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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 

   
 
 

1 
 

Møteinnkalling  
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 09.06.2021 kl. 17:00 

Møtested: Befaring, oppmøte ved Øyslebø 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 

Saker til behandling 

27/21 21/00014-1 Befaring på Øyslebø (event. Holum) og Mandal kirke 

28/21 21/00015-1 Revisjonsberetning for 2020 

Orienteringssaker 

 Statusrapport fra prosjekter på kirkebyggene 

 Økonomirapport 

 Personalsituasjonen 

Eventuelt 

 
Mandal, 27.05.2021 
 
 
Truls Glesne 
Leder 
 
 
Øystein Ferdenløy Ramstad 
møtesekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Øystein Ferdenløy 
Ramstad 

710 21/00014-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Befaring på Øyslebø (event. Holum) og Mandal kirke 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Det legges opp til befaring i Øyslebø kirke og Mandal kirke. (tur innom Holum kirke om tiden 
strekker til) 
 
 
Øyslebø kirke: 
 En korskirke fra 1797 på Øyslebø i Marnardal, Lindesnes kommune, Agder fylke. 
Byggverket er i tre, har 350 sitteplasser og gallerier. Ole Vermundson Skjøllingstad var 
byggmester for kirken. Øyslebø er et gammelt fredet kirkested. På tuftene av den gamle 
langkirken ble det i 1797 reist et nytt kirkebygg på Øyslebø. Altertavlen og prekestolen er fra 
den opprinnelige kirken, og er datert til 1600-tallet. 
 
El. anlegget er nylig oppgradert i Øyslebø kirke. Ny innmat til sikringsskapet i sakrestiet og 
tavlevakt er montert. 
 
Et vindu på galleri mot sør har råteskader i laftestokken under vinduet. Det er bestilt 
reparasjon av dette. 
 
Etter vedtak i Marnardal sokneråd (19.08.2020) et ønske om å få vasket og malt bårehuset i 
løpet av 2021. 
Det er videre et ønske om utvendig vask og maling av selve kirken i 2022. 
I sakrestiet er det ønskelig å ta ned lettvegger for å få et helt rom. 
 
Av utstyr så er det ønskelig med ny prosjektor og lerret i kirken. 
 
 
 
 
Holum kirke: 
Det er mulig å dra innom Holum kirke dersom tiden strekker til. 
Dette på bakgrunn av at det nylig er startet opp et omfattende arbeid på kirken. Dette er 
renovering av alle vinduer, samt utskifting av takstein med ny takpapp, lekter og sløyfer. 
Jobben ble etter anbud tildelt Stangborli Bygg AS. 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Lindesnes kirkelige fellesråd            21.04.2021 
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Mandal kirke: 
Fellesrådet tas med på befaring i tårnet på kirken. 
Det vises til nyeste månedsrapporter i forhold til status på prosjektet. (denne vedlegges) 
Oppdatert informasjon under befaringen. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd tar informasjon fra befaringene og arbeider som pågår til 
etterretning. 
 
 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Øystein Ferdenløy 
Ramstad 

134 21/00015-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Revisjonsberetning for 2020 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Fra Kommunerevisjon Sør IKS foreligger revisjonsberetningen for Lindesnes kirkelige 
fellesråd for 2020. 
 

Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd tar revisjonsrapport til etterretning. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Lindesnes kirkelige fellesråd                       
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