DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 14.10.20

MØTEPROTOKOLL FRA I DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
Onsdag 23. september kl. 18.00.
Møtet ble holdt i møterom 2. etasje.

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

Aase Kiledal
Roald Sandøy
Elin Synnøve Stavenes
Forfall:
Ingrid Mydland
Elin Synnøve Stavenes
Bjørn Harald Handeland

Varamedlemmer:
Bente Buverud
Tor Inge Aurebekk
Ord for dagen: Liv

Kaffekoker: Thea

SAK 47/2020: GODKJENNINGER
A) Innkalling, godkjent.
B) Møteprotokoll fra møtet i august, godkjent med denne merknaden: Sak 44/2020 Det
presiseres at leder for Lillesand kunstforening vil innstille på at Lillesand kunstforening sa ifra
seg sin provisjon.
D) Saksliste, godkjent

SAK 48/2020: STOL AV BYFURUA «BISPESTOLEN»
Byfurua var et kjent symbol for byen i tidligere tider. Byfurua er avbildet i byens byvåpen. Det
var et svært stort og vakkert furutre som stod like ved Domkirken.
Det sies at den hadde stått der fra før byen ble grunnlagt og at dette var det siste treet fra en mo
med furutrær på dette stedet. Det sies også at den stod på byttet mellom Grim og Eg.
Den ble så skadet i brannen i 1880 at den måtte tas ned i 1884. Treverket ble levert til Tønnes
Olsens trevare. Det var så mye skriverier og oppmerksomhet rundt dette treet at Tønnes lagde
fotorammer (og andre ting) som ble solgt som suvenirer fra dette treet. I tillegg skaffet
bankbokholder Ole Moe Heimbeck seg en del av treet for å lage en stol. Da Ole døde fikk datter
Katherine og prost Nielsen den. I 1949 ble den gitt til Domkirken og den fikk sin plass i
sakristiet. Der stod den i mange år. Da hadde stolen fått en sølvplate med innskrift som forteller
stolens historie og en plate med byens byvåpen. Stolen har grønn plysj og er nokså lav. Den er
upraktisk og ikke særlig pen.
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Da det var upraktisk å ha den i sakristiet ble den flyttet derfra rundt 2010. Den har de siste årene
stått på en avsats utenfor galleriet.
Stolen har på folkemunne blitt kalt «Bispestolen», men det er ingen sammenheng mellom
biskopen og denne stolen så vidt vi vet. Det må være at den stod lenge i sakristiet som har gitt
stolen dette navnet.
Stolen ble utlånt til en utstilling for byen i Bibliotekets kunsthall våren 2020.
I etterkant av det kom det et tilbud fra Vestagdermuseet om at de kunne ta vare på denne stolen
videre. Dersom de skal gjøre det må vi signere på et skriv og frasi oss eierskapet til denne stolen.
Da blir den Vestagdermuseets eiendom.
Vedtak:
Slik MR ser det er denne stolen byens stol mer enn Domkirkens. Menigheten gir den nå
videre til Vestagdermuseet.

SAK 49/2020: DOMKIRKENS NAVN I BRØNNØYSUNDREGISTERET
I forkant av forrige års kirkevalg ble vi gjort klar over at landets domkirker står oppført med
ulike benevnelser i Brønnøysundregisteret. Noen av Domkirkene står oppført med stedsnavnet
først, eks Tønsberg domkirke sokn, andre står med stedsnavnet sist. Noen domkirker er oppført
med en «s», eks Bergen domkirkes sokn.
Selv er vi oppført som Domkirken sokn, altså uten stedsnavn.
Kirkerådet anbefaler at navnepraksisen samordnes, men de har ingen myndighet til å gjøre det.
Trondheim domkirke har, for eks, en lang tradisjon i å benevne seg som Nidaros domkirke. Det
må det fortsatt være rom for. Men, det er selvsagt ønskelig og praktisk om vi alle står oppført
tilnærmet likt.
Språkrådet anbefaler at domkirkene betegner seg som eks Kristiansand domkirkes sokn, altså
med en «s». Kirkerådet anbefaler også dette. De argumenterer med at stedsnavnet bør stå først,
og videre at det bør brukes genetiv-s i fellesnavnet «sokn». Stedsnavnet først handler blant annet
om elektronisk søkbarhet. Genetiv-s er i henhold til norsk navnepraksis.
De fleste domkirker i landet vårt har nå behandlet denne saken, eller er i ferd med å gjøre det.
Noen velger å beholde genetiv-s, blant annet Bergen og Nidaros. Andre opplever den noe tung,
og velger å kutte den ut.
Det er ellers verdt å merke seg forskjellen på begrepene sokn og menighet. Sokn er et
administrativt og juridisk begrep, menighet er et teologisk begrep.
Det er bispedømmerådet som har navnemyndighet i denne saken.
Vedtak:
MR går inn for at menigheten skal hete Kristiansand domkirke sokn. Det er ønskelig at
alle domkirker benevnes på samme måte. Dersom flertallet går for en eller to genetivs ser vil vi i Kristiansand gjøre det samme.

SAK 50/2020: STRATEGISAMLING
Det blir strategisamling i menighetssalen med stab og menighetsråd torsdag 15. oktober
kl. 18.30-21.30
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Lars Erik Lyngdal leder denne og Freddy Berg har en innledning.
MR tar ansvar for gjennomføringen av denne samlingen.
Praktisk komité:
Bente, Thea, Aase og Liv
Thea baker kake.
Ellen skaffer lys og servietter
Aase og Bente skaffer blomster til å pynte med.
Liv bestiller suppe med fokatsjabrød fra Varodd.
Komiteen møter kl. 17.30

SAK 51/2020: HØRING AV FELLESRÅDETS HANDLINGSPLAN
MR har fått forslaget til Fellesrådets handlingsplan for 2021-2024 til høring.




Side 3. i handlingsplanen er Samisk Kirkeråd og Mellomkirkelig Råd uteglemt.
Det bør komme en ramme på hvor omfattende teksten skal være fra den enkelte menighet
for hvert innspill til handlingsplanen.
Flombelysning på Domkirken vil komme i kommunens regnskap, men det er ønskelig at
vi fra kirkas side holder frem viktigheten av at det kommer mer lys i parken rundt kirka.
Det er mye ferdsel i dette området som skaper utrygghet for de som kommer til kirka
eller bare skal passere i området. Det oppleves det utrygt å fredes i dette området på
kveldstid når det er så mørkt som nå.

SAK 52/2020: ORIENTERINGSSAKER
 Informasjon om menighetens arbeid ved Aud:
o Kirkemiddag og Formiddagstreff har startet opp igjen. Det fungerer fint ift
smittevern
o Andakter på institusjon: Vi kan enda ikke holde andakter på alle avdelingene.
o Flere søndager må vi holde to gudstjenester etter hverandre for å få plass til alle.
Dette gjelder særlig når det er meldt dåp.
o Det holdes aftensang to ganger denne høsten; en vakker kveldsgudstjeneste å
være på!
o Liturgisk morgensang hver onsdag- dette er nå godt innarbeidet.
o Konfirmantundervisningen er i gang, 11 gutter følger undervisningen. En flott
gjeng.
o I november vil det bli temakveld i menighetshuset: «Hvor hjertet ditt er, vil
skatten din være. Om å vandre med Gud». I etterkant av denne samlingen vil det
være tilbud om å bli med i samtalegruppe.
o Gudstjenesteutvalget starter denne høsten opp med revisjon av
gudstjenesteliturgien.
o Liv informerte om temasamling om misjon og utlodning 10. oktober.
o Liv informerte også om et møte som fant sted på Biblioteket 21. september med
tema rusproblematikk i Gyldenløvesgate/Markens. Her var politi, utekontakt,
KUP, Hjelp oss å hjelpe og mange flere instanser tilstede. Det ble beskrevet en
stor ny ung gruppe rusmissbrukere og dealere som bruker dette området. Politi og
andre instanser ser problemet og har fokus på dette miljøet.


Biskop Stein Reinertsen og stiftsdirektør Aslak Wegge velger denne høsten å besøke
samtlige prostier for å lytte til erfaringer og utfordringer som menighetene har stått i og
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står i denne høsten på grunn av koronasituasjonen. De vil møte leder av menighetsrådet,
sogneprest og daglig leder fra alle sogn mandag 5.oktober til samtale om dette.

SAK 53/2020: REFERATSAKER
Ingen

SAK 54/2020: EVENTUELT
 Gratisbilletter til arrangement i Domkirka:
På grunn av koronarestriksjoner har ikke ansatte i domprostiet mulighet for å bruke sine
gratisbilletter fra nå av og så lenge det er begrensning på 200 tilhørere i Domkirka.
Skal menighetsrådet også si fra seg denne muligheten så lenge begrensningene varer?
Vedtak:
MR sier fra seg sine gratisbilletter så lenge koronasituasjonen gir begrensninger
på antall tilhørere på konserter og arrangementer.


Referat fra Møte fellesråd:
o Det arbeides med å få en gammel dør fra Søgne gamle kirke tilbake til Søgne
gamle kirke. Den er tidligere overført til museet.
o Høring på ny forskrift for økonomiforvaltningen for soknene i Den Norske Kirke.
o Godkjenning av økonomi - og delegasjonsreglement for Hånes og Sogndalen
menigheter.

Lars Erik Lyngdal
Leder

Liv Godtfredsen
Sekretær/Referent
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