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Møteprotokoll  
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 17.03.2021 kl. 17:00 
Møtested: Teams-møte 
Arkivsak: 19/00012 
  
Til stede:  Truls Glesne, Jarl Andreas Valand, Tore Foss, Jarl Heimtun, 

Einar Kristensen, John Morten Varhaug, Gunnar Skaar, Thor 
Anders Puntervold, Christian Garcia de Presno, Geirulf Grødem, 
Jan Øyvind Åvik 

  
  
  
Forfall: ingen  
  
  
  
Protokollfører: Øystein Ferdenløy Ramstad 
  
 
 
SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Godkjenning av protokoll 
 
Saker til behandling 
25/21 Årsrapport for Lindesnes kirkelige fellesråd, 2020. 2 
26/21 Regnskap 2020 3 
 
Orienteringssaker 
 
 
Eventuelt 
   
 
Mandal, 23.03.2021 
 
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 

25/21 Årsrapport for Lindesnes kirkelige fellesråd, 2020. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Lindesnes kirkelige fellesråd 17.03.2021 25/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner den vedlagte årsrapport. 
 
Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 17.03.2021: 

 
Møtebehandling 

Kort orientering av kirkevergen. Formen og innhold på årsrapport ble godt mottatt. 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak  

Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner den vedlagte årsrapport. 
 

[Lagre vedtak]  
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26/21 Regnskap 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Lindesnes kirkelige fellesråd 17.03.2021 26/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

• Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner det fremlagte regnskapet for 2020. 

 
• Mindreforbruk på drift, kr. 419.249,- avsettes til ubundne disposisjonsfond. 

 
• Udekket beløp på investering, kr. 58.294,- dekkes av disposisjonsfond. 

 
Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 17.03.2021: 

 
Møtebehandling 

Kirkevergen orienterte. Ingen spesielle avvik og et bra resultat. Noen innsparinger 
pga mindre aktivitet som følge av koronapandemien. 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak  

• Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner det fremlagte regnskapet for 2020. 

 
• Mindreforbruk på drift, kr. 419.249,- avsettes til ubundne disposisjonsfond. 

 
• Udekket beløp på investering, kr. 58.294,- dekkes av disposisjonsfond. 

 

[Lagre vedtak]  
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Orienteringssaker 

• Mandal kirke, statusoppdatering på renoveringsarbeidet 
Kirkevergen orienterte. Prosjektet er godt i rute i forhold til fremdrift og økonomi. 
Konstruksjonen til ytterveggene i tårnet er nå ferdige tom 4.etg. Det planlegges en 
krevende operasjon når 5.etg. skal på plass noe lenger ut på våren. Videre blir det 
ekstraarbeid med syd-østre hjørne og fasade etter at kommune bevilget 1,1 mill. ekstra 
for å få gjort dette arbeidet nå, sammen med de andre pågående arbeider. En vesentlig 
rimeligere løsning enn å ta dette i et senere prosjekt. 
 
 

• Oppdatert informasjon om prosjekter etter tildeling av statlige midler. 
Det ble bevilget til sammen ca. kr 2,5 mill. i statlige midler fra Riksantikvaren til elektriske 
anlegg og div klimaskalltiltak på kirkebygg. Det kreves 40% egenkapital fra 
kommune/fellesråd. Egenkapitalen utgjør ca. kr.1.850.000. Av dette har kommune 
bevilget etter søknad fra fellesrådet, kr. 700.000,-. Fellesrådet har finansiering på plass 
for resten med egne midler. 
 
Følgende prosjekter planlegges gjennomført i 2021: 
 

Spangereid 
• Det sendes ut invitasjon til konkurranse til restaureringsarbeider på kirka og 

tilbudsbefaring. Befaring planlagt uke 12-13.  
            Vi vil i denne omgangen prioritere arbeidet med å utbedre skadene i    
            laftekonstruksjonen da den sydlige delen av kirka siger, noe som påvirker tårnet og   

            andre konstruksjonsdeler samt veggfast interiør som galleriet. 
• El. anlegget oppgraderes. 

• Det søkes om dispensasjon fra Kulturminneloven for alle tiltakene. 
 

Valle  
• Vi venter på tilbakemelding fra biskopen og Riksantikvaren før vi kan starte opp. 

• Søknad/oversikt over planlagte tiltak er oversendt. 

• Det skal tettes kobbertak på tårn for å hindre videre lekkasjer 

• Det skal fjernes kledning på sørvegg ved dør og utbedre nødvendig råte i stokker. 
 

Vigmostad 
• Tiltakene er godkjent av biskopen og Riksantikvaren og har planlagt oppstart denne 

uken. 

• Alle tømrertiltakene er i kirkens sydlige fasade i overgangen mellom korsarmen og i 
korsarmen. Stokken som binder trevet sammen og som går inn mot søndre vegg må 
skiftes. 

 
Øyslebø 

• El. anlegget oppgraderes. Ny innmat til sikringsskap og lysbuevern er i bestilling og 
vil bli montert så snart skapene er ferdig produsert.  
 

Holum 
• Det har vært avholdt tilbudskonkurranser og avgjørelsen vil bli tatt denne uken. Det 

kom inn tre tilbud på restaurering av vinduene og tre tilbud på rehabilitering av taket. 
Beregnet oppstart av begge tiltak er medio april.  
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Bjelland 
• El. anlegget oppgraderes. Ny innmat til sikringsskap og lysbuevern er i bestilling og 

vil bli montert så snart skapene er ferdig produsert.  
 

Laudal 
• El. anlegget oppgraderes. Ny innmat til sikringsskap og lysbuevern er i bestilling og 

vil bli montert så snart skapene er ferdig produsert.  

 
 
 
 

• Personalsituasjonen 

Sykefravær, perioden 01.01.21-05.03.21: 
 

Totalt sykefravær Langtidsfravær Korttidsfravær 

6,3 % 5,78 % 0,52 % 
 

Langtidsfravær består i sykmeldinger av noen få ansatte, fraværet er i hovedsak 
gradert og ikke arbeidsrelatert. 
 
Oppfølging av sykmeldte skjer i henhold til IA-avtalen og i samarbeid med nav. Pga. 
koronasituasjonen skjer oppfølging i hovedsak pr. telefon så lenge vi er på 
hjemmekontor. Ansatte med gradert sykmelding deltar på stabsmøte på Teams hver 
uke og utfører avtalte arbeidsoppgaver. 
 
 
 

• Informasjon om håndtering av koronasituasjonen 
 
Orientering om hvilke utfordringer vi har. Det brukes hjemmekontor av de som kan det. 
Møter holdes digitalt dersom det er mulig. Barn og unge prioriteres. Det meste av arr. for 
voksne er avlyst eller utsatt. Gudstjenester følger nasjonale retn. linjer med maksimalt 
100 deltakere og 2m avstand ved salmesang og event.1m uten sang. Det gjennomføres 
også en del utendørsgudstjenester. 
 
 
 
 
 
 

 
Eventuelt 

Einar Kristensen informerte om prosessen med OVF (Opplysningsvesenets fond), 
ang. prestegården på Vigeland. En gruppe i Lindesnes menighet arbeider med å 
utrede muligheten for å overta prestegården med tanke på å bruke den som 
menighetshus, og event. kontorer for ansatte i fellesråd, samt prestekontor. 
Interessen for dette er meldt inn til OVF. 


