DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 26.03.20

MØTE I EKSTRAORDINÆRT AU FOR DOMKIRKENS
MENIGHETSRÅD
Onsdag 26. mars.
Medlemmer:
Lars Erik Lyngdal, leder
Bjørn Harald Handeland, nestleder
Aud Sunde Smemo (sokneprest)
Liv Godtfredsen (sekretær)

Vi startet møtet med å ønske Aud Sunde Smemo tilbake etter endt permisjon. Det er godt å ha
henne på plass igjen!

SAK 6/2020: INNSPILLING AV KVELDSBØNNER VIDERE I PÅSKEN.
Biskopen har sendt ut ny informasjon om at kirken må holde stengt til over påske. Da kan det
være aktuelt å spille inn og sende kveldsbønner også på påskedagene. De kveldsbønnene som
er sendt til nå er blitt svært godt mottatt og vi må berømme de som har utarbeidet dette og
gjennomført det på en svært god måte.
Vi har til nå brukt kr. 28 500,- ekskl. MVA. for å ta opp og sende en dåpsgudstjeneste, 10
kveldsbønner og to gudstjenester. Den siste gudstjenesten som alt er vedtatt skal sendes på
palmesøndag. Menigheten har fått en gave på kr. 10 000,- til å dekke deler av disse utgiftene.
Det er sendt en søknad om støtte til disse opptakene til Sparebanken Sør. Søknadsfristen for
denne søknaden var 26. mars.
Det er ønskelig å fortsette med lignende opptak som kan sendes på helligdagene i påska.
Skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag.
Dette vi koste menigheten ytterlige kr. 6 000,- om vi ber Christian Wulff å gjøre dette arbeidet
for oss.
Vedtak:
AU går inn for at vi fortsetter å ta opp kveldsbønner som kan sendes på kveldstid på
påskedagene slik at de ikke konkurrerer med radio- og TV sendte gudstjenester.
For ikke å konkurrere med Fasteaksjonen vil vi fra palmesøndag av legge til rette for å
gi en gave via vipps (og bank?) til støtte for dette tiltaket på facebook og på
hjemmesiden.

SAK /7 2020:
Det er kommer opp en tanke om å arrangere «driwe-inn gudstjeneste» på første påskedag.
Det kan la seg gjennomføre på Torvet eller i Tresset. Tore Løvland i kommunen sier at ideen er
veldig god og at Tresset er et godt alternativ til Torvet da Torvet er stengt for innkjøring og

parkering. Senere har politiet ved Yngvar Ås sagt at det er fullt mulig å gjennomføre på torget.
Vi må bare sende en søknad der en beskriver hvordan en tenker å gjennomføre det.
Smittevernlegen sier at det er fullt gjennomførbart og veldig morsomt.
Domprost og øvrig stab er i tenkeboks om det er ønskelig å gå for en driwe-inn gudstjeneste.
Vedtak:
AU overlater til staben å ta en avgjørelse i denne saken.

Dessuten samtalte vi om dette:
 Alle arrangement frem til over påske må avlyses på facebook sidene: «Kunst i
Domkirka» og «Domkirken menighet». På Domkirkens hjemmeside ligger det en
informasjon om at kirken er stengt og at alle arrangement er avlyst inn til videre.
 Frode Fjeldbraaten planlegger å gjøre opptak i Domkirken for Lillesand menighet. Han
vil lage et opptak med fokus på nattverdbildet og bildet av Babels tårn. Dette vil har
tema som passer til skjærtorsdag, men som også kan sendes andre dager i påska.
Dette opptaket tilbyr han oss i Domkirken å sende i våre kanaler om det skal være
ønskelig. Han har fått klarsignal for å gjøre opptakene i Domkirka sammen med
Lillesand TV.
 Det er kommet tilbakemelding fra fylkeskommunen ved Kristin Tofte Andresen at de
vil dekke kostnadene ved at kunstutstillingen blir hengende til august.
Lars Erik og Liv tar kontakt med henne og ber om en samtale før vi gjør et vedtak ang.
dette. Da det er flere forhold som må tas hensyn til før vedtak fattes.

Lars Erik Lyngdal
Leder

Liv Godtfredsen
Sekretær/Referent

