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Godkjenning av innkalling og saksliste       OK 

Godkjenning av protokoll                 OK 

Saker til behandling 

15/22 Økonomi og tiltaksplan pr. sept. 2022, statusrapport 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Lindesnes kirkelige fellesråd 21.09.2022 15/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning og støtter arbeidet med 
planen videre, slik det er, og uten endringer. 
 
Møtebehandling 

Kirkevergen gikk gjennom tiltaksplanen og orienterte om gjennomførte punkter. Det 
ble foreslått å å øke posten til kaffemaskin til Mandal kirke med kr.30.000,-. Det 
settes då av kr. 40.000,- til dette.   
Vedtak  

Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning og støtter arbeidet med 
planen videre, slik den er. Endring til kr. 40.000,- til kaffemaskin til Mandal kirke 
godkjennes. 
 
Enstemmig vedtak. 
 

[Lagre vedtak]  
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16/22 Spriklingsanlegg i Spangereid kirke 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Lindesnes kirkelige fellesråd 21.09.2022 16/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd støtter forlaget om å gjennomføre første del av 
prosjektet i 2022, uten opsjonene, utvendig sprinkleranlegg og utvendig 
branndeteksjon. Det søkes om midler fra RA (riksantikvaren) i 2023 til å dekke disse 
opsjonene. 
 
Møtebehandling 

Kirkevergen orienterte om status på prosjektet og om resultat fra anbudsrunden. 
Det er Tratec AS fra Farsund som vant anbudet. Det jobbes nå videre med 
gjennomføring av prosjektet. 
 
Vedtak  

Lindesnes kirkelige fellesråd støtter forlaget om å gjennomføre første del av 
prosjektet i 2022, uten opsjonene utvendig sprinkleranlegg og utvendig 
branndeteksjon. Det søkes om midler fra RA (riksantikvaren) i 2023 til å dekke også 
disse opsjonene slik at de kan gjennomføres i 2023. 
 
Enstemmig vedtak. 

[Lagre vedtak]  
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17/22 Tiltak for energi og strømsparing i kirker og kapell. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Lindesnes kirkelige fellesråd 21.09.2022 17/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd ber alle ansatte om å sette fokus på energiforbruk. Alle 
må bidra og tenke godt igjennom hvordan vi bruker strøm. Det skal hele tiden 
vurderes hvilke tiltak som til en vær tid kan gjennomføres. Det skal jobbes videre 
med hvilke tekniske løsninger som kan endres og hva som bør investeres i av utstyr 
og programvare for at vi skal bli mere energieffektive og miljøvennlige. 
 
Møtebehandling 

Fellesrådet drøftet ulike tiltak og gikk gjennom forslag fra kirketjenere og 
kirkegårdsarbeidere. Oppvarming og flombelysning ble hovedtema. Kirkevergen 
presenterte tilbud på software for å overvåke strømbruken i kirkene og forslag til 
utskifting av gammel halogen flombelysning. 
Vedtak  

Lindesnes kirkelige fellesråd ber alle ansatte om å sette fokus på energiforbruk. Alle 
må bidra og tenke godt igjennom hvordan vi bruker strøm. Det skal hele tiden 
vurderes hvilke tiltak som til en vær tid kan gjennomføres. Det skal jobbes videre 
med hvilke tekniske løsninger som kan endres og hva som bør investeres i av utstyr 
og programvare for at vi skal bli mere energieffektive og miljøvennlige. 
 
Fellesrådet går til anskaffelse av software for å overvåke strømbruken i kirkene. 
Kommunens rammeavtale benyttes til dette. 
 
Fellesrådet går til anskaffelse av nye led-lyskastere til de kirkene som i dag har 
lyskastere med halogenpærer. Det skal være maksimalt to lyskastere på hver kirke 
og antall timer som flombelysningen står på, reduseres til å lyse kun på ettermiddag 
og kveldstid når det er mørket. 
 
I kapellet i Mandal byttes dagens panelovner ut med ny varmepumpe. 
 
Til gudstjenester skal det være akseptabelt med en temperatur på maks 19°C. 
 
Enstemmig vedtak. 
 

[Lagre vedtak]  
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Orienteringssaker 

18/22 Orienteringssaker 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Lindesnes kirkelige fellesråd 21.09.2022 18/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringer til etterretning. 
 
Møtebehandling 

• Ettersom Thor Anders Puntervold er ansatt som diakon hos oss fra 1. okt., har 
Mandal menighet valgt inn Bjørn Arve Bentsen som nytt fast medlem i fellesrådet. Vi 
ønsker Bjørn Arve velkommen i rådet, og ønsker Thor Anders velkommen som 
vår nye diakon og takker for tiden hans i rådet. 

 
• Mandal kirke: informasjon om fullførte tiltak. Nye tepper, fjernet benker,osv. 

NB! Om det blir tid tar vi en kort befaring i Mandal kirke for å se på resultatet. 

 
• Økonomirapport: en fersk rapport fremlegges i møtet. 

Kirkevergen orienterte om status på økonomien. Ingen overaskende avvik, men 
kostnader til strøm/oppvarming vil overstige budsjett vesentlig. Det er gitt ekstra 
strømtilskudd fra kommunen på kr 240.000,- etter søknad. 
 
Det ble søkt om restmidler hos bispedømmet til diakonale prosjekter. Fellesrådet fikk 
tildelt kr. 100.000,- til bl.a. å utstyre ungdomsklubb i forb. med den nye 
diakonstillingen. 
 
Fellesrådet har mottatt kr. 20.000,- for å lønne kirkevert til å holde Mandal kirke åpen 
i sommer. Dette ble gjennomført og var svært vellykket.  
 
Fellesrådet har mottatt kr.17.000,- til digital satsing.  

 

• Personalsituasjonen: informasjon om nye ansatte og vikarer. Generell informasjon 
om sykefravær/statistikk. 
 

• Ny prost i Lister og Mandal prosti. Prost Geirulf Grøden har sagt opp sin stilling og 
prosessen med å rekruttere ny er i gang. Oppdatert info. i møtet. Fellesrådet takker 
prost Geirulf Grødem for tiden i rådet og ønsker han lykke til videre med sitt 
arbeid som prest i forsvaret. 
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• Budsjett 2023. Søknad/innspill til Lindesnes kommune er sendt inn. Dette ble 
presentert i møtet. Kommunen er blitt bedt om å videreføre ekstra tilskudd til 
strømkostnader. 

 
 
Vedtak  

Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringer til etterretning. 
Enstemmig vedtak. 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 
Eventuelt 


