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Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 90797670 eller e-post 
or293@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra 
møtesekretær. 
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Befaring på Laudal og Bjelland kirke 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
I tidligere Marnardal kommune har vi 3 kirkebygg, alle med tilhørende gravplass. Vi kommer 
fra Mandal først til Øyslebø, deretter Laudal og øverst Bjelland kirke. 
Fellesrådet har tidligere besøkt Øyslebø kirke, og vi tar nå turen til Bjelland og Laudal. 
 
Laudal kirke er en korskirke fra 1826 på Laudal i Marnardal, Lindesnes kommune, Agder 
fylke. Byggverket er i tre og har 300 sitteplasser. 
Altertavlen er malt av den kjente kunstmaleren Olaf Isaachsen fra Mandal. Minnesmerket 
utenfor er reist over major Arne Laudal - en ledende motstandsmann under 2. verdenskrig. 
 
Bjelland kirke er en korskirke fra 1793 på Bjelland i Marnardal, Lindesnes kommune, Agder 
fylke. Byggverket er i tre, har 300 sitteplasser og tre gallerier. Dagens kirke er den tredje på 
stedet, den første var fra middelalderen, den andre fra 1600-tallet. 
 
GENERELL TILSTAND: 
Kirkene fremstår i tilsynelatende god stand, men trenger som alle andre eldre bygg jevnlig 
vedlikehold og ettersyn. 
 
Behovet for vask og maling av utvendig kledning melder seg. Flere kirker blir ganske fort 
angrepet av svertesopp, og fremstår som veldig «skitne». (Svertesopp er en 
samlebetegnelse på en rekke muggsopparter som har mørk til svart farge). Kirkebyggene 
skal vanligvis males med linoljemaling. RA (Riksantikvaren) setter krav til dette. Siden det er 
begrensninger på hva man får tilsette av soppdrepende midler nå, er dagens verstinger 
gjerne oljemaling og linoljemaling fordi det er mye mat i oljen og lite soppdrepende midler. 
 
Vi har de siste årene flere eksempler på at det etter grundige undersøkelser er blitt oppdaget 
både store og mindre råteskader i kirkebyggene. Mandal kirke er det verste eksempelet. 
Når kirkene i tidl. Lindesnes ble undersøkt fant man også der store skader på alle tre 
kirkene. Det viser det seg gjerne at skadene blir oppdaget så sent at kostnader til 
reparasjoner blir på millionbeløp. Dette viser viktigheten av at det blir utført godt og jevnlig 
ettersyn og vedlikehold. Et viktig tiltak i dette arbeidet er å bruke fagkompetanse til å gjøre 
gode tilstandsrapporter på kirkene. Det er nå kun de tre kirkene i tidligere Marnardal som 
ikke har fått gjennomført dette. Det er søkt kommunen om å bevilge midler til 
tilstandsrapporter, men dette er det ikke funnet rom for. 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
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AUT. RINGEANLEGG: 
Det er fra tidligere blitt planlagt montering av automatiske ringeanlegg i både Bjelland og 
Laudal kirke. I Laudal er dette godkjent av RA og det er nå planlagt montering der i 
november. 
I Bjelland kirke er dette ikke godkjent av RA, som har foreslått en løsning med lukeåpnere 
og manuelt tau ned til våpenhus. 
Begge ringeanlegg er finansiert med bevilgning fra tidligere Marnardal kommune med kr. 
200.000,- pr. kirke. 
 
 
ELEKTRISKE ANLEGG: 
Det elektriske anlegget, sikringsskap og en del kabling er nylig oppgradert i begge kirker. 
Det vil komme sluttrapport på disse arbeidene før møtet 13. okt. 
 
Maling innvendig i Laudal kirke: 
Det er bevilget kr. 300.000,- til innvendig maling av Laudal kirke. Dette er ønskelig å få 
gjennomført innen kirken blir 200 år i 2026. 
 

Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd har nå vært på befaring på samtlige 9 kirkebygg i Lindesnes 
kommune, og tar informasjon om kirkene i Bjelland og Laudal til etterretning. 
 
 

Forslag til vedtak 
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Orienteringssaker 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
 

 Økonomirapport 
En oppdatert rapport pr. 30.09.2021 fremlegges i møtet. 
 

 Personalsituasjonen 
Kirkevergen orienterer. 
 

 Mandal kirke 
Kirkevergen orienterer om status, fremdrift og økonomi. Månedsrapport pr. 30.09.2021 
fremlegges før møtet. 
 

 Div. orientering om de andre kirkene. 
 

Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringssakene til etterretning. 
 
 

Forslag til vedtak 
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