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Iselin Jørgensen (Kapellan)
Liv Godtfredsen (sekretær)

SAK 2/2020 SPILLING FRA TÅRNET
Menigheten har fått denne henvendelsen fra Tore Ljøkjel via Dag Nordbø om å spille fra tårnet
nå i denne tilden:
Tore Ljøkjel kontakt med meg for å drøfte en ide om å spille fra Domkirkens tårn fra
kl..12.00 – 12.30 på helligdagene fremover. Tore vil velge melodier både til håp og
trøst, bruke salmeboka aktivt – og ved spill i helligdagene i påska kan han også spille
tematisk musikk/salmer for skjærtorsdag, langfredag og 1.påskedag.
De økonomiske rammene er avklart. Tore gjør dette helt for egen regning, og får hjelp
av sin sønn til opp- og nedrigg, han trenger kun adgang til tårnet.
Dersom dette går i orden, vil nok FV lage en positiv sak på dette – og jeg er som nevnt
ganske sikker på at veldig mange vil oppleve slike minikonserter fra tårnet som en sterk
og varm hilsen fra kirka til folk flest.
Vedtak:
Forutsatt at det ikke blir avholdt gudstjenester i Domkirken i påska vil det være både
gledelig og ønskelig å ta imot tilbudet fra Tore Ljøkjell om å spille fra tårnet på selve
påskedagene. De dagene det er aktuelt er palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og
2. påskedag. Tidspunktet for konsertene må da være den tiden han pleier å spille fra
tårnet, fra kl. 16.15-16.45.

SAK 3/2020 STRATEGISAMLING MED STAB OG MENIGHETSRÅD AVLYSES OG
UTSETTES TIL HØSTEN
SAK 4/2020: MENIGHETSRÅDET 25. MARS AVLYSES.

Domkirken Menighet,
Gyldenløvesgate 9
4611 KRISTIANSAND
Email:domkirken@kristiansand.kommune.no

fakturaadr:
Kristiansand kommune, fakturamottak
Postboks 74, 4685 Nodeland
Orgnr.975655474. Telefon38196900
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SAK 5/2020: ORIENTERINGSSAKER:
Informasjon om Gullvåg-utstillingen:
Det er kommet henvendelse fra
Kulturavdelingen i fylke og kommune om det kan være mulig å la utstillingen henge til
over sommeren. Håkon Gullvåg har gitt klarsignal for dette da bildene ikke skal videre
på utstilling et nytt sted, men settes på lager når de tas ned herfra. Fylket og kommunen
må i tilfelle ta kostnadene med utvidelse av forsikringen ol. Det foregår samtaler ang
dette nå. Men nå er vi i en helt ny situasjon på grunn av smittefaren og at kirka er stengt
på ubestemt tid. Derfor venter en med videre samtaler om dette nå.
•

•

Informasjon om menighetshus og kontorbygg: Da avisoppslaget kom om at Cultiva
kunne være interessert om å kjøpe latinskolen der menighetene har sine kontorer ba
kirkeverge Hans Erik Ruud og domprost Freddy Berg om å få et møte med ordføreren.
Det viste seg at dette var en sak tatt ut av sakslisten til møtet i Cultiva og at saken ikke
kom opp på møtet. Men det var et nyttig møte der de fikk lagt frem menighetens behov
for å ha kontorer i nærheten av kirka og menighetshuset. Kirkevergen har i ettertid sendt
en henvendelse til kommunen der en ønsker å kjøpe bygningen for den prisen som var
satt 8-9 millioner. Det er også levert god informasjon til ordføreren om tegninger,
planer og prosess for menighetshuset vårt. Dette var viktig da den nye ordføreren ikke
var orientert.
Informasjon om 3D filming i Domkirka ved IVIO Håvard Kator: vi har fått
henvendelse fra Håvard Kator der de ønsker å 3D filme i kirka. Dette skal vi få gratis
tilgang til på hjemmesiden vår i ett år. Senere vil det koste kr. 1200,- pr år å ha dette på
siden vår.
Vårt svar til de er at det er i orden om de vil filme hos oss og bruke det i sin
markedsføring. Så vil vi ha det på hjemmesiden vår så lenge det er gratis.

Lars Erik Lyngdal
Leder

Liv Godtfredsen
Sekretær/Referent

