DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 29.01.21

MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
Onsdag 27. januar 2021. kl. 18.00.
Møtet ble holdt digitalt.

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:
Thea Tønnessen

SAK 1/2021: GODKJENNINGER
A) Innkalling godkjent.
B) Møteprotokoll fra møtet i desember, godkjent.
D) Saksliste godkjent.

SAK 2/2021: SØKNAD OM DELTAKELSE PÅ KURS FRA DIAKON SILJE
Søknad:
Til menighetsrådet i Domkirken menighet:
18-21 mars 2021 skal det være et kursretreat på Lia gård, tema er sorg og foredragsholder er prest
og forfatter Odd Eidner. I tillegg til hans møte med mennesker i sorg gjennom jobben, har han
selv opplevd å miste to barn. I jobben min som diakon møter jeg mange mennesker som bærer på
en eller annen sorg. Temaet for kurset er hvordan leve med sorgen, både i eget liv, men også
hvordan vi som møter mennesker i sorg, kan være en hjelp og støtte.
Denne helgen er en kombinasjon mellom kurs og retreat. I tillegg til faglig påfyll, får jeg også tid
til stillhet og ettertanke, noe som er ønskelig i min tjeneste som diakon.
Helgen kurset skal være er fasteaksjonshelg der det er naturlig at jeg har en rolle. Men den årlige
brødaksjonen på lørdagen er avlyst grunnet Corona. Gudstjenesten på søndagen kan mest
sannsynlig ikke ha mer enn 50 deltakere og det er mange som skal bidra på denne gudstjenesten.
Jeg har avklart med Aud at det er i orden at jeg ikke deltar på denne gudstjenesten i år.
Jeg ønsker svært gjerne å reise til Lia gård denne helgen og jeg betaler gjerne deler av kurset og
oppholdet selv.
Mvh. Silje Wik Vesterfjell
Domkirken Menighet,
Telefon 38 19 69 00
Gyldenløvesgate 9, 4611 Kristiansand
E-mail:domkirken.menighet@kristiansand.kommune.no
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Priser:
For opphold med helpensjon (3 dager) kr 3000,I tillegg kommer kursavgift kr 1200,-.
Vedlegg: Informasjon om kursretreaten.
Vedtak:
MR stiller seg positive til denne søknaden og gir diakonen støtte til kurs og opphold.
Det gjøres en generell henvendelse til fellesrådet om det er satt noen midler der til kurs for
ansatte.

SAK 3/2020: SPØRSMÅL FRA RAVNEDANS OM Å BRUKE KIRKEROMMET.
Henvendelse fra Ravnedans ved prosjektleder Michelle H. Flagstad:
Jeg skriver til dere på vegne av Ravnedans. Vi er en dansefestival i Kristiansand som arrangeres
for 12. året på rad. I år er festivalen fra 27. juni-02. juli.
Vi søker et samarbeid med dere på årets festival, hvor vi ønsker å hente et kunstprosjekt som er
spesielt skapt for kirkerommet. Forestillingen har tittelen Kirkedanseren av Marie Bergby
Handeland, og er et vakkert og sterkt medvirkende forestillingskonsept hvor hver enkelt
publikummer booker seg privat tid i kirkerommet for å danse i 15 minutter, helt alene og usett, til
live orgelmusikk. Arrangementet er gratis for publikum å delta på, og har tidligere vært arrangert i
Grønland Kirke i Oslo og i Lademoen Kirke i Trondhjem.
Kort om forestillingen: Kirkedanseren er et verk der én og én publikummer booker seg tid i et
kirkerom for å danse uten tilskuere. Dansen akkompagneres av en organist som spiller med ryggen
til. Kirkedanseren vil gi hver enkelt publikummer mulighet til å være hovedperson. Foruten vår
egen dåp, eget bryllup, og kanskje særlig egen begravelse, står vi sjelden ut som enkeltmennesker
og hovedpersoner i kirkerommet. Det er i det hele tatt sjelden man er i et kirkerom alene, og enda
sjeldnere at man står fri til å utfolde seg der fysisk.
Alle slags bevegelser og måter å danse på er velkomne i Kirkedanseren, og man kan også bare
sitte, stå, gå rundt, riste løs, svaie til orgeltonene eller legge seg ned. Det er åpent for alle å være
kirkedanser, være seg troende eller ikke, og uavhengig av religiøs og kulturell tilhørighet.
Vi håper dette er et samarbeid som kan være attraktivt for dere å være del av. Det aller beste hadde
i så fall vært om organisten tilhørende Kristiansand Domkirke kan tenke seg å være del av
prosjektet. Forestillingen har spilt i Oslo i Grønland Kirke, der i samarbeid med kantor Olav Rune
Bastrup. Forestillingen er også spilt i Trondheim i Lademoen kirke, i samarbeid med organist
Magnus Leite.
Mer informasjon om Ravnedans: www.ravnedans.com
Vedlegg: Kirkedansen presentasjon
Vedtak:
MR ønsker å gå inn i et samarbeid med Ravnedans om dette prosjektet.
Kirkedansen kan ha kirka opptil to dager. Det ønskelig at tidspunktene tilpasses slik at det
også kan være åpen kirke disse dagene.
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SAK 4/2021: KUNSTUTSTILLING I DOMKIRKEN UNDER SKEIVE
SØRLANDSDAGER
Domkirken har mottatt en henvendelse fra kunstkurator Tove-Mari Odderdal. Hun var kurator til
en kunstutstilling under Skeive Sørlandsdager sommeren 2020. Nå ønsker hun å sette opp en
«skeiv utstilling» i Domkirken under Skeive sørlandsdager i august. Konkret ønsker hun at Nils
Jøran Riedl sin utstilling «Korsvandringen» skal vises i Domkirken. Hun tror en slik utstilling vil
fjerne noen av fordommene som samfunnet har mot kirken, at den vil bygge bro og vise kirkens
mangfold.
Riedl er villig til å låne bort utstillingen, han og Odderdal vil også sette utstillingen opp og stille
med de ressursene vi måtte trenge. Riedl ønsker selv at utstillingen blir en kombinasjon av bilder
fra «Korsvandringen» og «Refleksjonsrommet».
Vi har foreløpig hverken svart ja eller nei til denne henvendelsen, men bedt om å få se bilder fra
de to nevnte utstillingene.
Bildene kan dere se på:
https://www.facebook.com/pg/riedlkunst/photos/?tab=album&album_id=10155977162736689
eller instagram: @nilsjriedl
Menighetsrådet samtaler om dette, og gjør et vedtak.
Vedtak:
MR sender denne saken videre til kunstutvalget og ber om en uttalelse fra de før MR tar en
endelig avgjørelse i denne saken. Foreløpige synspunkter som fremkom i
menighetsrådsmøtet formidles videre til kunstutvalget.

SAK 5/2021: DIGITAL SENDING AV KONSERTER FRA FESTSPILLENE I BERGEN
Forespørsel fra Festspillene i Bergen ved kommunikasjonsmedarbeider Ania Popowska:
Jeg kontakter deg fordi Kristiansand Domkirke er engasjert i integreringsarbeid og bidrar til
inkludering og anerkjennelse av migrantenes rolle i samfunnet.
Vi i Festspillene i Bergen arbeider kontinuerlig med å gjøre festivalen tilgjengelig for alle. Målet
er å oppnå større mangfold blant publikum i Norge og nå så mange som mulig med det kulturelle
tilbudet.
Spesielt nå, under pandemien, som for flere innvandrere betyr en lang periode uten kontakt med
venner og familie i utlandet, er det viktig å skape nye rom for samvær.
Som vi forstår det, skaper Kristiansand Domkirke en møteplass for innvandrere og/eller
flyktninger og dere har et sterkt lokalt nettverk.
Kunne det være aktuelt for dere å lage en visning av en av årets digitale festspillforestillinger?
Festspillene i Bergen presenterte flere digitale konserter i 2020 og kommer til å ha et digitalt
tilbud også i 2021. Vi vil veldig gjerne tilby dere gratis tilgang til noen av Festspillenes digitale
arrangement i mai/juni 2021!
Her kan du se noen av høydepunktene fra Festspillene i Bergen 2020.
Vedtak:
MR ønsker at Domkirken menighet skal legge til rette for visning av en eller flere
konserter fra Festspillene i Bergen i vår menighets lokaler.
Domkantorene og internasjonal prest bes om å arbeide videre med dette.
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SAK 6/2021: FORNYELSER I MENIGHETSHUSET
Husstyret arbeider med fornyelser på kjøkkenet i menighetshuset, lyddemping i menighessalen og
forandring i garderoben.
Husstyret for menighetshuset hadde møte mandag 25. januar og legger dette frem for
menighetsrådet:
Det ble i 2020 budsjettert med 150 000,- til fornyelse i menighetshuset. Av dette ble det brukt kr.
15.000,-.
Dette er gjort:



Byttet stoler i den store salen. De gamle stolene ble sendt til Estland med en hjelpesending
og nye stoler fra Quality hotell ble satt inn. Ny pynt på bordene ble kjøpt inn.
I garderoben er de ødelagte garderobehyllene tatt bort, rommet er sparklet og malt. Alle
dører en nå malt grå og det er kjøpt inn en blomsterkasse i ganga.
Videre legges det teppefliser på golvet i garderoben og det settes inn noen sofaer der. Disse
hentes fra ungdomsrommet. Dette «rommet» tenker en kan brukes av barna f.eks. under
kirkemiddagen.

Videre arbeider husstyret med lyddemping i den store salen og fornyelse på hovedkjøkkenet:


Lyddemping i hovedsalen:
Vi har fått inn et tilbud fra Spesialprodukter Sør AS ut fra dette tilbudet innstiller husstyret
på å gjøre innkjøp av 9 lyddempende plater/bilder (60x90) som henges under lampettene i
salen. Det koster kr. 2700,- pr. plate/bilde.
Disse mener husstyret bør ha blider og ikke ensfargede flater.
For å skaffe 9 bilder som kan høre sammen/fungere sammen foreslår vi å utlyse en
bildekonkurranse med kr. 5000,- i premie til den som blir valgt.



Fornyelse på kjøkkenet:
Vi har fått inn tilbud fra to leverandører til nytt utstyr på kjøkkenet.
Norrøna sitt tilbud har også med tegning og viser i hovedtrekk slik fornyelsen er tenkt.
Dette tilbudet har gode løsninger på kjølehjørne og oppvaskemaskin, mens Culina sitt
tilbud på kaffetrakter er mest interessant.
Dersom en skal fornye kjøkkenet i dette omfanget vil det koste anslagsvis mellom
350 000,- og 400 000,-. Da har en også beregnet en del dugnad.
Konklusjon:
Husstyret ber menighetsrådet om å bevilge kr. 35 000,- til lyddemping i menighetssalen og
kr. 400 000,- til fornying av kjøkkenet.
Hilsen husstyret:
Randi Holgersen
Karoline P. Gravaas
Susanne Orthe
Ivar Oveland
Liv Godtfredsen
4

DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Vedtak:
MR ser behovet for å fornyelse på kjøkkenet og lyddemping i menighetssalen og bevilger
opp til kr. 400 000,- til dette. Dette må tas av utbetalingen av Ingebjørg Lelands fond som
skal oppløses i 2021.
Når det gjelder motiver på bildene for lyddemping ber MR kunstutvalget å vurdere dette.
Synspunkter som kom frem i menighetsrådsmøtet formidles videre til kunstutvalget.

SAK 7/2021: ORIENTERINGSSAKER
1. Informasjon om menighetens arbeid.
Aud informerte om:
 «Juleevangeliet i ord og toner», 21-23 desember. Dette viste seg å være et viktig tiltak for
mange! Kanskje gjentar vi det i 2021
 Julens gudstjenester- ble gjennomført med 50 mennesker til stede. 4 gudstjenester julaften,
de andre jule-og nyttårsdagene ble det holdt 1 eller to gudstjenester.
 Friluftsgudstjenester: Om kirkene ikke åpnes opp for gudstjenester, vil vi holde
gudstjenestene utendørs i ukene fremover
 Utendørs kirkekaffe- de holdes nå på Jens Bjørneboes plass
 Lilleklubb og konf.undervisning har startet opp igjen
 Teologicafé og jevnlige temakvelder (ala Forum for samtale og undervisning) starter opp
igjen til høsten
 Gudstjenesteutvalget arbeider nå med justering av hovedgudstjenesten. Arbeidet skal
legges frem for MR i april
 Gjennomgang av årsstatistikken for 2020.
2. Strategiarbeidet, ny samling med stab og menighetsråd blir 3. mars i stedet for menighetsråd
som er satt opp dersom koronasituasjonen tillater det.

SAK 8/2021: REFERATSAKER
Ingen

SAK 9/2021: EVENTUELT

Lars Erik Lyngdal
Leder

Liv Godtfredsen
Sekretær/Referent
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