DOMKIRKEN MENIGHET
KRISTIANSAND
Kristiansand S 18.09.20

MØTE I DOMKIRKENS MENIGHETSRÅD
Onsdag 23. september kl. 18.00.
Møtet holdes i møterom 2. etasje. Inngang grønn dør i bakgården.

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: Ingrid

Kaffekoker: Thea

SAK 47/2020: GODKJENNINGER
A) Innkalling
B) Møteprotokoll fra møtet i august.
D) Saksliste

SAK 48/2020: STOL AV BYFURUA «BISPESTOLEN»
Byfurua var et kjent symbol for byen i tidligere tider. Byfurua er avbildet i byens byvåpen. Det
var et svært stort og vakkert furutre som stod like ved Domkirken.
Det sies at den hadde stått der fra før byen ble grunnlagt og at dette var det siste treet fra en mo
med furutrær på dette stedet. Det sies også at den stod på byttet mellom Grim og Eg.
Den ble så skadet i brannen i 1880 at den måtte tas ned i 1884. Treverket ble levert til Tønnes
Olsens trevare. Det var så mye skriverier og oppmerksomhet rundt dette treet at Tønnes lagde
fotorammer (og andre ting) som ble solgt som suvenirer fra dette treet. I tillegg skaffet
bankbokholder Ole Moe Heimbeck seg en del av treet for å lage en stol. Da Ole døde fikk datter
Katherine og prost Nielsen den. I 1949 ble den gitt til Domkirken og den fikk sin plass i
sakristiet. Der stod den i mange år. Da hadde stolen fått en sølvplate med innskrift som forteller
stolens historie og en plate med byens byvåpen. Stolen har grønn plysj og er nokså lav. Den er
upraktisk og ikke særlig pen.
Da det var upraktisk å ha den i sakristiet ble den flyttet derfra rundt 2010. Den har de siste årene
stått på en avsats utenfor galleriet.
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Stolen har på folkemunne blitt kalt «Bispestolen», men det er ingen sammenheng mellom
biskopen og denne stolen så vidt vi vet. Det må være at den stod lenge i sakristiet som har gitt
stolen dette navnet.
Stolen ble utlånt til en utstilling for byen i Bibliotekets kunsthall våren 2020.
I etterkant av det kom det et tilbud fra Vestagdermuseet om at de kunne ta vare på denne stolen
videre. Dersom de skal gjøre det må vi signere på et skriv og frasi oss eierskapet til denne stolen.
Da blir den Vestagdermuseets eiendim.
Forslag til vedtak:
Slik MR ser det er denne stolen byens stol mer enn Domkirkens og menigheten gir den nå
videre til Vestagdermuseet.

SAK 49/2020: DOMKIRKENS NAVN I BRØNNØYSUNDREGISTERET
I forkant av forrige års kirkevalg ble vi gjort klar over at landets domkirker står oppført med
ulike benevnelser i Brønnøysundregisteret. Noen av Domkirkene står oppført med stedsnavnet
først, eks Tønsberg domkirke sokn, andre står med stedsnavnet sist. Noen domkirker er oppført
med en «s», eks Bergen domkirkes sokn.
Selv er vi oppført som Domkirken sokn, altså uten stedsnavn.
Kirkerådet anbefaler at navnepraksisen samordnes, men de har ingen myndighet til å gjøre det.
Trondheim domkirke har, for eks, en lang tradisjon i å benevne seg som Nidaros domkirke. Det
må det fortsatt være rom for. Men, det er selvsagt ønskelig og praktisk om vi alle står oppført
tilnærmet likt.
Språkrådet anbefaler at domkirkene betegner seg som eks Kristiansand domkirkes sokn, altså
med en «s». Kirkerådet anbefaler også dette. De argumenterer med at stedsnavnet bør stå først,
og videre at det bør brukes genetiv-s i fellesnavnet «sokn». Stedsnavnet først handler blant annet
om elektronisk søkbarhet. Genetiv-s er i henhold til norsk navnepraksis.
De fleste domkirker i landet vårt har nå behandlet denne saken, eller er i ferd med å gjøre det.
Noen velger å beholde genetiv-s, blant annet Bergen og Nidaros. Andre opplever den noe tung,
og velger å kutte den ut.
Det er ellers verdt å merke seg forskjellen på begrepene sokn og menighet. Sokn er et
administrativt og juridisk begrep, menighet er et teologisk begrep.
Det er bispedømmerådet som har navnemyndighet i denne saken.

SAK 50/2020: STRATEGISAMLING
Det blir strategisamling i menighetssalen med stab og menighetsråd torsdag 15. oktober
kl. 18.30-21.30
Lars Erik Lyngdal leder denne og Freddy Berg har en innledning.
Vi ser på den praktiske gjennomføringen i MR
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SAK 51/2020: HØRING AV FELLESRÅDETS HANDLINGSPLAN
MR har fått forslaget til Fellesrådets handlingsplan for 2021-2024 til høring.
Vedlegg: Handlingsplanen

SAK 52/2020: ORIENTERINGSSAKER
 Informasjon om menighetens arbeid ved Aud.
 Biskop Stein Reinertsen og stiftsdirektør Aslak Wegge velger denne høsten å besøke
samtlige prostier for å lytte til erfaringer og utfordringer som menighetene har stått i og
står i denne høsten på grunn av koronasituasjonen. De vil møte leder av menighetsrådet,
sogneprest og daglig leder fra alle sogn mandag 5.oktober til samtale om dette.

SAK 53/2020: REFERATSAKER
Ingen

SAK 54/2020: EVENTUELT

Lars Erik Lyngdal
Leder

Liv Godtfredsen
Sekretær/Referent
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