan være mulig å søke om støtte til
dette hos Los og Spareskillingsbanken.

Lars Erik Lyngdal
Leder

Liv Godtfredsen
Sekretær/Referent
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