DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 22.01.21

MØTE I DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
Onsdag 27. januar 2021. kl. 18.00.
Møtet holdes digitalt dersom vi blir mer enn 10 personer. Eventuelt møtes vi i nytt møterom
2. etasje (inngang hvit dør i bakgården) dersom det er så mange forfall at det kan forsvares at
vi møtes.

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:

Eirin Anita RosendaOrd for dagen: Roald

Kaffekoker: Bente

SAK 1/2021: GODKJENNINGER
A) Innkalling
B) Møteprotokoll fra møtet i desember.
D) Saksliste

SAK 235/2021: SØKNAD OM DELTAKELSE PÅ KURS FRA DIAKON SILJE
Søknad:
Til menighetsrådet i Domkirken menighet:
18-21 mars 2021 skal det være et kursretreat på Lia gård, tema er sorg og foredragsholder er prest
og forfatter Odd Eidner. I tillegg til hans møte med mennesker i sorg gjennom jobben, har han
selv opplevd å miste to barn. I jobben min som diakon møter jeg mange mennesker som bærer på
en eller annen sorg. Temaet for kurset er hvordan leve med sorgen, både i eget liv, men også
hvordan vi som møter mennesker i sorg, kan være en hjelp og støtte.
Denne helgen er en kombinasjon mellom kurs og retreat. I tillegg til faglig påfyll, får jeg også tid
til stillhet og ettertanke, noe som er ønskelig i min tjeneste som diakon.
Helgen kurset skal være er fasteaksjonshelg der det er naturlig at jeg har en rolle. Men den årlige
brødaksjonen på lørdagen er avlyst grunnet Corona. Gudstjenesten på søndagen kan mest
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sannsynlig ikke ha mer enn 50 deltakere og det er mange som skal bidra på denne gudstjenesten.
Jeg har avklart med Aud at det er i orden at jeg ikke deltar på denne gudstjenesten i år.
Jeg ønsker svært gjerne å reise til Lia gård denne helgen og jeg betaler gjerne deler av kurset og
oppholdet selv.
Mvh. Silje Wik Vesterfjell
Priser:
For opphold med helpensjon (3 dager) kr 3000,I tillegg kommer kursavgift kr 1200,-.
Vedlegg: Informasjon om kursretreaten.
Forslag til vedtak:
MR stiller seg positive til denne søknaden og gir diakonen støtte til kurs og opphold.

SAK 338/2020: SPØRSMÅL FRA RAVNEDANS OM Å BRUKE KIRKEROMMET.
Henvendelse fra Ravnedans ved prosjektleder Michelle H. Flagstad:
Jeg skriver til dere på vegne av Ravnedans. Vi er en dansefestival i Kristiansand som arrangeres
for 12. året på rad. I år er festivalen fra 27. juni-02. juli.
Vi søker et samarbeid med dere på årets festival, hvor vi ønsker å hente et kunstprosjekt som er
spesielt skapt for kirkerommet. Forestillingen har tittelen Kirkedanseren av Marie Bergby
Handeland, og er et vakkert og sterkt medvirkende forestillingskonsept hvor hver enkelt
publikummer booker seg privat tid i kirkerommet for å danse i 15 minutter, helt alene og usett, til
live orgelmusikk. Arrangementet er gratis for publikum å delta på, og har tidligere vært arrangert i
Grønland Kirke i Oslo og i Lademoen Kirke i Trondhjem.
Kort om forestillingen: Kirkedanseren er et verk der én og én publikummer booker seg tid i et
kirkerom for å danse uten tilskuere. Dansen akkompagneres av en organist som spiller med ryggen
til. Kirkedanseren vil gi hver enkelt publikummer mulighet til å være hovedperson. Foruten vår
egen dåp, eget bryllup, og kanskje særlig egen begravelse, står vi sjelden ut som enkeltmennesker
og hovedpersoner i kirkerommet. Det er i det hele tatt sjelden man er i et kirkerom alene, og enda
sjeldnere at man står fri til å utfolde seg der fysisk.
Alle slags bevegelser og måter å danse på er velkomne i Kirkedanseren, og man kan også bare
sitte, stå, gå rundt, riste løs, svaie til orgeltonene eller legge seg ned. Det er åpent for alle å være
kirkedanser, være seg troende eller ikke, og uavhengig av religiøs og kulturell tilhørighet.
Vi håper dette er et samarbeid som kan være attraktivt for dere å være del av. Det aller beste hadde
i så fall vært om organisten tilhørende Kristiansand Domkirke kan tenke seg å være del av
prosjektet. Forestillingen har spilt i Oslo i Grønland Kirke, der i samarbeid med kantor Olav Rune
Bastrup. Forestillingen er også spilt i Trondheim i Lademoen kirke, i samarbeid med organist
Magnus Leite.
Mer informasjon om Ravnedans: www.ravnedans.com
Vedlegg: Kirkedansen presentasjon
Forslag til vedtak:
MR ønsker å gå inn i et samarbeid med Ravnedans om dette prosjektet.
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SAK 438/2021: KUNSTUTSTILLING I DOMKIRKEN UNDER SKEIVE
SØRLANDSDAGER
Domkirken har mottatt en henvendelse fra kunstkurator Tove-Mari Odderdal. Hun var kurator til
en kunstutstilling under Skeive Sørlandsdager sommeren 2020. Nå ønsker hun å sette opp en
«skeiv utstilling» i Domkirken under Skeive sørlandsdager i august. Konkret ønsker hun at Nils
Jøran Riedl sin utstilling «Korsvandringen» skal vises i Domkirken. Hun tror en slik utstilling vil
fjerne noen av fordommene som samfunnet har mot kirken, at den vil bygge bro og vise kirkens
mangfold.
Riedl er villig til å låne bort utstillingen, han og Odderdal vil også sette utstillingen opp og stille
med de ressursene vi måtte trenge. Riedl ønsker selv at utstillingen blir en kombinasjon av bilder
fra «Korsvandringen» og «Refleksjonsrommet».
Vi har foreløpig hverken svart ja eller nei til denne henvendelsen, men bedt om å få se bilder fra
de to nevnte utstillingene.
Bildene kan dere se på:
https://www.facebook.com/pg/riedlkunst/photos/?tab=album&album_id=10155977162736689
eller instagram: @nilsjriedl
Menighetsrådet samtaler om dette, og gjør et vedtak.

SAK 5/2021: DIGITAL SENDING AV KONSERTER FRA FESTSPILLENE I BERGEN
Forespørsel fra Festspillene i Bergen ved kommunikasjonsmedarbeider Ania Popowska:
Jeg kontakter deg fordi Kristiansand Domkirke er engasjert i integreringsarbeid og bidrar til
inkludering og anerkjennelse av migrantenes rolle i samfunnet.
Vi i Festspillene i Bergen arbeider kontinuerlig med å gjøre festivalen tilgjengelig for alle. Målet
er å oppnå større mangfold blant publikum i Norge og nå så mange som mulig med det kulturelle
tilbudet.
Spesielt nå, under pandemien, som for flere innvandrere betyr en lang periode uten kontakt med
venner og familie i utlandet, er det viktig å skape nye rom for samvær.
Som vi forstår det, skaper Kristiansand Domkirke en møteplass for innvandrere og/eller
flyktninger og dere har et sterkt lokalt nettverk.
Kunne det være aktuelt for dere å lage en visning av en av årets digitale festspillforestillinger?
Festspillene i Bergen presenterte flere digitale konserter i 2020 og kommer til å ha et digitalt
tilbud også i 2021. Vi vil veldig gjerne tilby dere gratis tilgang til noen av Festspillenes digitale
arrangement i mai/juni 2021!
Her kan du se noen av høydepunktene fra Festspillene i Bergen 2020.
Forslag til vedtak:
MR ønsker at Domkirken menighet skal legge til rette for visning av en eller flere
konserter fra Festspillene i Bergen i vår menighets lokaler.
Domkantorene og internasjonal prest bes om å arbeide videre med dette.

SAK 6/2021: FORNYELSER I MENIGHETSHUSET
Husstyret arbeider med fornyelser på kjøkkenet i menighetshuset, lyddemping i menighessalen og
forandring i garderoben.
Forslag til forandring blir lagt frem i MR-møtet.
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SAK 7/2021: ORIENTERINGSSAKER
 Aud orienterer om menighetens arbeid.
 Strategiarbeidet, ny samling.

SAK 8/2021: REFERATSAKER
Ingen

SAK 9/2021: EVENTUELT
Vi har fått Fellesrådets handlingsplan til høring. Gjennomgang av handlingsplanen ved Liv.
Vedlegg: Kristiansand Kirkelige Fellesråd Handlingsplan 2020-2023
Merk at dette er et forslag som er unntatt offentlighet.

Lars Erik Lyngdal
Leder

Liv Godtfredsen
Sekretær/Referent
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