DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 25.05.20

MØTE I EKSTRAORDINÆRT AU FOR DOMKIRKENS
MENIGHETSRÅD
Fredag 8. mai kl. 8.30
Medlemmer:
Lars Erik Lyngdal, leder
Bjørn Harald Handeland, nestleder
Aud Sunde Smemo (sokneprest)
Liv Godtfredsen (sekretær)

SAK 11/2020: ÅPNING AV KIRKEN
Biskop og kirkeverge har vedtatt at kirkene i bispedømme og her i Kristiansand åpner for
gudstjenester igjen søndag 24. mai. da kan en holde gudstjeneste med 50 personer til stede i
tillegg til det som gjennomfører gudstjenesten. Gjeldende hygienetiltak må overholdes.
De kjøpes inn rolluper med informasjon om hygienetiltak som settes opp i våpenhuset i alle
kirker.
Alle menigheter velger hvordan de vil gjøre det i sin menighet.
Vedtak for gjennomføring av gudstjenesten i Domkirken:
I Domkirken holdes blir det to gudstjenester en kl. 9.30 og en kl. 11.00.
Automatisk ringing søndag er av. Vi ringer kun fem minutter før
gudstjenestene.
Det blir forhåndspåmelding til gudstjeneste og fredagsmesse på hjemmeside ved
påmeldingsmodul og på telefon.
Vi åpner bare hovedinngang for de som kommer til gudstjeneste. Dørene åpnes 15 min
før gudstjenesten starter.
Det arbeides for at en kan streame og sende en av gudstjenestene slik at vi kan nå ut til de
som ikke vil kan komme til gudstjeneste. Gudstjenesten sendes kl. 11.00.
Da vi ikke kan bruke salmebøker sender en salmene på veggen ved prosjektor.
Det utarbeides en plan for gjennomføring av gudstjenesten og hygienetiltak.

Vedtak for åpning av Åpen Kirke:
Kiren åpnes for Åpen Kirke 25. mai. åpningstiden blir kl. 12.00-17.00 frem til 20. juni.
Domkirken Menighet,
Telefon
Boks 107, 4662 Kristiansand
Faks
E-mail:domkirken@kristiansand.kommune.no

38 19 69 00
38 19 69 60
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Det blir inngang gjennom hovedinngangen og utgang gjennom sideinngangen.
Guide ansettes. Vi forsøker å få en frivillig kirkevakt hver dag fra 12 – 15.
Inngang gjennom hoveddør og utgang gjennom sidedør.
Det lages en plan for rengjøring og smitteverntiltak både for kirka og
menighetshuset.
Kirketjenerne avgrenser antall benker som er i bruk. Annenhver benk brukes forfra etter
behov. Resten av benkene sperres med nøytralt bånd.

Lars Erik Lyngdal
Leder

Liv Godtfredsen
Sekretær/Referent
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