DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 04.06.20

MØTE I DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
Onsdag 27. mai kl. 18.00.
Møtet ble holdt i det nye møterommet i 2. etasje over menighetsstua.
Inngang hvit dør i bakgården.

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: Kjetil Drangsholt

Kaffekoking: Bjørn Harald Handeland

SAK 24/2020: GODKJENNINGER
A) Innkalling, godkjent
B) Møteprotokoll fra møtet i april, godkjent.
C) Referater fra ekstraordinære AU-møter.
 8. mai, godkjent.
D) Saksliste, godkjent

SAK 25/2020: DANNING AV JENTEKOR MED TILKNYTNING TIL DOMKIRKA.
Det arbeides videre med å søke midler til å danne et jentekor med tilhørighet til Domkirken.
Domkirken har på grunnlag av vedtak i MR i april underskrevet en samarbeidsavtale for å styrke
og bevare kortradisjonen i Kristiansand.
Vedlegg: Samarbeidsavtale
Skal domkirken være medlem i et samarbeidsråd for danning av kor?
Se vedlegg: Vedtekter Samarbeidsråd for klassisk korsang i Kristiansand
Vedtak:
MR går inn for at Domkirken blir medlem i samarbeidsrådet for å støtte klassisk korsang
i Kristiansand.

Domkirken Menighet,
Telefon 38 19 69 00
Gyldenløvesgate 9, 4611 Kristiansand
E-mail:domkirken.menighet@kristiansand.kommune.no

Org. nr. 975655474
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SAK 26/2020: INNSPILL TIL HANDLINGSPLAN.
Fellesrådet har kommet med en oppfordring om å komme med innspill til handlingsplanen for
2021-2024.
Vedlegg: Budsjettrundskriv
Forslag til vedtak:
Menighetens innspill til handlingsplanen:
Menighetshuset:
• Tilskudd til ombygging og utvidelse av nytt menighets. Kr. 1.000.000,Domkirken:
• Ny lyssetting i hele kirkerommet i Domkirka. Det hentes inn konsulentuttalelse og tilbud
på dette. Prisantydning kr. 100.000,-. Spesielt er det behov for ny lyssetting av altertavla
som nylig er renset.
• 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.
• Nye puter til benkene i kirkerommet. Prisanslag kr. 100.000,• Vegg med låsbare dører /skyvedører på begge sider av vindfanget i våpenhuset.
Prisanslag kr. 40.000,• Lydanlegget i kirka er ikke like godt i hele kirkerommet. Menighetsrådet ønsker en
vurdering av eksisterende anlegg og om dette bør skiftes ut.
• Ressurser til en stilling som frivillighetskoordinator og koordinator innen kirkemusikk
(50 – 100%).
• Tilskudd til Domkoret, anslag årlig tilskudd kr. 60.000,-.

SAK 27/2020: GODKJENNING AV ÅRSMELDING.
Menighetsrådet fikk på nytt tilsendt menighetsrådets årsmelding for 2019 til gjennomlesing.
Vedtak:
Menighetsrådet godkjenner menighetsrådets årsmelding for 2019.

SAK 28/2020: MENIGHETENS ÅRSMØTE.
Menighetens årsmøte ble utsatt på ubestemt tid. Det når er nå åpnet fra myndighetenes side for at
vi kan samles 200 personer etter 15. juni.
Vedtak:
Menighetens årsmøte holdes like etter gudstjenesten 21. juni i kirkerommet.

SAK 29/2020: GODKJENNING AV GJENNOMFØRING AV GUDSTJENESTER OG
SMITTEVERNTILTAK I MENIGHETEN.
Det er utarbeidet en plan for gjennomføring av gudstjenester og smitteverntiltak for samlinger i
menighetens regi og lokaler.
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Vedtak:
Menighetsrådet godkjenner planene for gjennomføring av gudstjenester og
smitteverntiltak som er utarbeidet for menighetens arbeid.

SAK 30/2020: INFORMASJON OM MENIGHETENS ARBEID.
Aud informerte om:
Gudstjenester til og med 14.juni:
- Frem til 14.juni kan vi være 50 personer, pluss medvirkende, til stede i kirken
- Vi har to gudstjenester hver søndag, kl 0930 og 11.00
- Påmelding via påmeldingsmodul elle via telefon til Silje
- Vi bruker program og/eller salmebøker. Salmebøkene må settes i karantene i 72 timer
etter bruk.
- Dåp vil noen ganger skje i gudstjenesten kl.11.00, noen ganger som egne
dåpsgudstjenester
- Nattverden deles ut stående. Prest legger oblaten direkte i begeret, deretter heller
medliturg vinen i begeret.
Fredagsmesse:
- Messene åpner opp, på samme måte som hovedgudstjenesten på søndagen
Kirkekaffe utenfor kirken:
- Vi fortsetter med dette en stund fremover, men da kun på tirsdagene
Konfirmanter:
- Det er sendt ut invitasjon til konfirmantundervisning. Aud skal ha undervisningen frem til
jul, deretter har Aud og Iselin undervisningen sammen
Fellesskapskveld:
- Etter 3-4 år med Fellesskapskvelder finner komitéen at det er riktig å legge ned arbeidet.
Tur:
- Det planlegges tur til Flo og Fjære 4-5 september
Oppstart av kor:
- Domkoret starter opp med øvelser første uken i juni
- Guttekoret starter ikke opp før over sommeren

SAK 31/2020: BESTEMME SOMMERAVSLUTNING PÅ NESTE MØTE.
Elin Synøve inviterer menighetsrådet til en sommeravslutning hjemme hos seg selv.
Vi sier takk og har hele møtet i Søgne/Langenes.

SAK 32/2020: REFERATSAKER:
Ingen.
SAK 33/2020: EVENTUELT
 Menigheten har fått melding om at det er vår tur til å være med på natteravntjenesten.
Thea som er vår kontaktperson får med seg noen til å gå natteravn på lørdag.

Lars Erik Lyngdal
Leder

Liv Godtfredsen
Sekretær/Referent
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