DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 22.11.21

MØTE I DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
Onsdag 29. september 2021. 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

Varamedlemmer:
Bente Buverud
Tor Inge Aurebekk
Aase Kiledal
Roald Sandøy
Elin Synnøve Stavenes, permisjon.
Meldt forfall:
Kjetil Drangsholt

Eirin Anita RosendaOrd for dagen: Aud

SAK 48/2021: GODKJENNINGER
A) Innkalling, godkjent.
B) Møteprotokoll fra møtet i august, godkjent
D) Saksliste, godkjent

SAK 4938/2021: ANSETTELSE AV DAGLIG LEDER
Offentlig søkerliste:
Navn
Alder Stilling/Yrke
Bjørn Næset
Thor Kristian Hanisch
Kathrine Refstie
Marie Holte
Jon Arild Ribe

50
58
46
26
57

Ferskvaresjef
Arbeidende styreleder
Menighetspedagog
Student
Adjunkt

Bosteds/arbeidskommune
Rjukan
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand

Mann (M)
Kvinne (K)
M
M
K
K
M

Aud og Lars Erik la frem innstillingen fra intervjugruppa.
Domkirken Menighet,
Telefon 38 19 69 00
Gyldenløvesgate 9, 4611 Kristiansand
E-mail:domkirken.menighet@kristiansand.kommune.no
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Vedtak:
MR stiller seg bak innstillingen til intrvjugruppa.

SAK 50/2021: SØKNAD OM PEREMISJON FRA INGRID MYDLAND
Søknad om permisjon:
Jeg flytter til Oslo på grunn av jobb i Helsedirektoratet i minimum et år fra 20. 09.2021. Ber om
permisjon fra verv i menighetsrådet i denne perioden ( tom. Høsten 2022)
Hilsen
Ingrid Mydland
Vedtak:
Ingrid Mydland innvilges permisjon i det gitte tidsrommet og Bente Buverud blir da fast
medlem i menighetsrådet i denne perioden. Ingrid får også permisjon fra misjonsutvalget
i denne perioden.

SAK 5138/2021: HANDLINGSPLAN UTTALELSE
Vi har fått handlingsplanen for fellesrådet tilbake for å gi en høringsuttalelse.
Vedtak:
Høringsuttalelse:
Domkirken menighet er takknemlig for de bevilgninger som menigheten er tilgodesett
med den siste tiden. Det er gjort store fasadearbeider utvendig på domkirka.
Likevel er det fremdeles en del vedlikehold og fornyelse som må gjøres for at Domkirka
skal fungere som byens katedral.
Da er lys og lyd noe som nå trenger å fornyes. Utvendig er ikke lyssettingen av kirka som
var med i planen for fornyelse av kirkeparken gjort. Dette håper vi vil komme på plass så
snart som mulig.

SAK 52/2021: LYS I PARKEN OG UTVIDELSE AV RAMPE
Kunstutvalget inviterte FVN for å skrive om lys på glassmaleriene i kirka. Dette handler også om
belysning i kirkeparken og flombelysning av kirka. Parkvesenet ved Aase Hørsdal uttalte til
FVN at de ville leite med lys og lykte for å se om de kan finne penger til dette.
I planen for fornyelse av parken ligger det inne en plan for belysning som er kalkulert til kr.
600 000,-.
Nå er parken fornyet og ombygd, men dette er det ikke bevilget penger til og er dermed ikke
gjort. Belysningen i Gyldenløvesgate/Jens Bjørnebos plass og parken ellers er gjort med tanke på
at den andre belysningen også skal komme. Det er derfor for lite lys i parken og gata slik det er
nå. Området er rett og slett for mørkt i vinterhalvåret.
Det er også en ting til som ikke ble gjort ved fornyelse av parken. Det er utvidelse av
lasterampen ved sideinngangen til kirka. Dette satte vi i Domkirka som en betingelse for at
ombyggingen av parken kunne skje.
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Vedtak:
Det er behov for å ta kontakt med kommunen/politikere for å påpeke dette. MR ber
menighetsrådets leder og administrasjon om å kontakte kommunen/politikere angående
denne saken.

SAK 53/2021: ORIENTERINGSSAKER
1. Aud orienterte om menighetens arbeid.
• Tuva fikk en jente 28. september.
• Ole Jørgen Gangså har startet i vikariatet mens hun er i permisjon.
• I menigheten har vi nå tre sykemeldinger. Dette påvirker abeidet, men vi har inne
vikarer for enkeltoppgaver
• Da Liv slutter i stillingen og går av med pensjon, blir det avskjed med henne på
gudstjeneste og kirkekaffe 5. desember.
2. Orientering om arbeidet med ombygging/utvidelse av menighetshuset:
Torsdag 30. september er det satt opp et møte mellom eiendomssjef Ragnar Evensen og
oss her i Domkirka. Vi ser frem til dette møtet da vi trenger å få oversikt over status for
ombygging/utvidelse av menighetshuset
3. 11. oktober blir det informasjonsmøte om ny kirkelig organisering. Møtet skal være i
Oddernes menighetshus. Fra oss går Aud, Lars Erik og Bente.

SAK 54/2021: REFERATSAKER
Vedlegg:
Referat fra Diakoniutvalg
Referat fra møte i Åpen kirke-komiteen
Referat fra misjonsutvalget
SAK 55/2021: EVENTUELT

Lars Erik Lyngdal
Leder

Liv Godtfredsen
Sekretær/Referent
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