DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 21.06.21

MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
Onsdag 16. juni 2021. kl. 18.00.
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, permisjon.
Forfall:
Thea Tønnessen, Bente Buverud møtte
som første vara.

Ord for dagen: Aud

SAK 31/2021: GODKJENNINGER
A) Innkalling, godkjent.
B) Møteprotokoll fra møtet i april, godkjent.
D) Saksliste, godkjent.

SAK 32/2021: NYTT MISJONSPROSJEKT
Fristen for fornying av avtalen om misjonsprosjekt med Stefanusalliansen utløp 1. mai. Etter
informasjon og vurdering ble misjonsutvalget enige om nytt misjonsprosjekt i Liberia gjennom
Misjonsalliansen. Ivar Sandnes fra SMM - Samarbeid menighet og misjon var med oss på møtet.
Mange av oss kjenner Misjonsalliansen som en driftig og effektiv organisasjon som arbeider
gjennom nasjonale kirker og organisasjoner, og har diakonalt sikte.
Liberia er blant de fattigste land i verden, og har vært gjennon år med borgerkrig. Prosjektene kan
være blant følgende:
Skole og utdanning: Under halvparten av barna får skolegang.
Mål: Rehabilitere skoler, gi ut lærebøker, utstyr til laboratorier og bibliotek
Helse og utdanning: Gi helserelatert opplæring til fagpersoner og innbyggere. Bygge latriner og
fasiliteter forhåndvask på skoler
Vann: Bygge og rehabilitere brønner, gi opplæring i vedlikehold av disse. Hygieneopplæring på
skole og i landsbyer.
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Mikrofinans: Gi lån til mennesker som ikke hadde fått lån vanlige banker. Følge opp lånekunder.
Seksuell og kjønnsbasert vold: Samarbeide med kirker, moskeer og lokalsamfunn for å sette disse
store problemene på dagsorden.
Ivar Sandnes har besøkt landet og sett at prosjektene fungerer. Vi har ikke tatt kontakt ennå for å
se hvilke prosjekter vil kunne passe godt for oss.
Misjonsutvalget ved Helge Drange la frem prosjektet for menighetsrådet i møtet.
Vedtak:
Menighetsrådet støtter misjonsutvalgets vedtak om å inngå ny misjonsavtale med
Misjonsalliansens arbeid i Liberia og ber utvalget arbeide videre med å velge et av
prosjektene der.
Nytt prosjekt bør være på plass fra høsten av.

SAK 33/2020: FORESPØRSEL OM VISNING AV FILM OG PROMOTERING AV BOK
UNDER SKEIVE SØRLANDSDAGER.
Filmprodusent Stefan Strandberg har, sammen med Heidi Aune Solaas og Skeive Sørlandsdager,
henvendt seg til Domkirken. De ønsker å ha premiere på filmen om Gunstein Vetrhus, se vedlegg,
under Skeive Sørlandsdager.
Stefan Strandberg har vist film på storskjerm i Domkirken tidligere også, den gangen var det
filmatisering av Gaute Heivolls "Himmelen bak huset". Strandberg sier at han kan være
behjelpelig med det praktiske rundt rigg og produksjon om menighetsrådet godkjenner at selve
filmen vises.
Heidi Aune Solaas, også hun fra Kristiansand, har nylig fått midler fra Cultiva til å gi ut boken
"Fem ekte menn". Her intervjuer hun fem homofile menn fra Sørlandet som alle har opplevd svært
mye diskriminering og utestengelse fra sine respektive kristne menigheter.
Solaas, Strandberg og Skeive Sørlandsdager ønsker at denne boken skal "slippes" i forbindelse
med visning av filmen, og at boken kan selges i våpenhuset ved utgangen denne aktuelle kvelden.
Domkirken menighet har i flere år hatt Regnbuemesse under Skeive Sørlandsdager.
Nå blir vi altså utfordret til å ha et arrangement til.
I forhold til programmet til Skeive Sørlandsdager er det onsdag 25.august som egner seg til
filmfremvisning og bokslipp. Regnbuemessen skal være lørdag 28.august. Gunstein Vetrhus er
allerede invitert til å preke på Regnbuemessen.
Vedtak:
Etter en grundig drøfting av prosjektet også prinsipielt går menighetsrådet inn for at
fremvisning av filmen om Gunstein Vetrhus og bokslipp på boken "Fem ekte menn" blir
vist og presentert i Domkirka.

SAK 34/2021: RISIKO VED OPPHOLD I TÅRNET
Menighetsrådet har over lengre tid vært opptatt av risiko ved ferdsel og opphold i tårnet. Som
ansvarlig eier plikter vi å gjøre alt vi kan for å unngå at det oppstår situasjoner med fare for liv og
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helse. Vi har foretatt omfattende branntekniske utbedringer som vurderes tilfredsstillende. Blant
annet nytt sprinkelanlegg og nytt brannvarslingssystem. Uhell og ulykker som følge av fall,
illebefinnende ol. uavhengig av brann, må imidlertid også forebygges så langt som overhodet
mulig. Å måtte frakte ned en skadet fra det 80 m høye tårnet vil ifølge brannvesenet, by på
betydelige problemer selv om situasjonen ikke skulle være akutt og livstruende.
Opphold og ferdsel i tårnet er ikke omfattende. Tidligere «tårnvandringer», «kulturnatt med
konsert», «kirkedøgn med konfirmanter» ol. er for lengst opphørt og tilhører historien. Ferdsel og
opphold i tårnet er nå for tiden høyst sporadisk og kortvarig. Et unntak er imidlertid Tore Ljøkjel
som 16 dager i adventstiden i en årrekke (med unntak av 2020) oppholder seg i tårnet i ca. 45 min
i forbindelse med sin spilling.
Menighetsrådet bestilte høsten 2020 en brannteknisk risikoanalyse og en analyse av risiko ved
opphold i kirketårnet av firmaet «Brannkonsult sør». Da rapporten ikke ble ferdigstilt før
adventstiden 2020, bestemte menighetsrådet at Tore Ljøkjel ikke skulle gis adgang til å spille fra
tårnet. Han fikk tilbud om å stå andre steder i kirken. Lyden kom som vanlig ut fra høyttalere i
tårnet.
Rapporten fra «Brannkonsult sør» ble mottatt av domkirken i månedskiftet mai-juni 2021 etter
flere forsinkelser. Delrapporten om personopphold i kirketårnet er en grundig risikoanalyse med
tilhørende forslag til risikoreduserende tiltak. For menighetsrådet er særlig pkt 2) og 3) i
oppsummeringen viktig for vår vurdering: «Kun tillatt med sporadisk/kortvarig personopphold
øverst i tårnet» og «kun tillatt for enkeltpersoner (f.eks. til inspeksjon/vedlikehold) eller små
grupper, max 5 personer med ledsager.»
Ut over dette stiller rapporten en rekke andre krav for eventuell ferdsel og opphold i tårnet.
Vedtak:
På bakgrunn av menighetsrådets tidligere vurderinger samt anbefalinger i analysen fra
«Brannkonsult sør» vil menighetsrådet legge til grunn en restriktiv praksis til alle former
for ferdsel og opphold i tårnet ut over nødvendig tilsyn, vedlikehold og reparasjoner.
Som følge av dette og en totalvurdering vil menighetsrådet ikke gi Tore Ljøkjel tillatelse til
å oppholde seg i tårnet i forbindelse med spilling i adventstiden. Domkirken tilbyr han å
spille fra et annet sted i kirken, likevel slik at lyden kommer via høyttalere fra tårnet som
før.

SAK 35/2021: GJENNOMGANG AV GUDSTJENSTELISTE
En god og variert gudstjenestelistefor høsten ble lagt frem og tatt til etterretning.

SAK 36/2021: ORIENTERINGSSAKER
1. Aud orienterte om menighetens arbeid:
• Vi kan nå være 200 mennesker samlet til gudstjeneste og andre arrangement i Domkirken.
• Vi har en spennende høst foran oss, med mangfoldig gudstjenesteliste, spennende
temakvelder, oppstart av jentekor mm
• 2 godt kvalifiserte søkere til stilling som vikar for Tuva. AU får myndighet til å godkjenne
ansettelsen.
• Markering for 22.juli er ferdig planlagt
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2. Liv informerte om oppussingen av kjøkkenet:
Her går arbeidet fint. Randi Holgersen har tatt på seg ansvaret for dugnaden. Kjøkkenet er
revet og kjørt på søpla. Taket er malt, golvet er renset av Bjørn i vedlikeholdsteamet og
Vidar. Hvitevarene er lagt ut for salg.
Mandag 21. juni starter arbeidet med å male veggene.
Den delen som leveres av Storkjøkkenpartner blir montert i uke 26. Stray monterer sin del
av kjøkkenet i uke 31.

SAK 37/2021: REFERATSAKER
Referat fra 2 møter i kunstutvalget.
Referat fra møte i husstyret 11.mai
Referat fra misjonsutvalget 19. mai

SAK 38/2021: MØTEDATOER FOR HØSTEN 2021
AU:
Onsdag 18. august
Onsdag 22. september
Onsdag 20. oktober
Onsdag 17. november
Onsdag 9. desember

MR:
Onsdag 25. august kl. 17.00 (p.g.a. arrangement i kirka)
Onsdag 29. september
Onsdag 27. oktober
Onsdag 24. november
Onsdag 15. desember

SAK 39/2021: EVENTUELT
Liv informerte om at hun vil gå av med pensjon 30. november
Vedtak:
AU gis myndighet til å godkjenne utlysningsteksten. Stillingen blir lyst ut i sommer med
søknadsfrist ca.20. august.

Lars Erik Lyngdal
Leder

Liv Godtfredsen
Sekretær/Referent
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