DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 24.04.20

MØTE I DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
Onsdag 29. april kl. 18.00.
Møtet holdes som skype-møte.

Medlemmer:
Lars Erik Lyngdal, leder
Bjørn Harald Handeland, nestleder
Thea Tønnessen (permisjon)
Kjetil Drangsholt
Ingrid Mydland
Ellen Gunn Seilen
Bente Buverud

Varamedlemmer:
Tor Inge Aurebekk
Aase Kiledal
Roald Sandøy
Elin Synnøve Stavenes

Meldt forfall:

Ord for dagen: Bjørn

SAK 18/2020: GODKJENNINGER
A) Innkalling
B) Møteprotokoll fra møtet i februar.
C) Referater fra ekstraordinære AU-møter.
Da det kom retningslinjer fra sentrale myndigheter om at en ikke måtte samle større
forsamlinger, møtte AU til et ekstraordinært møte og vedtok å avlyse alle arrangement i
Domkirken menighet. Biskopen vedtok også å stenge kirkene for gudstjenester og for Åpen
Kirke. Videre har AU hatt flere møter for å gjøre vedtak i saker som det måtte tas avgjørelser på.
 11. mars
 18. mars
 26. mars
 17. april
D) Saksliste

SAK 19/2020: INNSPILLINGER AV GUDSTJENESTER OG KVELDSANDAKTER
Da vi ikke kunne ha gudstjenester eller andre samlinger i kirka begynte staben i domkirka å
arbeide med å gjøre innspillinger av kveldsandakter og gudstjenester som kunne sendes ut til
menighetens medlemmer vi hjemmesiden og facebook.
Kostnaden og inntekter frem til 19. april:
UTGIFTER:
En streamet dåpsgudstjeneste
10 kveldsandakter og 8 gudstjenester.

kr. 4 000,kr 31 000,-
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INNTEKTER:
Gave på kr. 10 000,Gave på Vipps kr. 3 800,Videre er det satt opp offer til menighetens arbeid på gudstjenesten 26. april og det er lagt ut på
facebook, infomail og hjemmesiden en oppfordring til å gi en gave til menigheten.
Det er gjort avtale med Kristian Wulff om å gjøre opptak av dåpsgudstjenesten som skal være
25. april og som skal sendes 26. april og for en gudstjeneste 3. mai.
MR må gjøre vedtak om hvordan en skal gå videre med dette arbeidet.

SAK 20/2020: MARKERING AV FRIGJØRINGSDAGER
 8. mai er det 75 år siden freden etter 2. verdenskrig. Aud informerer om planer for
markeringen av dette.
 17. mai blir en annerledes feiring i år på grunn av koronatiltakene. Tor informerer fra17.
mai komiteen.

SAK 21/2020: AVTALE MED TORE LJØKJEL ANG. SPILLING FRATÅRNET
Det er en lang tradisjon for at Tore Ljøkjel spiller fra tårnet i Domkirka i adventstiden. Dette
startet i 2002 ved en avtale mellom Tore Ljøkjel og Dag Nordbø da Dag var domprost. De siste
årene har Tore vært engasjert av Kvadraturforeningen og de har betalt han for denne tjenesten.
Domkirken har forholdt seg til Kvadraturforeningen når det gjelder avtaler for spillingen fra
tårnet. I 2019 fornyet ikke Kvadraturforeningen avtalen med Tore, men han spilte konsertene
som før.
Da vi nå er i en ny situasjon der det er Tore Ljøkjel A/S som er oppdragsgiver er det behov for å
gjøre en formell avtale med han for avviklingen av «tårnkonsertene».
Momenter å ta hensyn til for en ny avtale:
 Skal «tårnkonsertene» behandles på lik linje med andre aktører som har konserter i
Domkirken?
 Har dette vart så lenge at en er forpliktet til å la det fortsette med samme betingelser som
før?
 Er det så ønskelig at han skal få bruke kirka uten vederlag?
 Har det noe å si hvor mye han tjener på disse konsertene?

SAK 22/2020: SAK 9/2020: REFERATSAKER:
Ingen.
SAK 23/2020: EVENTUELT

Lars Erik Lyngdal
Leder

Liv Godtfredsen
Sekretær/Referent
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