DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 20.04.20

MØTE I EKSTRAORDINÆRT AU FOR DOMKIRKENS
MENIGHETSRÅD
Fredag 17. april kl. 13.00
Medlemmer:
Lars Erik Lyngdal, leder
Bjørn Harald Handeland, nestleder
Aud Sunde Smemo (sokneprest)
Liv Godtfredsen (sekretær)

SAK 8/2020: MENIGHETENS ÅRSMØTE
Møtet utsettes på ubestemt tid i påvente av nasjonale bestemmelser.

SAK 9/2020: INNSPILLING AV KVELDSBØNNER OG GUDSTJENESTER
De ansatte fortsetter med å gjøre opptak av samlinger som legges ut på facebook og på
hjemmesiden.
En vil fremover lage enkle samlinger som legges ut onsdag kveld kl. 18.00. dette blir enkle
sendinger som vår menighetspedagog Tuva Jebe Nesmann vil arbeide med opptakene av. Dette
ser vi på som en prøveordning og vi vil evaluere kvaliteten da vi er usikkre på om utstyret vi har
er godt nok til dette.
I tillegg leier vi inn Christian Wulff til å gjøre opptak av gudstjenester som legges ut søndager kl.
11.00Gudstjenesten profft opptak. Innsamling i videoen og et eget innlegg på facebook og på
hjemmesiden.

SAK 10/2020: KUNSTUTSTILLINGEN
I utgangspunktet var avtalen at kunstutstillingen av Håkon Gullvågs bilder skulle tas ned 13.
april. Nå har Fylkeskommunen tilbudt seg å betale det det koster i forsikring og leie av lys til
bildene om den kan bli stående lengre. De vil ta kostnadene for å la den stå til ut august.
Biskopen i Agder og Telemark har vedtatt at kirkene i bispedømme foreløpig ikke skal være
åpne for lystenning og bønn.
Domkirken har midler til å ansette guide i kirka fra 15. mai til 30. august. I denne perioden kan
åpningstiden være fra kl. 10.00-17.00.
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Vedtak: Kunstutstillingen kan bli værende i kirka i påvente av at kirken kan åpne, forutsatt at
Fylkeskommunen betaler kostnadene ved å ha utstillingen hengende.

Lars Erik Lyngdal
Leder

Liv Godtfredsen
Sekretær/Referent
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