DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 17.03.21

MØTE I DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
Onsdag 3. mars 2021. kl. 18.00.
Møtet holdes digitalt på Teams. Innkalling sendes på mail.

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

Varamedlemmer:
Bente Buverud
Tor Inge Aurebekk
Aase Kiledal
Roald Sandøy
Elin Synnøve Stavenes
Meldt forfall:

Ord for dagen: Aud

SAK 10/2021: GODKJENNINGER
A) Innkalling
B) Møteprotokoll fra møtet i januar.
D) Saksliste

SAK 11/2021: KUNSTUTSTILLING I DOMKIRKEN UNDER SKEIVE
SØRLANDSDAGER
Saken ble på forrige møte oversendt til kunstutvalget.
Svar fra kunstutvalget:
Nils Jøran Riedl ønsker å stille ut et utvalg bilder fra en serie bilder som kalles
«Korsveien» og fra en annen serie som kalles «Refleksjonsrommet». Av fotos som vi fikk
på mail kan vi se at de fleste bildene er fargesterke og ganske store.
I utgangspunktet er vi positive til en slik utstilling, men vi ønsker å få mer konkrete
opplysninger om hvilke bilder (bilder av disse) som ønskes utstilt og titler/tekstene til de
enkelte bildene. I tillegg trenger vi mål på de enkelte bildene og opplysninger om den
rekkefølge de tenkes å henge i.
Siden Domkirken ikke har vegger som egner seg til oppheng, er det få bilder som kan få
plass inni kirken. Vi tenker oss at 4 bilder kunne henges opp nederst i kirken under
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galleriet ved hjelp av at det monteres skruer med wire-e imellom og at to og to henges mot
hverandre. Våpenhuset er utstyrt med et opphengssystem som gjør at flere bilder kan få
plass der, så de som ikke kan få plass i kirkerommet kan henges der.
Denne utstillingen skal ikke skape umiddelbar presedens for kunstutstillinger i domkirken. Vi
trenger klare kriterier før det blir flere utstillinger og MR ber kunstutvalget om å foreslå slike
kriterier ut fra følgende spørsmål: Hvilke forutsetninger må foreliggge for enhver mulig utstilling i
domkirken? Hvordan skal søknader behandles? Hva må en søknad inneholde?
Forslag til vedtak:
MR er positiv til å ha en kunstutstilling i Domkirka under Skeive Sørlandsdager. Vi ber om
å få tilsendt oversikt over bildenes motiv og størrelse og vurderer ut fra det om det er
ønskelig å ta imot denne utstillingen.
MR ber kunstutvalget om å foreslå kriterier for kunstutstillinger i Domkirka ut fra følgende
spørsmål: Hvilke forutsetninger må foreliggge for enhver mulig utstilling i domkirken?
Hvordan skal søknader behandles? Hva må en søknad inneholde?
Hvilke forutsetninger må foreliggge for enhver mulig utstilling i domkirken? Hvordan skal
søknader behandles? Hva må en søknad inneholde?

SAK 12/2020: FORNYELSER I MENIGHETSHUSET
Husstyret arbeider med lyddemping i menighessalen. Saken ble sendt videre til kunstutvalget.
Svar fra kunstutvalget:
Utvalget foretok en befaring i menighetshuset. De lyddempende platene synes vi får en grei
plassering under lampettene i nisjene. Vi tenker det blir for krevende å finne egnede bilder
på platene og at de med fordel heller skal gli mest mulig i ett med veggen og ha en lik eller
nesten lik farge.
Under befaringen ble vi oppmerksom på at Else Marie Jakobsens billedteppe har en
stemoderlig plassering, bortgjemt i en krok og dårlig opplyst. Det kom da opp et forslag
om å flytte teppet og plassere det i feltet midt på sydveggen rett over podiet. Det forutsetter
at en lampett og en varmeovn fjernes, noe som ikke er problematisk. Det ble foretatt et
prøveoppheng, og vi så umiddelbart at bildet kom mye mer til sin rett og at det var med til
å løfte inntrykket av rommet. Med billedteppet plassert inni denne nisjen, synes vi
argumentet for å se bort fra å plassere bilder på de lydisolerende platene blir enda
sterkere.
Husstyret vedtok i forrige møte å følge kunstutvaget sin innstilling.
Forslag til vedtak:
MR ber husstyret arbeide videre med lyddemping i menighetssalen.

SAK 13/2021: GJENOMGAMG OG GODKJENNING AV REGNSKAP
Menighetens regnskap for 2020 viser et underskudd på kr. 163 272,-samlet sett.
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•
•
•

Menigheten har brukt kr. 42 773,- av sitt disposisjonsfond som ved årets utgang var på kr.
2.104 265,-. Menigheten har ved årskiftet en fordring på kr. 30 280,-. Denne vil bli innfridd i
2021.
Kirkemusikken har økt sitt fond med kr. 384 481,-. Driften av kirkemusikk har da gått med et
underskudd på kr. 15 519,-. Da de fikk en gave på kr. 400 000,- dette året. Den gaven er
øremerket å styrke musikkuttrykket i gudstjenesten.
Internasjonalt fellesskap har redusert sitt fond med kr. 486 123,-. Kr. 309 429,- er overført til
Krikelig Fellesråd som fra 2021 overtar ansvaret for utbetaling av lønn til internasjonal prest.

Menigheten har hatt vesentlig lavere inntekter enn det som var budsjettert. Dette er først og fremst på
grunn av at det har vært liten aktivitet på grunn av pandemien. Dette har også ført til lavere utgifter til
for eksempel strøm og andre driftsutgifter.
Offer og gaver er betydelig redusert. Dette gjelder både de som er offer og gaver til andre og til eget
arbeid.
Forøvri viser regnskapet at budsjettet i hovedsak er fulgt.
Vedlegg: Regnskap 2020
Forslag til vedtak:
MR godkjenner regnskapet for 2020.

SAK 14/2021: GJENOMGAMG OG GODKJENNING AV BUDSJETT
Forslag til budsjett for 2021 blir lagt fram i møtet.

SAK 15/2021: GJENOMGAMG OG GODKJENNING AV ÅRSMELDING
Årsmeldingen ligger vedlagt.

SAK 16/2021: DOMKIRKENS GLASSMALERIER
MR har fått denne henvendelsen fra kunstutvalget:
Domkirkens glassmalerier utgjør i dag langt på vei en død teologisk, liturgisk og estetisk
kapital. Grunnen til dette er den manglende belysningen av glassmaleriene. Siden kor og
alter er vendt mot vest, blir ikke denne delen av kirken belyst av solen når menigheten er
samlet for å feire messe. Glassmaleriene trenges derfor elektrisk belysning for å kunne
beskues. Det har det åpenbart også tidligere vært. På utsiden av kirkens nordvestre hjørne
henger det tre lyskastere på en stolpe. Men om det skulle lys i noen av dem, er det åpenbart
ikke tilstrekkelig til å opplyse glassmaleriene på den siden. I det sørvestre hjørnet står det
en stolpe uten lyskastere.
Kulturutvalget vil derfor be menighetsrådet vurdere om det ikke burde gjøres noe med
dette problemet. Hvorvidt glassmaleriene også trenger å renses for å fjerne støv og skitt,
må eventuelt også vurderes.
Forslag til vedtak:
MR ber daglig leder ta kontakt med parkvesenet for å høre om det er mulig å få lys på
stolpene i parken som skal gi lys til glassmaleriene før resten av kirka blir flombelyst.
MR ber videre kunstutvalget om å undersøke videre om det er mulig å rense
glassmaleriene mellom lagene av glass og hva kostnaden vil være.
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SAK 17/2021:ORIENTERINGSSAKER
• Aud orienterer om menighetens arbeid.
• Strategiarbeidet, ny samling til høsten.

SAK 18/2021: REFERATSAKER
Referat fra møtet i kunstutvalget.

SAK 19/2021: EVENTUELT

Lars Erik Lyngdal
Leder

Liv Godtfredsen
Sekretær/Referent
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