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Sammendrag og hovedsaker for Lindesnes kirkelige fellesråd i 2021. 
 
Forsidebilde: Mandal kirke, 25. desember 2021. Renoveringen er ferdig. 
 
 
2021 ble året da det store renoveringsarbeidet på Mandal kirke ble ferdig. Kirkebakken foran 
hovedinngangen var ferdig ryddet 26. november, 2 dager før den store jubileumsfeiringen. 
Jubileumsgudstjenesten ble slått sammen med visitas den samme uken, og søndag 28. november 
ble en minnerik dag med flott feiring for kirkens 200 år. 
 
Vi er nå ferdige med andre året etter kommunesammenslåing. Dette har i kombinasjon med 
koronapandemien, som fortsatt har preget året, vært utfordrende. Vi ser frem til, og håper på et 
«normalår». 
 
Til tross for pandemi, er det utført mye reparasjoner og vedlikehold på kirker, bårehus, kapell o.a. 
Mye av dette ble mulig etter at RA (Riksantikvaren) lyste ut midler til klimaskallsikring og el-anlegg. 
Det ble etter søknader bevilget ca. 2,5 mill. statlige kroner til fellesrådet til disse tiltakene. 
Dette dekker 60% av kostnadene, mens fellesrådets egenandel er 40%. 
 
Nytt driftsbygg, med flott uteområde til kirkegården ved Valle kirke ble ferdigstilt i desember. 
 
Laudal kirke fikk installert automatisk ringeanlegg. 
 
Fellesrådet har brukt tid på å besøke kirkene i kommunen. I løpet av året har fellesrådet nå besøkt 
alle 9 kirkene. 
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Fellesrådet er Lindesnes kirkelige fellesråds høyeste organ. Fellesrådet er satt sammen av to 

representanter for hvert av menighetsrådene i de fire sokn i Lindesnes kommune: Mandal sokn, 

Holum sokn, Marnardal sokn og Lindesnes sokn. Kommunestyret oppnevner en kommunal 

representant, og biskopen i Agder og Telemark oppnevner en geistlig representant fra prestene. 

Kirkevergen er daglig leder for virksomheten og saksbehandler for rådet. 

Fellesrådet 2019 - 2023 

  
Truls Glesne (Leder) Representant Marnardal sokn 

 

Einar Kristensen (Nestleder) Representant Lindesnes sokn 

Thor Anders Puntervold, representant Mandal sokn 

Christian Garcia de Presno, representant Mandal sokn 

John Morten Varhaug, representant Holum sokn 

Jarl Andreas Valand, representant Holum sokn 

Gunnar Skaar,representant Marnardal sokn 

Jarl Arnt Heimtun, representant Lindesnes sokn 

Geirulf Grødem, geistlig representant, prost Lister og Mandal prosti 

Jan Øyvind Åvik, kommunal representant 

 

 

 
Øystein Ramstad, kirkeverge / saksbehandler 

Mobil: 90797670 E-post: or293@kirken.no 

 

Vararepresentanter 

1. vara Mandal sokn, Ruth Skuland  

2. vara Mandal sokn, Øyvind Klungland Lund  

1. vara Holum sokn, Anne Karin Kvidbergskår Agnihotri  

2. vara Holum sokn, Kristin Røiseland Soteland  

1. vara Marnardal sokn, Irene Spikkeland  

2. vara Marnardal sokn, Christoffer Eidstø 

1. vara Lindesnes sokn, Marte Flor Kristensen 

2. vara Lindesnes sokn, Tore Foss 

Vara: geistlig representant, Eva Marie Jansvik, Sokneprest i Mandal 

Vara: kommunal representant, Åse Lill Kimestad 
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Utvalg: 

KAU (Kirkelig administrasjonsutvalg): Truls Glesne (leder), Einar Kristensen (nestleder), Gunnar 

Skaar (medlem). 1.varamedlem: Jarl Andreas Valand. 2. varamedlem: Christian Garcia de Presno. 

 

Forhandlingsutvalg: Truls Glesne (leder), Einar Kristensen (nestleder), Gunnar Skaar (medlem). 

1.varamedlem: Jarl Andreas Valand. 2. varamedlem: Christian Garcia de Presno. 
 

Fellesrådets oppgaver 

Fellesrådet har etter Kirkelovens § 14 i oppdrag å: 

• ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene 

• utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen 

• fremme samarbeid mellom menighetsrådene 

• ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen 

• daglig drift og vedlikehold av kirkene 

• drift og forvaltning av kirkegårdene 

• arbeidsgiveransvar for alle kirkelig ansatte med unntak av prestene 

• stille til disposisjon menighetskontor, prestekontor og kirkevergekontor 

• gi administrativ hjelp til prostens kontor når staten gir tilskudd til dette 

• legge til rette for konfirmasjonsundervisning og annen kirkelig aktivitet 

 

Fellesrådet forvalter inntekter og formue knyttet til kirkene, samt tilskudd fra kommunale og 

statlige myndigheter og menighetenes givertjeneste til trosopplæringsarbeidet. 

 

Kirkevergen er daglig leder og saksbehandler for Fellesrådet. 

 

Mere informasjon finnes på nettsiden: 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/lindesnes/om-oss/fellesraadet/ 
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Kirkebygg - oversikt over kirkene og hva som er utført av vedlikehold i 2021 

 

Lindesnes kirkelige fellesråd har nå ansvaret for 9 kirker og gravkapellet i Mandal. Alle kirkene er 

omgitt av en kirkegård og er i vanlig bruk. 

 

Det finnes utfyllende faktainformasjon om kirkene på våre nettsider: 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/lindesnes/om-oss/kirkebygg/ 

 

Statlige midler til kirkebygg i 2021.  
I forbindelse med utlysningen av midler til kirkene i Barne- og familiedepartementets runde 4, ble det fra 
Lindesnes kirkelige fellesråd søkt om midler til 7 kirker fordelt på 8 søknader. Vi fikk full uttelling på 6 av 
søknadene (5 kirker), og fikk tilskudd på til sammen nesten 2,5 millioner kroner. 160 kirker fordelt i hele 
landet fikk støtte i denne runden, hvorav 11 i Agder. 

 

 

Mandal kirke 

 
Mandal kirke er en langkirke i Mandal i Vest-Agder. Den er Norges største trekirke, ble bygget for 
1800 sitteplasser og er et av de største trebygningene i Norge. Kirken ble bygget etter bybrannen i 
1810, tatt i bruk i 1819 og offisielt åpnet og vigslet i 1821.  
Bærekonstruksjonen til kirken er innmurt bindingsverk bygd opp med en kraftig furukonstruksjon. 
 
De siste årene har det for Mandal kirke handlet mye om råteskader og renovering.  
Prosjektet har fra 2017 omfattet rehabilitering av tårnet, sør-østlig hjørne og hele frontfasaden. 
 
Prosjektet ble avsluttet i nov-des 2021. Vi gjengir derfor (i denne årsrapport) en forenklet historikk 
ang. dette som strekker seg fra 2012- 2021. 
 
 
 
Finansiering: 
- Lindesnes (Mandal) kommune: kr. 12 mill. + inntil 4,7 mill. (ekstrabevilgning), totalt 16,7 mill. 

- Staten: kr. 12 mill.  

- Riksantikvaren: kr. 0,6 mill. (Disse kan kun benyttes til klimaskallet/utv. overflater.)  

- Lindesnes kommune (tilleggsbevilgning 18.03.21, hjørne sør-øst m.m., inntil 1,1 mill.)  

- UNI-stiftelsen: kr. 0,5 mill.  
 
Total bevilgning 30,9 mill. eks. mva. 
 
Påløpt pr. 31.12.21 : 31,2 mill. eks. mva.  
 
 
 
Byggherre Lindesnes Kirkelige fellesråd besluttet å tilleggsbevilge ca. 315.000,- eks. mva av egne 
midler for å sluttføre mangler fra 2015-prosjektet (utbedring av våpenhus/ 1. etg. tårn), samt 
rehabilitering av veggflater i hele kirkerommet, både i 1. og 2.etg. 
 
Lindesnes kommune bevilget 1,5 mill. til utvendig maling av hele resten av kirken som ikke var 
omfattet av hovedprosjektet. Hele kirken stod derfor ferdig utvendig nymalt høsten 2021. 
 
 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/lindesnes/om-oss/kirkebygg/
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• I 2012 begynte man å bekymre seg for sprekker i murpussen i våpenhuset. Det 
ble avdekket det man trodde var mindre råteskader og angrep av hussopp.  

 

• I 2013 ble det gjort noen mindre reparasjoner på vegger i kirkerommet, og det 
planlegges reparasjon i våpenhuset.  

 

• I 2014 ble alle pærer i lysekronene og hengelampene i kirken byttet ut med LED-
pærer.  

 

• Videre i 2014 fikk kirken mye oppmerksomhet da det litt etter litt ble oppdaget at 
råteskadene og angrep av hussopp var svært omfattende. I første omgang trodde man 
at dette begrenset seg til veggene i våpenhuset. I Mandal kommunes budsjettmøte i 
desember ble det klart at i budsjett for 2015 tildeles Mandal kirkelige fellesråd 
kr.8.000.000,- til reparasjoner og vedlikehold av Mandal kirke.  

 

•  Arbeidet med kirken pågikk nesten hele 2015. I anleggsperioden har kirken vært 
i full bruk. Orgelet ble pakket inn for å beskyttes mot støv i hele anleggsperioden. Flygel 
ble brukt til alle anledninger, både gudstjenester og begravelser. Arbeidet ble avsluttet i 
desember.  

 

• Mens arbeidene pågikk ble det gjort ytterligere undersøkelser i 
tårnkonstruksjonen oppover. Det ble funnet alvorlige og omfattende råteskader i tårnets 
bærekonstruksjoner. Det ble da igangsatt en fullstendig sopp og råteundersøkelse av 
hele kirken. Undersøkelsene gir et godt bilde på skadene, men dette er utfordrende og 
usikkert da trekonstruksjonene i stor grad ligger skjult i veggene. Rapporten som etter 
disse undersøkelser foreligger viser at kirken hadde et stort behov for en omfattende 
rehabilitering. Kostnadene ble kalkulert til 33 millioner pluss moms.  

 

• I 2016 handlet mye om å sørge for finansiering av videre renoveringsarbeid på 
Mandal kirke. Det er blitt gjennomført en rekke befaringer og omvisninger med både 
lokale politikere og stortingsrepresentanter. En delegasjon fra Mandal kirkelige fellesråd 
og fra bispedømmekontoret dro til Oslo for møte på stortinget med sentrale politikere 
for å snakke om statlig finansiering av reparasjonene på kirken. Mandal kommune har 
ved ordfører, rådmann og andre fra stab samt politikere bidratt i arbeidet.  

 

• Det ble bevilget 12. mill. fra staten og ytterligere 4 mill. fra kommunen.  
 

• Høsten 2017 ble det store prosjektet med renovering av hele tårnkonstruksjonen 
satt i gang. Kirkens fasade ble kledd med stillas.  

 

• Arbeidet gikk sin gang i 2018. Det var fjerning av teglsteinmur i 
tårnkonstruksjonen som avdekket skader i hele tårnet. Mot slutten av året så man at 
man ville få utfordringer på finansiering i og med at fellesråd og kommunen fikk avslag 
på ytterligere tilskudd fra staten.  

 

• Arbeide ble stoppet i desember 2018. Dette da i hovedsak på grunn av 
usikkerhet med økonomien. Det kom frem at det ikke ville være mulig å komme i mål 
med de gjenstående bevilgninger.  

 

• Vinter/vår 2019 ble det foreslått en alternativ løsning med forenklet 
gjenoppbygging av tårnet for å se om man kan komme seg innenfor bevilget 
kostnadsramme. Hovedelement var å gjenoppbygge tårnets bærekonstruksjon på en 
mer hensiktsmessig måte med mere moderne konstruksjonsmessige metoder. Grove 
stokker vil benyttes for å skape en effekt som minner om eksisterende grove 
konstruksjoner i tårnet. Det ble foreslått å ikke tilbakeføre teglsteinsmuren (ca. 70 000 
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steiner), og erstatte dem med moderne plate- og isolasjonsløsninger i tårnvegger. 
Synlige veggflater mot publikumsarealer vil fremstå som før, med puss av kalkmørtel.  

 

• Forslaget til forenklet løsning ble fremmet for Biskopen våren 2019.  
 

• Riksantikvaren ga i sin anbefaling i mai til Biskopen, anbefaling om å 
imøtekomme ønsket om forenklet oppføring av bærekonstruksjon i tårnet, men ikke å 
droppe remontering av tegl mot publikumsarealer i tårnet.  

 

• Biskopens vedtak i juni tilsluttet seg ikke RAs anbefaling om å remontere tegl, og 
ga tillatelse til forenklet oppbygging i tråd med første forslag. Riksantikvaren klagde på 
deler av Biskopens vedtak vedr. å droppe teglsteinmur.  

 

• RA gjennomførte befaring i tårnet 13.08.19, og basert på en ny vurdering av 
prosjektets situasjon frafalt RA klagen 16.09.19.  

 

• Sept. 2019 foreligger reviderte kalkyler for gjenoppbygging av tårn, basert på 
entreprenørens forslag til arbeidspakker, forenklet bærekonstruksjon og uten 
remontering av tegl. Besparelse pga. forenklet løsning ble estimert til ca. 3.4 mill.  

 

• Estimert behov tilleggsbevilgning for sluttføring av rehabilitering tårn, pr. sept. 
2019 var 4,7 mill. Dette ble meldt inn til Mandal kommune som i ekstra møte i oktober 
vedtar å bevilge inntil 4,7 mill. til fullføring av prosjektet. 
 

• Gjennom hele 2020 og 2021 har prosjektet gått sin gang. Hele den utvendige 
konstruksjonen på tårnet ble revet helt ned til og med 2.etg. Toppen av 
tårnkonstruksjonen ble tatt ned med kran i ett løft.  

 

• I 2021 ble det i hovedsak gjenoppbygging av tårnet. Et høydepunkt var i mai, da 
tårntaket med korset ferdig montert ble heist på plass. Dette ble streamet live på 
facebook.  

 

• Resten av vår, sommer og høst dette året er gått med til å montere innvendige 
detaljer, utvendig tak, beslag, kledning, maling osv.  

 

• Kirkerommet, våpenhus og trapperom blir pusset og nymalt utover høsten 2021.  
 

• Orgelet ble pakket ut i september, og remontering og testing kunne starte. Det 
skal være klart til bruk fra begynnelsen av oktober.  

 

• Det har mot hele slutten av prosjektet vært god kontroll på fremdrift og økonomi.  
 

• Det var viktig for prosjektet å ha god prosjektstyring på plass. Multiconsult var 
derfor gjennom Mandal kommunes rammeavtale vært engasjert til dette. Samarbeidet 
med Multiconsult har vært svært bra. Det har også vært et godt samarbeid med 
kommunens innkjøpsavdeling, teknisk/drift, og kommunens ledelse i prosjektet.  

 

• Tradisjonsbygg Sør AS ble opprettet som firma i forbindelse med denne jobben. 
Det har vært en utfordrende jobb for firmaet som har gjennomgått en del endringer på 
bemanningen i løpet av prosjektet. Det har også vært noen utfordrende saker mellom 
entreprenør og fellesråd/byggherre, men alt i alt så har Tradisjonsbygg gjort en svært 
bra jobb med byggingen av kirkens nye tårnkonstruksjon.  
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Mandal kapell 

 
Kapellet brukes til de fleste begravelser i Mandal. Kapellet ligger like ved kirken og er livssynsnøytralt 

innredet. Kapellet har øvre kapasitet på ca. 200 sittende deltakere. 
       

 
 

Harkmark kirke 

Harkmark kirke er en langkirke fra 1613. Byggverket er i tømmer og har 135 plasser. Den står på 

stedet hvor en eldre kirke har ligget, og det er en 4 meter stor ring av seks bautasteiner like foran 

kirken. 

 

Det er ikke utført vesentlig arbeid eller vedlikehold på selve kirken i 2021. Det er nå 10 år siden 

kirken ble malt utvendig. Det nærmer seg derfor at kirken bør males igjen. 
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Holum kirke 
Holum kirke er en korskirke fra 1825. Bygget er laftet med trepanel utvendig, og har 480 plasser.  
Det har stått en annen tømmerkirke der hvor dagens kirke står. Denne ble bygd på midten av 1500 
tallet. Den ble revet i 1823 og dagens kirke sto ferdig på den gamle kirkens tuft og ble vigslet 4. 
september i 1825 av biskop Munch. 
 
Til renovering tak og vinduer på kirken ble det søkt om statlige midler. Det ble utlyst 
klimaskallmidler fra stat / riksantikvar. Vi fikk full uttelling på søknaden og gjennomførte 
anbudskonkurranse. Arbeidet ble utført i løpet av sommersesongen 2021. Kirken er nå nymalt, den 
har fått nytt tak og alle vinduer er renovert. Kirken fremstår nå i god stand og svært flott.  
 
Detaljer på utført arbeid i 2021: 

• Restaurering, skraping og maling av alle vinduene i kirka. 

• Skraping og maling av de utvendige vinduskarmene på de restaurerte vinduene. 

• Utskiftning av takrenner og -nedløp med takrenner og nedløp med skarpe bend,      
           i sink. 

• Utskiftning av gradrenner og bordtaksbeslag med renner og beslag i sink. 

• Rehabilitering av tak, dvs. fjerning av taktekking ned til bordtak og    
           gjenoppbygging med takpapp, nye lekter/sløyfer og ny takstein i gammel      
           utførelse. 
 
Prosjektet har kostet totalt kr. 1.404.600,-. RA dekket kr. 842.760,- av dette. 
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Bjelland kyrkje 
Bjelland kirke er en korskirke fra 1793. Bygget 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. 
 
Det ble i 2021 søkt om midler til utbedring av elektrisk anlegg i Bjelland kirke. Dette var en av to 
kirker som ikke fikk midler av RA. 
 
Planen var å renovere/fornye sikringsskap. Det viste seg at kabler i det meste av kirken var av 
gammel dato og jobben ble utvidet til å inkludere dette. Videre ble det avdekket at innfelte lamper i 
taket avgav mye varme som hadde ført til at isolasjon rundt lampene var blitt svart/svidd. Disse 
lampene ble tatt bort og erstattet med nye hengelamper i messing. Det ble et fint resultat. 
 

• To sikringsskap som er plassert i sakristiet er renovert. 

• Utskiftning av eldre kabler. 

• Utskiftning av lamper i kirkerommet pga. brannfare. 
 
Kostnadene kom totalt på kr 137.660,-. Dette ble dekket av fellesrådets egne midler. 
 

 
 

     
Den 17. september var ordfører Even Tronstad Sagebakken og varaordfører Svein Jarle Haugland med på 
en liten kirketurnè oppover Mandalen. Fellesrådsleder Truls Glesne og kirkeverge Øystein Ramstad var 
«vertskap» for turen. Vi var innom Holum, Øyslebø, Laudal og Bjelland kirke. Bilder fra besøket i Bjelland. 
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Laudal kyrkje 
 
Laudal kyrkje er en korskirke fra 1826. Byggverket er i tre og har 300 sitteplasser. 
 
Det ble i 2021 søkt om midler til utbedring av elektrisk anlegg i Laudal kirke. Dette var en av to 
kirker som ikke fikk midler av RA. 
 

• Fire separate sikringsskap er slått sammen til ett skap. 

• Anlegget ble klargjort for varmestyring, men styremodulene ble ikke tatt med. 

• Renovering av tavlen i bårehuset, UZ elementer ble byttet ut med jordfeilautomater. 
Arbeidet kom på Kr.75.000,-. Dette ble dekket av fellesrådets egne midler.  

 
 
Øyslebø kirke 
 
Øyslebø kirke er en korskirke fra 1797. Byggverket er i tre, har 350 sitteplasser og gallerier. Ole 
Vermundson Skjøllingstad var byggmester for kirken. Øyslebø er et gammelt fredet kirkested. 
 
Det ble i 2021 søkt om midler til utbedring av elektrisk anlegg i kirken og fellesrådet fikk tildelt 
kr.11.940,- fra RA til dette. Totalkostnad ble kr. 29.900,-. 
 
Følgende ble utført: 

• Renovering av sikringsskap i sakristi og styretavle til ringeanlegget i tårnet. 

• Sikringsskapet i sakristiet er endret fra UZ elementer til jordfeilautomater. 

• UZ elementer som byttet til jordfeilautomater for styresikringer for ringeanlegget i tårnet. 

 
Bildet er fra fellesrådets tur til Øyslebø kirke, 9. juni. 2021. 
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Vigmostad kirke 

 
Vigmostad kirke er en korskirke fra 1848. Kirken er i tre og har 400 plasser. Sogneprest Nils 
Jensson Lassen var byggherre for kirken etter typetegning laget av arkitekt Hans D.F. Linstow. 
Kirken er automatisk listeført. 
 
Vigmostad kirke fikk tildelt midler fra RA til klimaskallsikring/reparasjoner. 
 
Følgende ble utført i 2021: 

• Understøttingene som ble satt opp i 2017 er nå fjernet. 

• Det er satt opp sikringer/beslag i stål i knutepunktene mellom tak og vegger i to av  
            hjørnene innvendig i kirkerommet. 

• Råteskader i tømmeret i veggene er utbedret. 

• Råteskadene i gulvet på innsiden av sidedøren er utbedret og døren er tettet og  
           malt opp innvendig. 

• Ytterdøren i sakristiet har fått tette speil øverst istedenfor ruglet glass. 
 
Kostnadene beløp seg til kr.463.124,-. Av dette dekket RA kr.277.874,-. 
 

 
 

 
Understøttingene som ble satt opp i  Vigmostad kirke i 2017 er nå fjernet. 
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 Valle kirke 
 
Valle kirke ligger på østsiden av Audnaelva på Vigeland. Den er sognekirke i Valle sokn. Kirka har 
korsform og er bygget i 1793 med 6 gallerier og 600 sitteplasser. På den tiden var det viktig å få 
inn flest mulig sitteplasser på minst mulig areal.  
 
I etterkant av tildeling av midler til klimaskallsikring i Valle har følgende arbeid 
blitt gjennomført i 2021: 
 

• Utskifting av råteskadet tømmer på orgelgalleriet mot sør/sør-vest. 

• Undersøkelser av statikk/bæreevne på veggene mot nord og sør på orgelgalleriet. 

• Tilstandsvurdering av tårntak og spir. 
 
Kostnadene beløp seg til kr.353.403,-. Av dette dekket RA kr.212.042,-. 
 

 
 

   
Råteskadet tømmer ble skiftet ut i hjørnet mot sør. 
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Spangereid kirke 
Kirken var opprinnelig en langkirke i romansk stil da den ble oppført på 1100-tallet, den eldste 
delen er i stein. Kirken ble ombygd og utvidet i 1840-årene og har i dag en korsplan og 300 
sitteplasser. Kirken har vernestatusen automatisk fredet.  
 
Spangereid kirke fikk tildelt midler fra RA til både klimaskallsikring og utbedring av el.anlegg. 
 
Følgende ble utført i 2021 av klimaskallsikring og reparasjoner: 
  

• Skraping, maling og oppkitting av vinduer 

• Utbedring av lufting mellom panel og konstruksjon (vegg mot øst på fasade mot sør) 

• Utskiftning/spunsing av råteskadet tømmer rundt sideinngang 

• Utbedre overgangen mellom trapp og vegg/dør på sideinngang. 

• Punktvis utskiftning av ytre panel på alle vegger 

• Punktvis utskiftning av råteskadet utlekting 

• Utbedre overgangen mellom trapp og vegg/dør på fasade mot vest. 

• Utbedring av gulv i våpenhuset inkl. bjelkelag 

• Utbedring av råteskader i konstruksjonen langs overgangen mellom tømmer og mur  
            på fasaden mot nord 

 
Følgende ble utført i 2021 på el-anlegget: 

• Ny tavle klargjort for varmestyring ble levert og montert. 

• Montering av samme KNX varmestyring som i Valle og Vigmostad kirker. 
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KIRKEGÅRDENE I LINDESNES KOMMUNE. 
Lindesnes kirkelige fellesråd har ansvaret drift og vedlikehold av de 9 kirkegårdene som tilhører 
våre 9 kirker i kommunen. 
Arbeidet utføres av fellesrådets ansatte som utgjør 3 stk. 100% stillinger. I sommerhalvåret brukes 
sesongarbeidere og sommerhjelp i stor grad til stell av graver, klipping av gress/plener og annet 
vedlikeholdsarbeid på grøntarealene. 
 
Den største endringen i 2021 er at det nå står ferdig nytt driftsbygg med tilhørende uteareal ved 
Valle kirke/kirkegård. Bygningen inneholder en stor garasje og verksted med kjøreporter til 
maskiner og kjøretøy. Det inneholder også kontor og personalrom, garderobe og lite kjøkken. 
Utearealet er delvis asfaltert og steinlagt. Det er bygget båser for oppbevaring av gravsteiner, jord, 
kompost og annet. Bygget er første del av prosjektet som også omfatter utvidelse av kapasiteten 
på gravplassen her.  
 

 
På bildet over ser man det nye bygget med oppbevaringsbåser og kjøreport. Lengst til høyre ser man veien 
og porten inn til området som skal bli ny gravplass. I bakgrunnen til venstre skimter man kirken og det gamle 
driftsbygget og toalettanlegget. 

 

 
I forgrunnen ser man ny steinmur og et område som skal beplantes. Helt til høyre, ser man litt av det som 
skal bli ny gravplass. 

 
 
Nytt gravplassområdet blir imellom den gamle kirkegården og E39. I området skal det gjøres 
arkeologiske utgravinger, etter pålegg fra Riksantikvaren. Lindesnes kommune har satt av midler til 
utgravinger i 2023 og videre opparbeidelse av ny gravplass i 2025. 
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Kirkekontorene 
 
Kirkesenteret i Mandal 
Her holder den største delen av staben til med ca. 14 ansatte som har sin kontorplass. 
Adresse:Store Elvegate 33, 4514 Mandal 
E-post: post.mandal@kirken.no 
Telefon: 38 27 28 70 
Telefon- og besøkstid: Man-Fred kl 10:00 - 14:00 
 
 
Kirkekontoret på Vigeland 
Det er 6-7 ansatte som har sin kontorplass her. 
Adresse: Rådhusveien 5, 4520 Lindesnes 
E-post: post.lindesnes@kirken.no 
Telefon: 38 27 28 70 
Telefo- og besøkstid: Man-Fred kl 10:00 - 14:00  
 
 
Kirkekontoret i Marnardal 
Det er 3-4 ansatte som betjener/tilhører dette kontoret. 
Adresse: Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal 
E-post: post.lindesnes@kirken.no 
Telefon: 38 27 28 70 
 
 
 
IT verktøy i staben 
Vi bruker Den Norske kirkes eget system, Kirkepartner. Her er inkludert de programmer vi trenger. 
Til arkiv og saksbehandling brukes Public 360. Dette er en komplett og godkjent arkivløsning som 
er tilsvarende det som kommunen bruker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:post.mandal@kirken.no
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Antall stillinger under Lindesnes kirkelige Fellesråd i 2021 er som følger: 

  Administrasjon  Stilling     % 

  Ramstad, Øystein Ferdenløy Kirkeverge 100 

  Husby, Tanja Sævik Personalleder 100 

 Risdal, Siri Gjerdsjø Kirkegårdsleder 100 

  Csècsi, Lòrantnè (Henriett) Renholder 25 

 
Reiersen, Henriette Konsulent 80 

 Singstad, Dianne Lauen Konsulent  50 

 Tjøm, Bjørg Nilsen Konsulent  80 

 Greibesland, Kari June Konsulent 50 

  Paulsen, Else Tilkallingsvikar for adm.  

 Tove Margrete Nordmark Tilkallingsvikar for adm.  

 Kirkene   

 Stoveland , Tor Magne Kirketjener, Mandal kirke 100 

 Steinsund, Bjørg Tjorteland Kirketjener, Valle kirke 40 

 Røiseland, Marit Kirketjener, Holum kirke 50 

 Nilsen, Kristian Kirketjener, Spangereid kirke, sluttet i september 20 

 Tjøm, Bjørg Nilsen Kirketjener, Vigmostad kirke 10 

 Greibesland, Kari June Kirketjener, Bjelland kirke 19 

 Nawl Tling, Biak Lian Sang Kirketjener, Laudal kirke 15 

 Glesne, Tone Kirketjener, Øyslebø kirke 5 

 Varhaug, Håkon Kolstad Kirketjener, Harkmark kirke, perm. pga militæret  

  Vudjan, Vatroslav Kantor 80 

  Madsen, Britt Turid Kantor 100 

 Hänsch, Jörn Kantor 100 

 Wennesland, Camilla Wiig Kantor 40 

  Kirkegårdene     

 Kloster, Torbjørn Kirkegårdsarbeider 100 

 Bjørnhom, Dag Johan Kirkegårdsarbeider 100 

  Haga, Hans Heggeset Kirkegårdsarbeider  100 

 Idland, Åsmund Kirkegården  

  Trosopplæring     

  Olsson, Oddveig Flatebø Undervisningsleder 100 

  Aalvik, Lotte Ploug Menighetspedagog 100 

 de Klerk, Monica Menighetspedagog 100 

 Fladstad, Elisabeth Vea Menighetspedagog 50 

 Helene Ougland Menighetspedagog 60 

 Prestene  (ikke under fellesrådet)     

 Grødem, Geirulf Prost i Lister og Mandal prosti   100 

  Jansvik, Eva Marie Sokneprest Mandal 100 

 Bjørnar Johnsen Øybekk Sokneprest Holum 100 

 Ragnhild Lakang Nordmark Due Kapellan Mandal og Holum 100 

 Rolf Martin Synnes Sokneprest Lindesnes 100 

 Arild Knutsen Sokneprest Marnardal 100 

 Elisabeth Vea Fladstad Vikarprest 50 

 Håvard Eikrem Dahl Fengselsprest, Mandal fengsel  
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Antall ansatte i fellesrådet var pr. desember 2021, 29 personer inkl. vikar i administrasjonen. 
I tillegg kommer sesongarbeidere og sommervikarer på kirkegården og i kirkene. 
 

Klokkertjenesten ivaretas av frivillige i de fleste kirkene. 

 
Lindesnes kirkelige fellesråd har stor glede av IA-avtalen med NAV og et godt samarbeid med 
saksbehandler i NAV. 
 
HMS-arbeid 
Dag Johan Bjørnhom er verneombud for de ansatte i Lindesnes kirkelige fellesråd. 

Vi fikk en ganske annerledes start for vårt nye fellesråd, da koronaen traff oss. 

Mange har jobbet på hjemmekontor i lengre perioder, og dette har påvirket våre møteplasser og 

bygging av ny stab med mange flere ansatte. Stabsmøter og storstabsmøter har vært holdt på 

Teams, og det er så klart et stort minus når en skal bygge relasjoner og stab.  Men folk har vært 

utrolig positive og tatt dette «på strak arm». 

Det ble avholdt lokale julebord i desember. Planen var at alle skulle samles i det nye driftsbygget 

ved Valle kirke.  Dagen før kom det nye koronarestriksjoner som gjorde at stabene måtte dele seg. 

Staben på Vigeland hadde et eget arrangement og stabene i Mandal og Marnardal måtte gjøre det 

samme. Det ble uansett kjempefine julebord med god stemning begge steder. 

 

I 2021 ble det opprettet et AMU (arbeidsmiljøutvalg) som har hatt to møter.  Vi er medlem av 

Bedriftshelsetjenesten sør-vest, og vi jobber tett sammen med dem. 

AMU består av verneombud for fellesråds- og presteansatte, tillitsvalgte, kirkeverge, prost og 

personalleder. 

 

Det har i høst vært gjennomført en medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i Den norske kirke, 

og vi vil fremover jobbefor å evaluere resultatene av denne. Dette arbeidet styres av AMU og i 

samarbeid med Bedriftshelsetjenesten. 

   
 
 
 
 
Sykefravær, perioden 01.01.21-31.12.21: 
 

Totalt sykefravær Langtidsfravær Korttidsfravær 

12,42 % 10,37 % 2,04 % 

 
Langtidsfravær består i sykmeldinger av noen få ansatte, fraværet er fordelt på noe fulltidsfravær 
og noe gradert. Ingen sykefravær er arbeidsrelatert. 
 
Oppfølging av sykmeldte skjer i henhold til IA-avtalen og i samarbeid med nav. Oppfølging av 
ansatte med gradert sykmelding skjer ved møter på kirkesenteret. Disse deltar på ukentlig 
stabsmøte og utfører avtalte arbeidsoppgaver. Oppfølging av ansatte med full sykmelding skjer 
delvis ved telefonsamtaler og delvis ved møter på kirkesenteret. 
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Gravferd 

Fra 01.01.2020 er det Lindesnes kirkelige fellesråd som drifter de 9 kirkegårdene i 

kommunen.  Det er tre ansatte kirkegårdsarbeidere, hver i 100% stilling, Torbjørn Kloster, Dag 

Johan Bjørnhom og Hans Heggeset Haga. Hans har sin base på Vigeland, mens de to andre er i 

Mandal.  Alle tre hjelper hverandre ved behov, enten det gjelder graving, slettinger eller 

gartnerarbeid.  De er blitt et flott arbeidsteam som samarbeider på en god måte. 

De ansatte på kirkegårdene gjør en fin jobb for at kirkegårdene skal fremstå som velstelte og 

ryddige. De klipper hekker, trær og gress. De steller flere hundre graver som folk mot betaling 

bestiller hos oss, tømmer søppel, kompost, vedlikeholder og reparerer maskiner som brukes i 

arbeidet, skuffer snø når det er nødvendig, og sørger for at kirkegårdene er ryddige og velstelte 

uansett årstid.  De har travle dager, og med det store antallet begravelser som finner sted hvert år i 

den nye kommunen, er det mye logistikk som må være på plass. Det skal fraktes maskiner og 

utstyr fra Spangereid i sør til Bjelland i nord. Graver skal åpnes og lukkes, graver slettes og 

gravsteiner tas vekk, eller gravsteiner skal settes opp på nye graver etter nøyaktige mål i forhold til 

gravkart. 

Våre kirkegårdsarbeidere gjør også en viktig jobb i møte med alle de mennesker som besøker våre 

kirkegårder, prater med dem, gir ev. en hjelpende hånd og svarer på spørsmål.  

 

Kirkegårdsleder Siri Gjerdsjø Risdal har ansvaret for all administrasjon av begravelser, drift av 

kirkegårdene og alle gravene som vi har stellavtale på.  

Når det blir meldt en begravelse, skal det fastsettes tidspunkt, avtales sted, ordnes med personell 

som kirkegårdsarbeidere, kirketjener, prest og organist.  Det skal registreres i kalender og i 

gravprogram, gravsted skal bestemmes og det skal sendes ut informasjon til alle involverte.  

Med 4-5 begravelser i uka i snitt, så er det viktig at alt blir nøyaktig. Vi har et tett og godt samarbeid 

med alle begravelsesbyråene som opererer i vårt distrikt. 

Kirkelige fellesråd har ansvar for gravferdsforvaltningen og alle begravelser i Lindesnes kommune. 

Dette gjelder seremonier i Den norske kirke, andre kirkesamfunn eller livssynsnøytrale gravferder. 

Våre kirkegårder er for alle, uansett livssyn. Vi har stor respekt for at folk velger ulike seremonier 

og samarbeider godt med dem som har ansvar for dette. Samtlige tros- og livssynssamfunn som er 

aktive i kommunen inviteres jevnlig til møte vedr. gravferd, slik at alle behov og ønsker skal kunne 

dekkes. 

 

Da også dette året har vært preget av koronatiltak, har det vært mange utfordringer i forhold til 

gjennomføring av seremonier.  Med ulike smitteverntiltak, har vi hatt mange antallsbegrensninger, 

og det har væt vanskelig for mange pårørende å måtte velge et lite antall av familie og venner som 

har kunnet delta i deres gravferder. For ansatte har dette også vært krevende i forhold til rengjøring 

og «spriting» av lokaler, samt nummerering og oppmerking i benker slik at en-meteren eller to-

meteren kunne bli overholdt. Vi håper 2022 gir oss en normal hverdag uten Covid begrensninger.  

 

Hvert år sendes det ut festeavgifter for alle gravplassene i kommunen.  Folk som eier graver, 

betaler festeavgift hvert 10. år, og i tillegg sendes det ut fakturaer for dem vi har stellavtaler med. 

Det er mye administrasjon rundt kirkegårdsdriften, men det fineste er likevel alle møtene vi har 

med mennesker.  Kirkegårdsleder har kontakt med mange pårørende i forbindelse med gravferder, 

og det føles meningsfullt å kunne være til hjelp i en sårbar og vanskelig situasjon.  

Det kommer også mange telefoner når vi har sendt ut fakturaer for feste og stell hvert år. Mange 

har spørsmål om sine graver, og noen ønsker å slette graver av ulike årsaker – ofte på grunn av 

alder. Ifølge våre kirkegårdsvedtekter, kan en grav beholdes i 60 år fra siste gravlegging. Da får 

fester tilsendt et brev, hvor de får beskjed om at graven blir slettet.  Det kan etter søknad gis en 

forlengelse i inntil 10 år i spesielle tilfeller.  Vi ta alltid hensyn til om noen har mistet barn eller 

kanskje foreldre i ung alder. Vi ønsker alltid å yte vårt beste for at kirkegårdene våre skal fremstå 

fine og velstelte, og for at folk skal føle seg godt ivaretatt i møte med oss. 
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Det var totalt 194 begravelser i 2021, og av disse var 31 stk. kremasjoner.  

 

Tallene i parentes viser herav kremasjoner/bisettelser: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

Kirkevergens protokoller inkluderer de som faktisk er gravlagt på kirkegårdene, uavhengig av om 

seremonien er foregått i soknet eller i kommunen, samt medlemmer av andre tros- og 

livssynsamfunn utenom Den norske kirke.  

 

 

 

Økonomi 

Fellesrådets økonomiske stilling framkommer i drifts- og investeringsregnskapet for Lindesnes 

kirkelige fellesråd. Hovedinntektskilden er bevilgninger fra kommunen i forhold til fellesrådets 

lovpålagte oppgaver. Andre vesentlige inntektskilder er betalinger for stell på graver som utføres av 

eget personell, og festeavgift på graver.  

 

Til drift og lønn til trosopplæringsarbeidet kommer Statlig tilskudd fra bispedømmerådet. Dette i 

kombinasjon med givertjenester fra menighetene finansierer trosopplæringsarbeidet. 

 

I 2021 ble tilskudd fra kommunen redusert med kr. 800.000. ,-. Etter at det var tatt hensyn til lønn- 

og prisvekst ble overføring fra kommunen ca kr.400.000,- lavere enn i 2020. Situasjonen med 

covid, redusert aktivitet, noen langtidssykemeldinger og mindre bruk av vikarer har gitt oss 

besparelser slik at vi har klart oss økonomisk. På sikt er dette ikke mulig. 

 

Regnskap føres av økonomikontoret i Lindesnes kommune gjennom tjenesteytingsavtalen, 
revideres av Kommunerevisjonen Vest (fellesrådet mottar faktura for denne jobben) og godkjennes 
av fellesrådet. 
 
 
 

Sokn:   2020     2021 

Mandal 110 (21) 
 

112 (23) 

Holum 17 (4) 
 

18 (3) 

Harkmark 1 (1) 
 

4 (1) 

Spangereid 10 (2)  13 (2) 

Valle 28 (6)  23 (0) 

Vigmostad 6 (0)  7 (0) 

Øyslebø 9 (0)  7 (1) 

Laudal 7 (1)  3 (1) 

Bjelland 10 (3)  7 (0) 

Totalt 198 (38) 
 

194 (31) 
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Regnskapet er utarbeidet i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning i sokn i den norske kirke. 
Alle kjente inntekter og utgifter er medtatt i drifts- og investeringsregnskapet jfr 
anordningsprinsippet. I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter lavest verdis prinsipp og 
anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid 
er avskrevet med like store årlige beløp over anleggsmiddelets levetid. 
 

 
Driftsregnskapet viser et brutto merforbruk på kr.398.911,- og netto kr.110.915,-. 
Etter ny regnskapsforskrift brukes fjorårets mindreforbruk til å dekke inn årests merforbruk. Da 
dette var større enn årets merforbruk går regnskapet for 2021 i 0,-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lindesnes kirkelige fellesråd - Driftsregnskap 2021
Note Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2020

Brukerbetalinger -2 077 309 -2 000 000 -2 000 000 -1 777 802

Refusjoner/overføringer -2 655 958 -800 000 -800 000 -1 567 054

Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 8 -385 000 -385 000 -385 000 -480 000

Statlige tilskudd -2 498 940 -2 300 000 -2 300 000 -2 340 579

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 8 -14 098 300 -14 000 000 -14 000 000 -14 455 000

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 0 0 0 0

Sum driftsinntekter -21 715 507 -19 485 000 -19 485 000 -20 620 435

Lønn og sosiale utgifter 4,6 15 291 355 14 452 000 14 452 000 13 837 141

Kjøp av varer og tjenester 7 5 508 824 4 648 000 4 648 000 5 198 888

Refusjoner/overføringer 929 240 100 000 100 000 1 008 407

Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 8 385 000 385 000 385 000 480 000

Tilskudd og gaver 0 0 0 30 200

Sum driftsutgifter 22 114 418 19 585 000 19 585 000 20 554 636

Brutto driftsresultat 398 911 100 000 100 000 -65 799

Renteinntekter og utbytte -287 996 -100 000 -100 000 -353 389

Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0

Renteutgifter og låneomkostninger 0 0 0 0

Avdrag på lån 0 0 0 0

Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. 0 0 0 0

Netto finansinntekter/-utgifter -287 996 -100 000 -100 000 -353 389

Avskrivninger 3 984 673 0 0 1 035 140

Motpost avskrivninger 3 -984 673 0 0 -1 035 140

Netto driftsresultat 110 915 0 0 -419 188

Bruk av udisponert fra tidl. År -419 249 -419 249 0 -629 385

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0

Bruk av bundne fond 0 0 0 0

Sum bruk av avsetninger -419 249 -419 249 0 -629 385

Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 5 308 334 419 249 0 629 385

Avsatt til bundne fond 0 0 0 0

Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0

Sum avsetninger 308 334 419 249 0 629 385

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+/-) 0 0 0 -419 188
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Investeringsregnskapet viser et merforbruk på kr. 631.091,-. Dette er i hovedsak på prosjektet med 
renovering av Mandal kirke der det ble utført en del ekstra arbeid på slutten av prosjektet. Resten 
er småbeløp på flere andre prosjekter der fellesrådet dekket hele, eller en andel av prosjekter der 
Riksantikvaren gav tilskudd. 
 
 

 
 
 

 

Lindesnes kirkelige fellesråd - Investeringsregnskap 2021

Note Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2020

Investeringer i anleggsmidler 3 28 484 301 33 437 998 33 437 998 12 008 676

Kalk. Utg. ved komm.tj.ytingsavtale 0 0 0 0

Renteutgifter, låneomk. 0 0 0 0

Avdrag på lån (ekstraord.) 0 0 0 0

Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. 9 59 648 0 0 64 889

Avsetninger 5 90 276 58 294 0 10 145 925

Sum finansieringsbehov 28 634 225 33 496 292 33 437 998 22 219 491

Bruk av lånemidler 0 0 0 0

Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend. -9 000 0 0 -75 000

Refusjoner -4 962 317 -6 687 600 -6 687 600 -2 322 346

Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtale 0 0 0 0

Tilskudd til investeringer 8 -4 808 033 0 0 -16 832 767

Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -9 779 350 -6 687 600 -6 687 600 -19 230 112

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 5 -18 223 783 -26 808 692 -26 750 398 -2 931 085

Sum intern finansiering -18 223 783 -26 808 692 -26 750 398 -2 931 085

Udekket / Udisponert (+/-) 631 091 0 0 58 294

Lindesnes kirkelige fellesråd - Balanse 2021
Note 31.12.2021 01.01.2021

Faste eiendommer og anlegg 3 79 333 713 51 264 097

Utstyr, maskiner og transportmidler 3 3 031 672 3 474 324

Aksjer og andeler 9 793 387 733 739

Sum anleggsmidler 83 158 773 55 472 160

Kortsiktige fordringer 2 236 793 1 531 258

Kasse, postgiro, bankinnskudd 10 24 090 061 39 245 490

Sum omløpsmidler 26 326 855 40 776 748

Sum eiendeler 109 485 628 96 248 908

Disposisjonsfond 5 -6 024 810 -5 716 476

Bundne driftsfond 5 -300 000 -300 000

Ubundne investeringsfond 5 -57 424 -115 718

Bundne investeringsfond 5 -8 108 655 -25 955 083

Regnskapsmessig mindreforbruk 0 -419 249

Udisponert i investeringsregnskapet 0 0

Udekket i investeringsregnskapet 918 171 58 294

Kapitalkonto 2 -83 158 773 -55 472 160

Sum egenkapital -96 731 491 -87 920 393

Annen kortsiktig gjeld 10 -12 754 136 -8 328 515

Sum kortsiktig gjeld -12 754 136 -8 328 515

Sum gjeld -12 754 136 -8 328 515

Sum egenkapital og gjeld -109 485 627 -96 248 908
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Samarbeid 

 

Samarbeidsforholdene med Lindenes kommune er gode. Det er jevnlig kontakt mellom 

administrasjonene, og kirkevergen innkalles til ledermøte i kommunen etter behov.  

 

 

Regnskap og revisjon utføres av kommunen gjennom tjenesteytingsavtalen. Lønn 

utbetales også fra kommunens lønningskontor. Kirkevergens administrasjon har en tett og 

god dialog med økonomikontor og lønningskontor. Det er også et godt samarbeid med 

ordfører, rådmann og staben ellers i kommunen.  
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Fellesrådsarbeidet i 2021 

Det nye Lindesnes kirkelige fellesråd hadde 7 møter i 2021. 

Dato for møtene var: 

20. januar – 17. mars – 21. april – 9. juni – 25. august – 13. oktober – 17. november  

 

Fellesrådets innkallinger og protokoller er tilgjengelige på nettsiden: 

https://kirken.no/lindesnes 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

1/21 20/00072-7 Budsjettforslag, drift 2021 
2/21 20/00072-8 Budsjett, innvestering 2021 
3/21 21/00001-1 Valg av leder og nestleder 
4/21 20/00038-7 Orienteringssaker 
• Mandal kirke 

             Oppdatert status på arbeidet med Mandal kirke. Vedlagt månedsrapport pr. des. 2020. 

• Søknader til RA, desember 2020. 

             Oversikt over hvilke søknader som ble sendt i forbindelse med utlysning av midler til elanlegg 

             og klimaskallsikring. 

• Møtedatoer våren 2021 

• Personalsituasjonen 

             Muntlig informasjon i møtet. 

• Annet: skjermer i Spangereid og Valle, lydanlegg i Mandal og Holum, prosjektorer i 

             Mandal. 

25/21 20/00006-2 Årsrapport for Lindesnes kirkelige fellesråd, 2020. 
26/21 20/00045-2 Regnskap 2020 
Orienteringssaker 

• Mandal kirke, statusoppdatering på renoveringsarbeidet 

• Oppdatert informasjon om prosjekter etter tildeling av statlige midler. 

• Personalsituasjonen 

• Informasjon om håndtering av koronasituasjonen 

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 

29/21 20/00101-2 Befaring, Spangereid kirke 
Orienteringssaker 

• 30/21 21/00028-1 Informasjonssaker 

• Valle kirkegård, driftsbygning 

             Arbeidet med driftsbygget er i gang. Det er nå grunnarbeidet og støping av grunnmur/såle 

             som blir utført. 

             Prosjektleder fra kommunen blir med på befaringen og orienterer om arbeidet. 

• Mandal kirke 

             Oppdatert informasjon om status på arbeidet. Det vises for øvrig til vedlagt månedsrapport. 

• 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 med stålbeslag under kledning utvendig og med bolter innvendig. 
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• Budsjett 2021 

             Arbeidet med budsjett for 2022 er i gang. Kirkevergen orienterer i møtet om utfordringer og 

             planer. 

• Økonomi og tiltaksplaner 

             Planen vedlegges i en oppdatert versjon. Det orienteres i møtet om de forskjellige punktene. 

31/21 19/00043-3 Befaring på kirkene i Marnardal 
Orienteringssaker 

32/21 20/00048-3 Orienteringssaker 
• 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. 

1/21 21/00043-1 Høringssvar, fremtidig kirkeordning 
2/21 21/00044-1 Innvendig maling av Laudal kyrkje 
3/21 20/00048-5 Orienteringssaker 

• Mandal kirke 

Prosjektet er inne i sluttfasen. Kirkevergen orienterer om avslutning, status, økonomi o.a. 

Månedsrapport pr. 31.10.2021 vedlagt. 

• Klimaskallsikring og el.tiltak -Samlet oversikt over sluttregnskaper og 

egenandeler. 

Sluttrapport vedlagt. 

• Personalsituasjonen. 

Kirkevergen orienterer. 

• Budsjett 2022. For Lindesnes kommune har rådmannen fremlagt forslag til budsjett. 

             For fellesrådet er det for 2022 ikke foreslått kutt på drift. 

             Det på drift lagt inn kr. 250.000,- til diakonstilling for 2022, og videre kr. 500.000 pr. år. 

             For fellesrådet er følgende ikke tatt med: 

             - Maling av kirkebygg i Marnardal. 

             - Driftsmidler til å flytte kontoret i Marnardal til Øyslebø. 

*           Utvidelse av Valle kirkegård. 

             Lindesnes kommune har tidligere bevilget 11 mill. kr til planlagt utvidelse av Valle 

             kirkegård samt driftsbygning med garasje. Lindesnes kirkelige fellesråd har anmodet 

             om fullfinansiering av prosjektets samlede kostnadsestimat på 33,22 mill. kr. 

             Estimatet er uten merverdiavgift, da kirkelig fellesråd vil motta løpende 

             momskompensasjon fra investeringen. 

             Dette medfører behov for et tilskuddsbeløp på 22,22 mill. kr, hvorav anslagsvis 5 

             mill. kr til arkeologiske utgravinger og resterende til utvidelse av kirkegården. 

             Rådmannen har innarbeidet midler til arkeologiske utgravinger med 5 mill. kr i 2023 

             og resterende 17,22 mill.kr i 2025. 

 

 

 

 

 

Mandal, 23. mars 2021 

 

 

Truls Glesne  (sign)    Øystein F. Ramstad  (sign) 

Leder, Lindesnes kirkelige fellesråd              Kirkeverge 


