DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 15.11.21

MØTEPROTOKOLL FOR DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
Onsdag 27. oktober 2021.
Møtet ble holdt i møterom 2. etasje.

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

Varamedlemmer:
Tor Inge Aurebekk
Aase Kiledal
Roald Sandøy
Elin Synnøve Stavenes, permisjon.
Ingrid Mydland, permisjon
Forfall:
Ingen

Eirin Anita RosendaOrd for dagen: Aud

SAK 56/2021: GODKJENNINGER
A) Innkalling, godkjent.
B) Møteprotokoll fra møtet i september, godkjent.
D) Saksliste, godkjent.

SAK 5738/2021: GRATISBILLETTER
Ordningen med gratisbilletter for ansatte i domprostiet og for Domkirkens ansatte og
menighetsråd har ikke vært i bruk i koronatiden. Nå er vi tilbake til en normal hverdag og må
vurdere om ordningen skal tas i bruk igjen.
Vedtak:
Vi starter nå opp igjen ordningen med gratisbilletter for ansatte i Domkirka og
medlemmer av menighetsrådet slik det var før korona. Domkoret oppfordres til hvert år å
sende inn til meinghetsrådet hvor mange gratis billetter som brukes på deres konserter, så
vil menighetsrådet vurdere hvor mye som skal kommpenseres av dette.
Domkirkens menighetsråd vi også melde videre til fellesrådet og oppfordre de til å starte
opp denne ordningen for andre ansatte i Domprostiet.
Menighetsrådet tar det videre opp med Fellesrådet de skattemessige forholdene ved dette.
Domkirken Menighet,
Telefon 38 19 69 00
Gyldenløvesgate 9, 4611 Kristiansand
E-mail:domkirken.menighet@kristiansand.kommune.no
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SAK 58/2021: PLAN FOR VIDERE ARBEID MED STRATEGI
Strategiarbeidet er utsatt flere ganger. Nå håper vi å gjennomføre gode strategisamlinger denne
våren. Vi setter opp 3 kveldssamlinger kl. 18.00- 21.00
Torsdag 20. januar. Tema: diakoni og musikk
Torsdag 3. mars. Tema: gudstjeneste og trosopplæring
Torsdag 21. april. Tema: frivillighet og kommunikasjon

SAK 5938/2021: REPRESENTANT TIL MISJONSUTVALG ETTER INGRID
Da Ingrid nå er innvilget permisjon må det utnevnes en ny representant til misjonsutvalget.
Aase går inn i misjonsutvalget for et år.
Tor menighetsrådets representant i Domkoret.

SAK 60/2021: HØRING NY KIRKELIG ORGANISERING
Kjetil Drangsholt gikk gjennom punktene i høringen. I neste møte vil MR svare på høringen via
en nettbasert løsning.

SAK 61/2021: ORIENTERINGSSAKER
1. Aud informerte om:
•

16.november samarbeider Domkirken og Blå Kors om gjestebud for
rusmisbrukere. Gjestebudet skal være i menighetshuset. Vi ønsker at noen fra
menighetsrådet kan være med som vertskap.

•

Livsprat starter opp 28 oktober

•

Det er kirkemusikkdager hele uke 44

Orientering om situasjonen for menighetshuset ved Lars Erik:
Møtet med teknisk etat v/kommunaldirektøren torsdag 30. september var oppklarende for
oss. Situasjonen sett fra kommunen ble greit tydeliggjort. Hvilket areal, og dermed hvilket
menighetshus vi kan bygge, vil ikke bli klart før Cultiva legger fram mer presise planer for
hva de ønsker. Disse vil så bli vurdert sammen med Domkirkens planer og tegninger for nytt
menighetshus. Kommunen kan eller vil ikke legge våre tegninger til grunn som noe vedtatt
premiss for det videre arbeidet. Endring av reguleringsplanen for området kan bli aktuelt.
Kommunens intensjon er fortsatt å legge til grunn tidligere vedtatt bevilgning over x antall
år.
2.

Etter vårt syn er det ikke så mye mer vi kan gjøre enn å vente…. og jevnlig gi lyd fra oss.
Cultiva HAR penger, vi BER om penger. Cultivas investeringer vil kunne bidra til en
utvikling som Kristiansand tjener på, og som kommunen slipper å bruke egne ressurser på.
Derfor er kommunen særs lydhøre over Cultiva. For vår del må i håpe og tro at Domkirkens
betydning og status stikker dypt nok i kommunens adm og pol miljø til at våre interesser blir
ivaretatt.
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SAK 62/2021: REFERATSAKER
Referat fra Diakoniutvalg
Referat fra misjonsutvalg

SAK 63/2021: EVENTUELT
1. På møtet i fellesrådet ble ny kirkeverge tilsatt. Det er Andreas Andersen som nå arbeider
som generalsekretær i Misjonsalliansen.
2. Avskjed med Liv 5. desember
3. Menigheten vil i samarbeid med Blå kors arrangere et gjestebud 16. november for
rusmissbrukerne som oppholder seg i Gyldenløvesgate. Da trenges det noen frivillige
som kan sitte rundt ved bordene og holde en samtale i gang og noen til å servere.
Dersom noen fra MR har anledning til å bli med på dette kan de melde t tilbake til Liv på
kontoret. om de kan være med på.

Lars Erik Lyngdal
Leder

Liv Godtfredsen
Sekretær/Referent
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