
 

DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 

  
 

1 
 

Møteprotokoll  
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 25.08.2021 kl. 17:00 
Møtested: Valle kirke 
Arkivsak: 19/00012 
  
Til stede: 
 

Truls Glesne, Einar Christensen, Thor Anders Puntervold, John 
Morten Varhaug, Jarl Andreas Valand, Jarl Arnt Heimtun  

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Øyvind Klungland Lund, Christoffer Eidstø 

  
Forfall:  Christian Garcia de Presno, Gunnar Skaar, Geirulf Grødem, Jan 

Øyvind Åvik 
  
Andre: Espen Walter fra kommunen deltok ved Valle kirke  
  
Protokollfører: Øystein Ferdenløy Ramstad 
  
 
 
SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjenning av protokoll  

Saker til behandling 

29/21 Befaring, Spangereid kirke 2 
 
Orienteringssaker 
30/21 Informasjonssaker 3 
 
Eventuelt 
   
 
Mandal, 26.08.2021 
 
Truls Glesne 
 

Øystein Ferdenløy Ramstad 
Kirkeverge/sekretær 
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Godkjenning av innkalling og saksliste  OK 

Godkjenning av protokoll   OK 

Saker til behandling 

29/21 Befaring, Spangereid kirke 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Lindesnes kirkelige fellesråd 25.08.2021 29/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd tar informasjonen ang. Spangereid kirke til etterretning, 
og tilslutter seg det pågående arbeidet. 
 
Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 25.08.2021: 

 
Møtebehandling 

Det ble informert om de kommende arbeidet som nå settes i gang. Det handler om 
mange mindre reparasjoner og utbedringer som beskrevet i eget notat vedlagt i 
innkallingen. Arbeidene er finansiert med tidligere bevilgede midler fra kommune og 
stat/riksantikvar. 
 
Det ble også informert om planene med å fjerne benker inne i kirken, fremst i 
middelalderdelen. Dette etter ønske fra Lindesnes MR. Søknad er sendt 
Riksantikvaren og det ventes et svar derfra om kort tid. Fellesrådet er positive til å ta 
kostnadene til dette arbeidet. 
 
Votering 

Enstemmig vedtak. 
 
Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak  

Lindesnes kirkelige fellesråd tar informasjonen ang. Spangereid kirke til etterretning, 
og tilslutter seg det pågående arbeidet. 
 

[Lagre vedtak]  
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Orienteringssaker 

30/21 Informasjonssaker 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Lindesnes kirkelige fellesråd 25.08.2021 30/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning. 
 
Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 25.08.2021: 

 
Møtebehandling 

• Valle kirkegård, driftsbygning 

Arbeidet med driftsbygget er i gang. Det er nå grunnarbeidet og støping av 
grunnmur/såle som blir utført. 
Prosjektleder Espen Walter fra kommunen deltok på befaringen og orienterte om det 
pågående arbeidet. 
 

• Mandal kirke 

Fellesrådet fikk oppdatert informasjon om arbeidet. Det vises for øvrig til vedlagt 
månedsrapport. 
 
Kirkevergen orienterte om kostnader til oppussing av rekkverket og lyktestolpene på 
hovedtrappen til kirken, og oppretting og remontering av selve hovedtrappen. Dette 
er det ikke budsjettert med i prosjektet og vil bety en ekstrakostnad. Fellesrådet var 
positive til at dette arbeidet ble utført nå og er inneforstått med ekstrakostnaden som 
rådet da må dekke inn med egne midler. 
 

• Holum kirke 

Taket er ferdig og resultatet er meget bra. Sluttrapport sendes ut når den er klar. 
 

• Valle kirke 

Reparasjon av råteskader. Arbeidet er nesten ferdig. Råte i tømmer er erstattet med 
nytt i sør-vestre hjørne på vegg mellom orgel og tårn. Skiftet hjørnekasse/bord på 
utsiden. 
Veggene sikres (om nødvendig) med stålbeslag under kledning utvendig og med 
bolter innvendig. 
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• Budsjett 2021 

Arbeidet med budsjett for 2022 er i gang. Kirkevergen orienterte i møtet om 
utfordringer og planer. 
Vesentlige saker fremover: 

- Maling av de tre kirkene i Marnardal, som gir behov for tilskudd fra kommunen de 
neste tre årene. 

- Tilskudd til diakonstilling 
- Bygging av driftsbygg og utvidelse av Valle kirkegård 
- Kontorlokaler i Marnardal – ønske om å flytte til Øyslebø 

 
 

• Økonomi og tiltaksplaner 

Planen ble presentert i en oppdatert versjon. Det ble orientert i møtet om de 
forskjellige punktene. 
De største prosjektene, som ikke er gjennomført i planen, er maling av de tre kirkene 
i Marnardal. 
 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak  

Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 
Eventuelt 

Dato for neste fellesrådsmøte settes til onsdag 13. oktober. Det legges da opp til 
befaring i Bjelland og Laudal kirke. 
 
Datoene onsdag 17. november og onsdag 15. desember settes også av møter. 
 
 
 


