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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
   
 
 

1 
 

Møteinnkalling  
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
Møtedato: 26.08.2020 kl. 17:00  

Møtested: Harkmark kirke 

Arkivsak: 19/00012 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 90797670 eller e-post: 
or293@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra 
møtesekretær. 
 
SAKSLISTE   
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll fra 10.06.2020 

Saker til behandling 
19/20 20/00058-2 Kjøp av ny gravemaskin 
20/20 20/00063-1 Befaring på Harkmark, Holum og Mandal kirke 
 
Orienteringssaker 
 

x Valle og Vigmostad kirke: oppdatert informasjon om arbeidet som pågår. 
 

x Coronasituasjonen: informasjon om hvordan dette påvirker kirken, arbeidet i 
menighetene og arbeidet for ansatte i fellesrådet. 
 

x Personalsituasjonen 
 
 

Eventuelt 
 
Mandal, 18.08.2020 
 
 
Truls Glesne 
Leder 
 
 
Øystein Ferdenløy Ramstad 
Kirkeverge/møtesekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Øystein Ferdenløy 
Ramstad 

126 20/00058-2 Ugradert   

 
 

 
 
 
Kjøp av ny gravemaskin 
 
  
 
         
 
Saksframlegg 
Vedrørende behov for ny gravemaskin til kirkegårdene. 
 
I møtet 10.06.2020 ble det vedtatt å bytte inn gammel maskin, og kjøpe ny med en 
bevilgning fra fellesrådet på kr. 100.000,-. Det lå en forutsetning i vedtaket om at kommune 
også bevilget kr. 100.000,-. 
 
Det er nå kommet til en enighet med kommunen om en kompensasjon til fellesrådet på      
kr. 45.000,- p.g.a tilstanden til den maskinen vi overtok etter Marnardal kommune. Det etter 
at det ble klart at pris på reparasjon inkl. nye skuffer ville koste ca. kr. 70.000,-. 
Dette betyr derfor en ekstra kostnad på ca. kr. 55.000,- for fellesrådet om det skal kjøpes ny 
maskin. 
 
Det vurderes fra vår side at en god og driftssikker maskin til dette arbeidet er svært viktig. 
Den er i daglig bruk til svært viktige oppgaver, og da er det svært ugreit om vårt personale 
ikke kan stole på utstyret. Det er derfor uansett en god investering å gå til innkjøp av ny 
maskin nå. 
 
Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd øker bevilgningen til innkjøp av ny gravemaskin med               
kr. 55.000,-, til totalt ca. 155.000,-.  
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Lindesnes kirkelige fellesråd            26.08.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Øystein Ferdenløy 
Ramstad 

710 20/00063-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Befaring på Harkmark, Holum og Mandal kirke 
 
  
 
         
 
Saksframlegg 
Vi fortsetter med befaringer på kirkene våre. Dette møtet bruker vi til å bli bedre kjent med 
Harkmark og Holum kirke. Vi skal også til Mandal kirke for å få en god oppdatering på 
renoveringsarbeidet som pågår der.  
 
 
Faktaopplysninger om kirkene:  
 
Harkmark kirke er en langkirke fra 1613 på Harkmark i Mandal, Lindesnes kommune, Agder 
fylke. Byggverket er i tømmer og har 135 plasser. Den står på stedet hvor en eldre kirke har 
ligget, og det er en 4 meter stor ring av seks bautasteiner like foran kirken. 
Harkmark kirke er fredet etter Kulturminneloven, og forvaltes i henhold til dette. 
 
Sakristiet til kirken ble bygget i 1954. Det gamle prestehuset, 50 meter fra kirke, fungerte som 
sakristi før dette. 
 
Kirken fikk i 2005-06 nytt toalettbygg og ny parkeringsplass. I 2012 ble kirken malt, og fremstår i 
dag i god stand. Det ble også montert belysning langs veien inn til kirken og foran 
hovedinngangen ble det bygget ny trapp med rampe for rullestorbrukere. Dette ble gjort i forkant 
av feiringen av kirkens 400 års jubileum i 2013. 
 
Det er behov for ny hoveddør. Den gamle døren er i dårlig stand, og til tider vanskelig å åpne og 
lukke. Kostnad på dette er ca. kr. 75.000,-. 
 
 
 
Holum kirke  er en korskirke fra 1825 i Holum i Mandal, Lindesnes kommune, Agder fylke. 
Byggverket er i tre og har 480 plasser. Kirken ble innviet av biskop Munch 4. september 1825. 
 
Dagens (2013) kirke er en laftet korskirke med tårn og tegldekket tak bygget etter modell av 
Valle kirke på  Vigeland som ble bygget i 1790-årene. Fra den forrige kirken på stedet ble flere 
objekt en del av den nye, for eksempel en messinglysekrone fra 1648, kirkeskipet «Norske 
Løve» fra 1720, utskårne benkedører ble gjenbrukt i sideskipene, og to 1500-tallsportretter av 
prest Thomas Janssøn (1556) og et portrett av en ung pike fra 1599. Disse portrettene er blant 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Lindesnes kirkelige fellesråd            26.08.2020 
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de eldste bevarte maleriene i Norge. Kirken har to klokker, den eldste ble støpt i Kristiansand i 
1767 av Jacob Rendtler. 

Gottfried Hendtzschel malte seksten portretter på galleriets brystning, femten av dem forestiller 
profeter fra det gamle testamentet mens det sekstende viser Christian IV (med dødsåret 1648 
angitt). Han antas dessuten å være kunstneren bak alterbildet som fremstiller korsfestelsen. 

Først i 1930 fikk kirken et orgel, dette ble i 1992 byttet ut med et nederlandskbygget orgel etter 
en pengeinnsamling. 

Kirken ble malt utvendig i 2018. 

De 8 store vinduene i kirken trenger å renoveres/males. Kostnad for dette er tidligere beregnet til 
ca.kr. 35.000,- pr. vindu. Tot. Kr. 280.000,-. 

 
 
Mandal kirke er en trekirke i Mandal, Lindesnes kommune i Agder. Den er Norges største 
trekirke, hadde opprinnelig 1800 sitteplasser og er et av de største trebyggene i Norge. Kirken 
ble bygget etter bybrannen i 1810, og offisielt åpnet i 1821. Den er det første store 
monumentalbygg som ble reist etter unionsoppløsningen med Danmark i 1814. Selv om 
veggene er av bindingsverk og tegl er den kledd med panel og regnes derfor som trekirke. 
Dimensjonene på treverket er usedvanlig store og arbeidet er spesielt godt utført. På grunn av 
kirkens byggestil er det få utsmykninger i kirkerommet. Kirken er en langkirke i nyklassisk-
/empirestil. Kirken er tegnet av arkitekt Jørgen G. Løser. Før bybrannen stod en middelaldersk 
steinkirke på det gamle torget nede i byen. 
 
Orgelet i Mandal kirke er i dag en sjelden representant for sin tidsepoke. Faktisk blir ikke 
pneumatiske orgel som dette laget lenger, siden de trenger svært mye vedlikehold. Dette ble 
installert i 1923. Det er bygget av Oscar Walcker i firmaet W. Sauer, Frankfurt an der Oder. At 
det er pneumatisk betyr at orgelet drives med lufttilstrømming (til forskjell fra mekanisk og 
elektronisk drivverk). Orgelet har 1500 piper fordelt på 32 stemmer. 
 
I 2014 fant man ut at kirken hadde omfattende angrep av hussopp og råte i bærende 
konstruksjoner. Siden da har kirken og spesielt tårnet vært under renovering. 
 
Arbeidet som nå pågår, går i hovedsak ut på å demontere det meste av tårnet, for så å bygge 
det opp igjen etter Biskopens og Riksantikvarens godkjenning av en mere moderne og 
hensiktsmessig konstruksjon. 
 
Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd tar befaringene som god informasjon og ser at det nå er god 
fremdrift på arbeidet med Mandal kirke. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
  
 

1 
 

Møteprotokoll  
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
Møtedato: 26.08.2020 kl. 17:00 
Møtested: HARKMARK KIRKE 
Arkivsak: 19/00012 
  
Til stede:  Truls Glesne (leder) Einar Kristensen Jarl Andreas Valand, Tore 

Foss, Jarl Heimtun, John Morten Varhaug, Gunnar Skaar, Thor 
Anders Puntervold, Geirulf Grødem, Jan Øyvind Åvik 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Ruth Skuland (vara for de Presno) 

  
Forfall:  Christian Garcia de Presno 
  
  
  
Protokollfører: Øystein Ferdenløy Ramstad, kirkeverge 
  
 
 
SAKSLISTE Side 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Saker til behandling 
19/20 Kjøp av ny gravemaskin 2 
20/20 Befaring på Harkmark, Holum og Mandal kirke 3 
 
 
Orienteringssaker 
 
 
Eventuelt 
   
 
Mandal, 01.09.2020 
 
Truls Glesne 
Leder 

Øystein Ferdenløy Ramstad, kirkeverge 
Sekretær 
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Godkjenning av innkalling og saksliste  OK 

Godkjenning av protokoll OK 

Saker til behandling 

19/20 Kjøp av ny gravemaskin 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Lindesnes kirkelige fellesråd 26.08.2020 19/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd øker bevilgningen til innkjøp av ny gravemaskin med               
kr. 55.000,-, til totalt ca. 155.000,-.  
 
 
Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 26.08.2020 

 

Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak  

Lindesnes kirkelige fellesråd øker bevilgningen til innkjøp av ny gravemaskin med               
kr. 55.000,-, til totalt ca. 155.000,-. 
Enstemmig vedtak 
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20/20 Befaring på Harkmark, Holum og Mandal kirke 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Lindesnes kirkelige fellesråd 26.08.2020 20/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd tar befaringene som god informasjon og ser at det nå er god 
fremdrift på arbeidet med Mandal kirke. 
 
Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 26.08.2020: 

 
 

Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak  

Lindesnes kirkelige fellesråd tar befaringene som god informasjon og ser at det nå er god 
fremdrift på arbeidet med Mandal kirke. 
Enstemmig vedtak 

 

 
Orienteringssaker   
 

x Valle og Vigmostad kirke: oppdatert informasjon om arbeidet som pågår. 
 
Maling av Vigmostad kirke er ferdig og arbeidet med reparasjon av råteskader og 
tilbakeføring av kledning i sør-vestre hjørne starter opp i oktober. Prosjektering av 
arbeidet med råte i tak/bærekonstruksjon har startet. 
 
Maling av Valle kirke er i gang, vi rekker skraping, vasking og flekking, og kanskje et 
strøk før det blir for sent på høsten. Malerbua tar høyde for at de må komme tilbake til 
neste år og avslutte jobben.  
Prosjektering av utbedringer av råteskader settes i gang i løpet av september. 
 

 
x Coronasituasjonen: informasjon om hvordan dette påvirker kirken, arbeidet i 

            menighetene og arbeidet for ansatte i fellesrådet. 
Kirkevergen orienterte om hvordan det blir jobbet med smittevern. Det er    
utfordrende og tidkrevende. Kirkekontoret holder dørene lukket for publikum, med er 
tilgjengelige på telefon og etter avtale. 
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x Personalsituasjonen                                                                                   
Kirkevergen orienterte i møtet om lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø.            

Det er kommet inn 4 søknader til menighetspedagog i Marnardal. Søknadsfrist var 
31.08.20.                         

Tilsetting av kirkegårdsarbeider vurderes i høst. Dette har frem til nå blitt løst med 
egen betjening og innleid arbeidskraft. 

 
 
Eventuelt 


