
 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 

  
 

1 
 

Møteinnkalling  
Mandal menighetsråd 
 
Møtedato: 29.01.2020 kl. 19:00 

Møtested: Kirkesenteret i Mandal 

Arkivsak: 19/00046 

 
 
 
Forfall meldes snarest til leder. 
 
Åpningsord ved Eva Marie Jansvik. 
 
Vel møtt! 
 
 
 
MANDAL, 19.03.2020 
 
 
Bjørn Arve Bentsen 
Leder 

Dianne Lauen Singstad 
Sekretær 
 

 
 
 
 
 

 
 
  



 Mandal menighetsråd (29.01.2020) - 19/00046-11 Saksliste Mandal menighetsråd 29.01.2020 : Saksliste Mandal menighetsråd 29.01.2020

   
 
 

1 
 

 
SAKSLISTE   
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Orienteringssaker 
1/20 19/00035-14 Orienteringssaker 
Saker til behandling 
2/20 19/00035-7 Kirkejubileet i 2021 
3/20 19/00035-8 Menighetsmøte 
4/20 19/00035-9 Medarbeiderfest 
5/20 19/00035-10 Kirkens Nødhjelp - Fasteaksjonen 
6/20 19/00035-11 Søknad om tilskudd til Haydomtur 
7/20 19/00035-12 Kunst i Mandal kirke 

8/20 19/00035-13 Forholdet mellom Mandal menighetsråd og 
Menighetsutvalgene på Harkmark og Skjernøy 

9/20 19/00053-2 Økonomiutvalget 
Eventuelt 

 



1/20 Orienteringssaker - 19/00035-14 Orienteringssaker : Orienteringssaker

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 19/00035-14 Ugradert   

 
 

 
 
 
Orienteringssaker 
 
  
 
         
 
Orienteringssaker 

x Rapport fra soknepresten 
x Rapport fra Fellesrådet 
x Referat fra diverse utvalg 
x Årshjul 

 
 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd                       



2/20 Kirkejubileet i 2021 - 19/00035-7 Kirkejubileet i 2021 : Kirkejubileet i 2021

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 19/00035-7 Ugradert   

 
 

 
 
 
Kirkejubileet i 2021 
 
  
 
         
 
Saksframlegg 
Mandal menighetsråd må oppnevne en komite som skal jobbe med Kirkejubileet i 
2021. Arbeidsutvalget har spurt litt forskjellige kandidater om de har lyst til å bidra 
om sjansen byr seg. 
Komiteen bør finne ut når Mandal bys 100 års jubileum skal markeres, og når 
kirkens jubileum bør feires. Ble kirken offisielt tatt i bruk i fra juni 1821? Mandal 
menighetsråd bør sette en frist for når den nye komiteen skal komme med forslag 
som menighetsrådet kan ta stilling til. Det er ønskelig at MR får dette presentert i 
MR-møte 25/3-20. 
 
 
Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd oppnevner følgende personer til jubileumskomiteen; Knut 
Lindseth, Mari Sørensen, Agnete Kjellin, Britt Turid Madsen, Eva Marie Jansvik og 
Bjørn Arve Bentsen. Menighetsrådsleder tar initiativ til et første møte, og ber 
komiteen presentere en skisse for program på menighetsrådsmøtet 25.mars 2020. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 2/20 29.01.2020 



2/20 Kirkejubileet i 2021 - 19/00035-15 Saksprotokoll , 29012020, Sak 2/20, Kirkejubileet i 2021 : Saksprotokoll , 29012020, Sak 2/20, Kirkejubileet i 2021

 

DEN NORSKE KIRKE  

 

 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 19/00035 
Arkivkode  
Saksbehandler Dianne Lauen Singstad 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Mandal menighetsråd 29.01.2020 2/20 

 
 
 
Kirkejubileet i 2021 
 
 
Mandal menighetsråd har behandlet saken i møte 29.01.2020 sak 2/20 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd oppnevner følgende personer til jubileumskomiteen; Knut 
Lindseth, Mari Sørensen, Agnete Kjellin, Britt Turid Madsen, Eva Marie Jansvik og 
Bjørn Arve Bentsen. Menighetsrådsleder tar initiativ til et første møte, og ber 
komiteen presentere en skisse for program på menighetsrådsmøtet 25.mars 2020. 
 
 



3/20 Menighetsmøte - 19/00035-8 Menighetsmøte : Menighetsmøte

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 19/00035-8 Ugradert   

 
 

 
 
 
Menighetsmøte 
 
  
 
         
 
Saksframlegg 
Det årlige menighetsmøte må planlegges. 
Menighetens årsmøte skal hete det årlige menighetsmøte, for ikke å skape forvirring 
om hva som skal skje på dette møtet. Menighetsrådet godkjenner årsrapporten på 
forhånd, og regnskap blir godkjent av revisor og MR. Møtet er et orienteringsmøte 
for menigheten.  
 
Arbeidsutvalget foreslår at møtet holdes på Kirkesenteret rett etter gudstjenesten 
søndag 29. mars. Ønskelig med mat? Ønskelig at årsmeldingene er så korte som 
mulig, slik at ikke årsrapporten blir alt for stor og tung å lese. 
 
 
Forslag til vedtak 
Det årlige menighetsmøtet holdes på Kirkesenteret rett etter gudstjenesten søndag 
29. mars 2020. Arbeidsutvalget tar ansvar for å planlegge menighetsmøtet. 
Arbeidsutvalget presenterer forslag til program i neste menighetsrådsmøte.  
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 3/20 29.01.2020 



3/20 Menighetsmøte - 19/00035-16 Saksprotokoll , 29012020, Sak 3/20, Menighetsmøte : Saksprotokoll , 29012020, Sak 3/20, Menighetsmøte

 

DEN NORSKE KIRKE  

 

 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 19/00035 
Arkivkode  
Saksbehandler Dianne Lauen Singstad 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Mandal menighetsråd 29.01.2020 3/20 

 
 
 
Menighetsmøte 
 
 
Mandal menighetsråd har behandlet saken i møte 29.01.2020 sak 3/20 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
 
Mandal menighetsråds vedtak/innstilling  

Det årlige menighetsmøtet holdes på Kirkesenteret rett etter gudstjenesten søndag 
29. mars 2020. Arbeidsutvalget tar ansvar for å planlegge menighetsmøtet, og 
presenterer forslag til program i neste menighetsrådsmøte. Menighetsrådet ønsker å 
bruke menighetsmøtet til å få innspill fra menigheten på utvikling av menighetslivet.  
 
 



4/20 Medarbeiderfest - 19/00035-9 Medarbeiderfest : Medarbeiderfest

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 19/00035-9 Ugradert   

 
 

 
 
 
Medarbeiderfest 
 
  
 
         
 
Saksframlegg 
Menighetsrådets arbeidsutvalg foreslår å arrangere en Medarbeiderfest på 
Kirkesenteret, søndag 19. april kl.19.00. Menighetsrådet utfordres til å danne en 
komite så snart som mulig. 
 
 
Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd ønsker å arrangere en Medarbeiderfest på Kirkesenteret, 
søndag 19. april kl.19.00 og har satt ned følgende komite: 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 4/20 29.01.2020 



4/20 Medarbeiderfest - 19/00035-17 Saksprotokoll , 29012020, Sak 4/20, Medarbeiderfest : Saksprotokoll , 29012020, Sak 4/20, Medarbeiderfest

 

DEN NORSKE KIRKE  

 

 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 19/00035 
Arkivkode  
Saksbehandler Dianne Lauen Singstad 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Mandal menighetsråd 29.01.2020 4/20 

 
 
 
Medarbeiderfest 
 
 
Mandal menighetsråd har behandlet saken i møte 29.01.2020 sak 4/20 
 
 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
 
Mandal menighetsråds vedtak/innstilling  

Menighetsrådet ønsker å invitere til medarbeiderfest for hele menigheten søndag 19. 
april. Komiteen skal være representativt sammensatt, og vi inviterer spesielt 
ungdomsutvalget til å delta med to personer i komiteen. Representanter fra 
menighetsrådet er Arvid, Øyvind, Torunn, Glenn og Eva Marie. Harkmark og 
Skjernøy menighetsutvalg anmodes om å stille med en representant hver. Komiteen 
utfordres på å definere hvem som omfattes av medarbeiderbegrepet, en nedre 
aldersgrense, og på hvilken måte invitasjon skal gjennomføres.  

  

 
 



5/20 Kirkens Nødhjelp - Fasteaksjonen - 19/00035-10 Kirkens Nødhjelp - Fasteaksjonen : Kirkens Nødhjelp - Fasteaksjonen

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 19/00035-10 Ugradert   

 
 

 
 
 
Kirkens Nødhjelp - Fasteaksjonen 
 
  
 
         
 
Saksframlegg 
Kirkens Nødhjelp sin årlige fasteaksjon blir i år 29.-31.mars 2020. Offer blir tatt opp i 
kirka 29.mars. Selve aksjonsdagen, med over 100 personer som går med bøsser, 
blir på tirsdag 31. mars på ettermiddag/kveld. Dette er menighetens prosjekt og 
menighetsrådet må ta ansvar! En liten komite er i gang med planlegging, men 
Menighetsrådet må stille folk i komiteen og finne bøssebærere.  
 
 
Forslag til vedtak 
Menighetsrådets medlemmer stiller som bøssebærere, og skaffer en erstatter hvis 
en ikke kan gå selv. I tillegg vil alle tilstrebe å skaffe ytterligere bøssebærere. 
Menighetsrådets kontaktperson for Kirkens Nødhjelp, Roy Pedersen anmodes om å 
bli med i planleggingskomiteen.  
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 5/20 29.01.2020 



5/20 Kirkens Nødhjelp - Fasteaksjonen - 19/00035-18 Saksprotokoll , 29012020, Sak 5/20, Kirkens Nødhjelp - Fasteaksjonen : Saksprotokoll , 29012020, Sak 5/20, Kirkens Nødhjelp - Fasteaksjonen

 

DEN NORSKE KIRKE  

 

 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 19/00035 
Arkivkode  
Saksbehandler Dianne Lauen Singstad 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Mandal menighetsråd 29.01.2020 5/20 

 
 
 
Kirkens Nødhjelp - Fasteaksjonen 
 
 
Mandal menighetsråd har behandlet saken i møte 29.01.2020 sak 5/20 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
 
Mandal menighetsråds vedtak/innstilling  

Menighetsrådets medlemmer stiller som bøssebærere, og skaffer en erstatter hvis 
en ikke kan gå selv. I tillegg vil alle tilstrebe å skaffe ytterligere bøssebærere. 
Menighetsrådets kontaktperson for Kirkens Nødhjelp, Roy Pedersen anmodes om å 
bli med i planleggingskomiteen.  
 
 



6/20 Søknad om tilskudd til Haydomtur - 19/00035-11 Søknad om tilskudd til Haydomtur : Søknad om tilskudd til Haydomtur

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 19/00035-11 Ugradert   

 
 

 
 
 
Søknad om tilskudd til Haydomtur 
 
  
 
         
 
Saksframlegg 
Sokneprest i Holum, Bjørnar Johnsen Øybekk, har sendt en søknad om tilskudd fra 
Menighetsrådet i Mandal og menighetsrådet i Holum for å kunne reise med en gruppe 
konfirmanter på turen til Haydom. 
 
Forslag til vedtak 
Menighetsrådet ser at det er en styrke for menigheten og konfirmantarbeidet at flere 
av de som jobber med dette får anledning til å reise til Haydom, og innvilger 
søknaden fra Bjørnar Johnsen Øybekk om tilskudd. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd                       



6/20 Søknad om tilskudd til Haydomtur - 19/00035-11 Søknad om tilskudd til Haydomtur : Søknad Mandal menighetsråd



6/20 Søknad om tilskudd til Haydomtur - 19/00035-19 Saksprotokoll , 29012020, Sak 6/20, Søknad om tilskudd til Haydomtur : Saksprotokoll , 29012020, Sak 6/20, Søknad om tilskudd til Haydomtur

 

DEN NORSKE KIRKE  

 

 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 19/00035 
Arkivkode  
Saksbehandler Dianne Lauen Singstad 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Mandal menighetsråd 29.01.2020 6/20 

 
 
 
Søknad om tilskudd til Haydomtur 
 
 
Mandal menighetsråd har behandlet saken i møte 29.01.2020 sak 6/20 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
 
Mandal menighetsråds vedtak/innstilling  

Menighetsrådet ser at det er en styrke for menigheten og konfirmantarbeidet at flere 
av de som jobber med dette får anledning til å reise til Haydom, og innvilger 
søknaden fra Bjørnar Johnsen Øybekk om tilskudd. 
 
 



7/20 Kunst i Mandal kirke - 19/00035-12 Kunst i Mandal kirke : Kunst i Mandal kirke

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 19/00035-12 Ugradert   

 
 

 
 
 
Kunst i Mandal kirke 
 
  
 
         
 
Saksframlegg 
Den Syriske kunstneren, Ayman Alsatouf, har henvendt seg til Mandal menighetsråd 
med tilbud om å lage et kunstverk i mosaikk til Mandal menighet. 
 
Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 7/20 29.01.2020 



7/20 Kunst i Mandal kirke - 19/00035-20 Saksprotokoll , 29012020, Sak 7/20, Kunst i Mandal kirke : Saksprotokoll , 29012020, Sak 7/20, Kunst i Mandal kirke

 

DEN NORSKE KIRKE  

 

 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 19/00035 
Arkivkode  
Saksbehandler Dianne Lauen Singstad 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Mandal menighetsråd 29.01.2020 7/20 

 
 
 
Kunst i Mandal kirke 
 
 
Mandal menighetsråd har behandlet saken i møte 29.01.2020 sak 7/20 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
 
Mandal menighetsråds vedtak/innstilling  

Menighetsrådet er beæret over tilbudet fra kunstner Ayman Alsatouf og takker for 
henvendelsen om et kunstverk i mosaikk til Mandal menighet. Vi utfordrer Mari 
Sørensen og Lotte Ploug om å ha dialog med kunstner om tema og plassering. 
Menighetsrådet tar stilling til forslag om plassering når kunstverket er ferdigstilt.  
 
 



8/20 Forholdet mellom Mandal mengihetsråd og Menighetsutvalgene på Harkmark og Skjernøy - 19/00035-13 Forholdet mellom Mandal mengihetsråd og Menighetsutvalgene på Harkmark og Skjernøy : Forholdet mellom Mandal mengihetsråd og Menighetsutvalgene på Harkmark og Skjernøy

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 19/00035-13 Ugradert   

 
 

 
 
 
Forholdet mellom Mandal menighetsråd og menighetsutvalgene både på 
Harkmark og Skjernøy 
 
  
 
         
 
Saksframlegg 
Det har kommet innspill til Mandal menighetsråd med ønske om økt involvering og 
informasjonsflyt mellom Mandal menighetsråd og menighetsutvalgene både på 
Harkmark og Skjernøy. 
 
Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 8/20 29.01.2020 



8/20 Forholdet mellom Mandal mengihetsråd og Menighetsutvalgene på Harkmark og Skjernøy - 19/00035-21 Saksprotokoll , 29012020, Sak 8/20, Forholdet mellom Mandal mengihetsråd og Menighetsutvalgene på Harkmark og Skjernøy : Saksprotokoll , 29012020, Sak 8/20, Forholdet mellom Mandal mengihetsråd og Menighetsutvalgene på Harkmark og Skjernøy

 

DEN NORSKE KIRKE  

 

 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 19/00035 
Arkivkode  
Saksbehandler Dianne Lauen Singstad 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Mandal menighetsråd 29.01.2020 8/20 

 
 
 
Forholdet mellom Mandal mengihetsråd og Menighetsutvalgene på Harkmark og 
Skjernøy 
 
 
Mandal menighetsråd har behandlet saken i møte 29.01.2020 sak 8/20 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak/innstilling  

Menighetsrådet imøteser Gunn Hilde Syvertsen sitt innspill om økt involvering og 
informasjonsflyt mellom menighetsrådet og utvalgene på Harkmark og Skjernøy. 
Menighetsrådet inviterer menighetsutvalgene til å møte i rådet 
 
 



9/20 Økonomiutvalget - 19/00053-2 Økonomiutvalget : Økonomiutvalget

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

112 19/00053-2 Ugradert   

 
 

 
 
 
Økonomiutvalget 
 
  
 
         
 
Saksframlegg 
Økonomiutvalget har jobbet med budsjett for 2020 og Arbeidsutvalget ber dem legge 
dette fram for Menighetsrådet i møte 29/1-20. Økonomiutvalget bes ta initiativ til et 
møte med Arbeidsutvalget for å finne en god løsning for organisering av 
givertjenestene i menigheten. 
 
 
Forslag til vedtak 
Menighetsrådet takker Økonomiutvalget for en god redegjørelse for økonomisk 
status og arbeidet som er gjort i utvalget. Menighetsrådet gir tilslutning til den retning 
økonomiutvalget skisserer, med den målsetting å opprettholde og videreutvikle 
dagens aktiviteter.  
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd                       



9/20 Økonomiutvalget - 19/00053-3 Saksprotokoll , 29012020, Sak 9/20, Økonomiutvalget : Saksprotokoll , 29012020, Sak 9/20, Økonomiutvalget

 

DEN NORSKE KIRKE  

 

 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 19/00053 
Arkivkode  
Saksbehandler Dianne Lauen Singstad 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Mandal menighetsråd 29.01.2020 9/20 
2 Mandal menighetsråd   

 
 
 
Økonomiutvalget 
 
 
Mandal menighetsråd har behandlet saken i møte 29.01.2020 sak 9/20 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak/innstilling  

Menighetsrådet takker Økonomiutvalget for en god redegjørelse for økonomisk 
status og arbeidet som er gjort i utvalget. Menighetsrådet gir tilslutning til den retning 
økonomiutvalget skisserer, med den målsetting å opprettholde og videreutvikle 
dagens aktiviteter. 
 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 

  
 

1 
 

Møteinnkalling  
Mandal menighetsråd 
 
Møtedato: 25.02.2020 kl. 19:00 

Møtested: Kirkesenteret i Mandal 

Arkivsak: 19/00046 

 
Mulige forfall meldes snarest til Dianne Lauen Singstad, ds277@kirken.no.  
 
 
 
   
 
 
MANDAL, 18.02.2020 
 
 
Bjørn Arve Bentsen 
Leder 

Dianne Lauen Singstad 
Sekretær 
 

 
 
 
 
 

 
 
  



 Mandal menighetsråd (25.02.2020) - 19/00046-5 Møteinnkalling Mandal menighetsråd 25.02.2020 : Møteinnkalling Mandal menighetsråd 25.02.2020

   
 
 

1 
 

 
SAKSLISTE   
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Orienteringssaker 
1/20 20/00020-1 Referater 
Saker til behandling 
2/20 19/00035-4 Budsjett 2020 for Mandal menighet 
3/20 19/00035-5 Menighetsmøte - 29/3-20 
4/20 19/00035-6 Mandal Frivilligsentral 
Eventuelt 

 



1/20 Referater - 20/00020-1 Referater : Referater

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00020-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Referater 
 
Vedlegg:  
Referat fra Harkmark menighetsutvalg  29.01.20 
Referat fra Misjonsutvalget 20.01.20 
Referat fra Ungdomsutvalget 09.02.20 
Referat i fra Arbeidsutvalget for Mandal MR 11 
Fellesrådet 22 01 2020 
Skriv inn teksten her. 
 
Orienteringssaker 

 
x Rapport fra sokneprest 
x Rapport fra Fellesrådet 
x Referat fra diverse utvalg 
x Referat fra Arbeidsutvalget 
x Årshjul 

 
 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 1/20 25.02.2020 



1/20 Referater - 20/00020-1 Referater : Referat fra Harkmark menighetsutvalg  29.01.20

MØTE I HARKMARK MENIGHETSUTVALG  29.1.2020 

Tilstede:Bjørnar Johnsen Øybekk,Unn Sandnes Eriksen,Hilde Juell,    

Carl S. Olsen og Reidun Eigebrekk. 

 

Sak 1/20: Fordeling av takkoffer til gudstjenestene i 2020: 

2.2: Bibelselskapet  8.3: Trosopplæringen  9.4: Misjonsprosjektet 

Malingkefolket  13.4: NMS  3.5: Menighetsutvalget  17.5: Kirkens SOS  

14.6: Misjonsprosjektet  Malingkefolket  29.7: Kirkesenteret                    

23.8: Normisjon  6.9: IKO  11.10: Valand bedehus  1.11: Valand 

søndagsskole 29.11:  Misjonsprosjektet  Malinkefolket          24.12: 

Kirkens nødhjelp  26.12: Sjømannsmisjonen 

 

Sak  2/20: Kirkekaffe 29.7 og 1.11. Årsmøte i Harkmark kirke 8.3.   

Pilgrimsvandring 3.5. 

 

Sak  3/20: Harkmark kirke har fått vips nr 586797. Vips og kontanter 

brukes ved takkoffer. 

 

Sak  4/20: Ruth Skuland fra menighetsrådet vil delta på møter i 

Harkmark menighetsutvalg,sammen med 4 styremedlemmer og 



1/20 Referater - 20/00020-1 Referater : Referat fra Harkmark menighetsutvalg  29.01.20

sogneprest Bjørnar Øybekk.Hun blir da en talsperson for Harkmark 

menighetsutvalg i menighetsrådet. 

 

Sak  5/20: Bjørnar Øybekk informerte om at en kappellanstilling vil bli 

utlyst.  
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MØTE I MISJONSUTVALGET 20.01.2020 

Til stede:  Marion Sødal, Frida Sandvik, Tor Magne Stoveland, Aud Marit Skjelsbæk 

Besøk fra NMS:  kontaktperson vedr. misjonsavtaler: John Olav Dankel 

                               

Frida åpnet med å lese fra Joh.åp og «Håpsbekjennelse» 

ESTLAND: 

x John Olav Dankel orienterte om hvordan vi kan finne stoff og ideer om 
misjonsprosjektet i Estland på NLM sine hjemmesider. Der ligger det også stoff som 
kan brukes i ungdomsarbeidet. 

x Info i Menighetsblad og hjemmeside: Frida tar kontakt med Martin Jansvik i 
Menighetsbladet for å få inn info om det nye misjonsprosjektet i menighetsbladet og 
på menighetens hjemmeside. Vi foreslår å få inn en lenke på hjemmesida der man 
kan klikke seg dirkete inn til NMS og Estland 

x Plakat i våpenhuset: Tor Magne skriver ut en plakat fra NMS sin hjemmeside og 
henger den opp i våpenhuset. Gå inn på NMS sin hjemmeside/menighetspakke/ 
plakat. 

x Bønnekort: Det finnes også forslag til bønnekort i menighetspakken. Tor Magne 
skriver også ut noen slike og legger i våpenhuset. 

x Ved ofring til Estland i gudstjenesten: Det finnes tekst til takkebønn om Estland som 
kan brukes i menighetens forbønn. Finnes på NMS sin hjemmeside. 

x Estland for barn og unge: Gå inn på NMSU og se på prosjekter/ressurser/type 
prosjekt/Estland. 

x Kontakt med Ungdomsutvalget: Frida tar kontakt med Oddveig Flatebø Olsen i 
Ungdomsutvalget og spør om hvilket samarbeid de ønsker i forhold til 
misjonsprosjektet i Estland. Det er viktig at de unge blir orientert om prosjektet og 
får vite hvor de kan hente opplysninger og ideer. 

UTVIDELSE AV MISJONSUTVALGET: 

x Frida spør Gunn Hilde Syvertsen i Menighetsrådet om hun vil være med i 
Misjonsutvalget. 

ÅRSRAPPORT:  

x Frida skriver årsrapport og sender ut til medlemmene til godkjenning. Deretter 
sendes den til Menighetsrådet. 

 

Ref. Aud Marit Skjelsbæk, 20.01.2020 
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Referat fra møte i ungdomsutvalget Mandal og Holum menigheter 
Dato:   Søndag 9.februar 2020 
Sted:  Kirkesenteret 
Tid:  19.00-21.00
 
Emilie Farestad 
Alette Kristine Syvertsen 
Dina Christine Møll 
Åshild Bakklund 
Alex Jørgensen 
Nikolai Eikeland  

Øyvind Klungland Lund 
Oddveig Flatebø Olsson 
Ikke tilstede 
Filip Olsson 
Ingeborg Øybekk 
Bjørnar Johnsen Øybekk 
 

 

Saksliste: 
Sak 0/20 Godkjenning av referat og saksliste 
  Godkjent 
Sak 4/20 Evaluering Kick off konfirmantåret lørdag 11.01.  

Nedtelling fungerte fint. Kom i gang litt sent, så klokka var over kl. 18.00. 
Såpeboblene fungerte ikke. Bandet fungerte. Konfirmantene synger ikke med på 
sangene. Lede: Filip. Det fungerte, men vi kan prøve å få to stykk til neste år. Spør 
enn kristen: fungerte, men Maria og Nikolai svarte litt likt. Vi bør jobbe for å få mer 
forskjellige svar/personer/bakgrunner. Bra film fra kr ungdomsaktiviteter. Sondre 
gjorde en flott jobb. Vi må få med Speideren til neste gang. Bra med Choral. Vote 
with your feet fungerer også. Sketsj fungerer bra. Filip og Nikolai gjorde det veldig 
bra. Vår Far og velsignelsen til slutt. Fungerte bra. Kanskje litt mer trøkk på rap`n. 
Koselig med ChurchChillCafé etter kick off. Mange konfirmanter var igjen. Gratis pizza 
til alle. Vi hadde kiosk. 

Sak 5/20 Evaluering av ChurchChillCafé  
Hva har fungert så langt? Veldig koselig for alle. Fint at konfirmantene får kryss. God 
møteplass for alle.  
Hva må vi endre på? Få tak i Shave ice maskin. Oddveig legger inn ungdommene som 
har ansvar for kiosk og dagens ord. Vafler? Toast, frappe, pizzatoast, musikk- legg inn 
sanger på churchchillcafe lista på spotify. Kjøp inn chromecast audio (Clas ohlsson 
under 500kr), klippekort (bonus) etter x antall ganger? Medlemskap- HEKTA,  
ChurchChillCafé logo- Åshild lager.  
Lage et styre blant ungdommer som har ansvar for innholdet. En representant fra 
Ungdomsutvalget? Ungdomsutvalget fungerer som styre fram til sommeren. Men 
folk kan legges til crew. Vi lager styre etter sommeren. Prøver å få med forskjellige 
typer ungdommer.  
  

Sak 6/20 Gevinster til Haydomaksjonen 
Vi må jobbe for å få tak i en Hovedgevinst. Totalt bør vi ha gevinster til 25000 kr.  
Alle må spør om gavekort innen 1.mars og sende til Oddveig. Spør du noen andre 
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steder enn vi har avtalt, skriv det inn på messengergruppa. Det er greit at vi ikke går 
to ganger til samme sted.  
Tips til gavekort: 
Sjøsanden grafiske- Alex sjekker med dem 
Norli- Oddveig  
Oakland- Nikolai (minst 500 kr) 
Ringo- Alette Kristine 
Trine Bydahl- ALTI – Alette Kristine 
Fiskelaget - gavekort på reker: Øyvind 
Nøding- Dina 
La Vanna- Filip 
Jysk- Nikolai 
Europris- Emilie  
Torhilds frisør- Dina 
Buen kino- Åshild 
Per Ivans- Nikolai 
Fargerike- Filip 
Velværesenteret- Dina  
Mos rammeverksted- Åshild 
Meny- Dina  
Pizzabakeren- Nikolai  
Mandal hotel- Emilie 
Easy Fit – Åshild 
mandal treningssenter- Nikolai 
edgars- Oddveig 
floriss – Oddveig 
Skjærgårds- Alex 
Frisørsalong-  
Salong 2000- Åshild 
Svømmehallen- Nikolai 
Smoi- Nikolai 
Håland- Dina 
Rema 1000- Oddveig 
Diverse gavekort 
g-sport- oddveig (send mail til Espen) 
power – Alette Kristine 
elon(euronics)- Alette Kristine 
 

Sak 7/20 UT konferanse i Grimstad, 13.-15.mars    
Vi sender to representanter til Ungdomstinget fra Mandal og Holum menighet. Men 
flere kan reise på konferansen. Hvem vil være med?  
Emilie, Alette Kristine, Alex, Nikolai, Dina vil gjerne være med. Sender info til Oddveig. 
Mulig Øyvind også blir med, gir beskjed til Oddveig innen tirsdag kveld. 
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Sak 8/20 Kick off for Haydomaksjonen, søndag 8.3 i kinosalen kl. 18.00. 
Hvem kan være med å hjelpe? 
Åshild, Nikolai, Filip,   

 
Sak 9/20 Lederhelg Konfirmantleir 27.-29.mars 

Rødskjorte ledertrening på kirkesenteret.  
 
 
Eventuelt 
Alex trekker seg fra ungdomsutvalget. Takk for flott innsats- 
Nye medlemmer? Sondre, Julian, Lars, Leah MS, Lars Vegard, Markus Hogganvik, Maria Reitan, Simen 

Haugland (10 kl) Oddveig spør.  
Helg for de som ikke skal på konf leir: 17.-18.april. Sett av datoen.  
Neste møte: søndag 8.3 kl. 19.30 (etter kick off Haydom) 
 
Referent Oddveig  
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Referat i fra Arbeidsutvalget for Mandal MR 11.02.20 
 

1. Menighetens årsmøte, søndag 29. mars heter menighetsmøte. Møtet skal holdes på 
Kirkesenteret etter gudstjenesten ca. kl.13.00. Det er foreslått å servere pølser i brød/lomper 
med saft og kaffe/kaker. Ruth og Bjørn Arve har meldt at de kan ta med skuffekaker. Resten 
av menighetsrådet vil bli forspurt om å bidra med alt fra forberedelser til rydding.  

Årsrapporten må være ferdig til neste AU-møte 10. mars, for så å bli godkjent pr. mail av 
menighetsrådet innen 12. mars. Vi ønsker at årsrapporten skal publiseres på nettet minst 14 
dager før menighetsmøtet. Bjørn Arve og Ruth skriver ut og sprer noen årsrapporter i kirka og 
på kirkesenteret, slik at de er tilgjengelig for de som ikke ønsker å bruke nettet. Martin 
Jansvik vil igjen bli spurt om å hjelpe med å lage en fin årsrapport. Regnskapet legges fram av 
økonomiutvalget, og ikke av Trond Haven fra Regnskap sør som i fjor. Innkalling til 
menighetsmøtet er allerede publisert i menighetsbladet «På Kirkebakken», men vil også bli 
kunngjort på gudstjenestene framover og i annonse i avisen.  

2. Kirkejubileum 2021. Ikke en sak for MR denne gangen. Bjørn Arve og Eva Marie innkaller 
komiteen til planleggingsmøte, og informerer MR når det er noe å informere om. 
 

3. Bispevisitas 6.-11. oktober 2020 ikke noe for MR nå.  
 

4. Økonomiutvalget har lovet å ha klart menighetens budsjett for 2020 innen neste MR møte. 
Arild Førsund har meldt forfall, så Kristian Sirevåg og ev. Kai Sødal vil presenter 
budsjettforslaget for MR. 
 

5. Arrangørkomiteen for «Åpen julefeiring 2019» har laget en rapport, og ber om råd i forhold 
til disponering av overskuddet.  AU vil anbefale dem å sette pengene på bok og bruke dem til 
nyttige innkjøp som kan komme julefeiringen til gode i årene framover. Eva Marie vil 
kontakte medarrangørene, Frivilligsentralen og Frelsesarmeen, for å høre om de synes dette 
er en greit. Overskuddet er på 26 000,- 
 

6. Eventuelt.  

Det har vært noen klager på at informasjon om gudstjenestene har falt ut fra nettet. 
Administrasjonen ved Kirkesenteret har jobbet med å finne ut hva som er galt, og nå er 
problemet lokalisert og forhåpentligvis vil alt fungere som før så snart som mulig. Det er 
ønskelig at all informasjonen som blir sendt ut på SMS også blir lagt ut på nettsidene.  

Kommunikasjonsstrategi er viktig og noe menigheten bør jobbe mer med! Det ble for så vidt 
vedtatt av forrige periodes MR, men har stoppet litt opp.  

Bjørn Arve har snakket med Tanja om hvordan man kan avhjelpe personalsituasjonen på 
kirkesenteret. Det har vært en del influensa og sykemeldte nå, og det blir mye for dem som 
er på jobb, men også opphopning av oppgaver for dem som er borte.  

 

For AU 

Dianne Lauen Singstad 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 19/00035-4 Ugradert   

 
 

 
 
 
Budsjett 2020 for Mandal menighet 
 
  
 
         
 
Saksframlegg 
Økonomiutvalget vil legge fram sitt forslag til budsjett 2020.  
 
Mandal menighetsråd gjorde følgende vedtak om mandatet til økonomiutvalget i sak 001/17: 
1. Økonomiutvalget skal bestå av ansatt konsulent, en representant fra menighetsrådet og 
minst et medlem oppnevnt av menighetsrådet. Det må sørges for kontinuitet i utvalget ved 
nyoppnevning.  
2. Økonomiutvalget oppnevnes for 4 år, og følger menighetsrådsperioden på lik linje med 
andre utvalg i menigheten.  
3. Økonomiutvalget er saksforberedende for menighetsrådet i økonomisaker, og skal ha 
oversikt over den økonomiske tilstanden i menigheten.  
4. Økonomiutvalget skal utarbeide forslag til budsjett og eventuelt forslag til revidering av 
budsjett.  
5. Økonomiutvalget skal være pådriver og ansvarlig for at det utvikles nye inntektsgivende 
tiltak i menigheten, spesielt med tanke på givertjenesten og andre forpliktelser økonomisk.  
6. Økonomiutvalget skal skaffe oversikt over og søke om kulturstøtte og andre aktuelle 
tilskudds- og støtteordninger.  
7. Økonomiutvalget samarbeider med innsamlingskomiteen. 
 
Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd godkjenner budsjettet for 2020. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 2/20 25.02.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 19/00035-5 Ugradert   

 
 

 
 
 
Menighetsmøte - 29/3-20 
 
  
 
         
 
Saksframlegg 
På menighetsrådsmøte 29. januar ble det vedtatt at årets Menighetsmøte skulle avholdes 
etter gudstjenesten på søndag 29. mars 2020. Menighetsmøtet holdes på Kirkesenteret i fra 
kl.13.00. Arbeidsutvalget vil presentere sitt forslag til program for møtet, og oppfordre 
menighetsrådet til hjelpe til med diverse forberedelser og rydding etterpå. 
 
Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd samtykker til program for årets Menighetsmøte 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 3/20 25.02.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 19/00035-6 Ugradert   

 
 

 
 
 
Mandal Frivilligsentral 
 
Vedlegg:  
Søknad til medlemmer om fortsatt støtte 2021, 2022, 2023- Mandal Menighet 
Innkalling til årsmøte Frivilligsentralen 2020 
 
Saksframlegg 
Mandal Frivilligsentral har vært i drift fra høsten 2003 med stor utvikling. 
Det er i dag fem medlemmer – Lindesnes kommune, Lions Club Mandal, Mandal Menighet, 
Mandal Røde Kors og Mandal Sanitetsforening. Medlemmene binder seg for tre år av 
gangen. Mandal Frivilligsentral har pr i dag en stillingsprosent på 100%, fordelt på to ansatte 
- en i 70% og en i 30% stilling. I tillegg har det vært en 50% prosjektstilling i forhold til 
flyktninger og innvandrere de siste 3 årene som går fram til juni 2020.   
 
Mandal menighetsråd har fått en forespørsel i fra styret i Mandal Frivilligsentral om de 
ønsker å fortsatt være medlem/eier og støtte for årene 2021, 2022 og 2023. De nåværende 
avtalene er gjeldende ut 2020. Som medlem er minstebeløpet pr. år 20.000 kr. 
 
 
Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd ønsker å fortsette også de neste tre årene med å være medlem/eier 
av Mandal Frivilligsentral. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 4/20 25.02.2020 
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A:     Oksevollveien 1 

          4514  MANDAL 
T: 382 68833 
M: 908 58565 
Web:      mandal.frivilligsentral.no 
Åpningstider:  Tirsdag – Fredag  Kl.10 - 14 

Mandal Menighet 
pb 210 
4503  Mandal                                                                                  Mandal 12.februar 2020 
 
 
 
 
Mandal Frivilligsentral har vært i drift fra høsten 2003. Utviklingen har vært stor,  
se årsrapportene . 
Vi har i dag fem medlemmer – Lindesnes kommune, Lions Club Mandal, Mandal Menighet, 
Mandal Røde Kors og Mandal Sanitetsforening. Medlemmene binder seg for tre år av gangen. 
Vi har i dag en stillingsprosent på 100% og har toansatte– en i 70% og en i 30% stilling. Vi har 
også hatt en 50% prosjektstilling i forhold til flyktninger og innvandrere de siste 3 årene som 
går fram til juni 2020.   
 
Styret bestemte å sende ut forespørsel til medlemmene om fortsatt støtte for årene 2021, 2022 
og 2023. De nåværende avtalene er gjeldende ut 2020. Som medlem er minstebeløpet pr. år 
20.000 kr. Håper på positivt svar.  
Lurer dere på noe er det bare å ta kontakt med styreleder Jan Arild Wigemyr eller daglig leder 
Reidun Bruskeland Hinna.  
Fint med et svar innen 15.april hvis mulig.  
 
 
 
 
For styret 
 
 
Jan Arild Wigemyr – styreleder                                  Reidun  Bruskeland Hinna - daglig leder 
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A:     Oksevollveien 1 

          4514  MANDAL 
T: 382 68833 
M: 908 58565 
Web:      mandal.frivilligsentral.no 
Åpningstider:  Tirsdag – Fredag  Kl.10 - 14 

Mandal Frivilligsentral 
Oksevollveien 1, 4514 MANDAL 
                                                                                                              
 
Innkalling til årsmøte 
 
Med dette innkalles til årsmøte for Mandal Frivilligsentral i Røde Kors huset, Oksevollveien 1, onsdag 25.mars 
2020 kl 18.00.  I henhold til normalvedtekter for Frivilligsentralen utgjøres årsmøtet av representanter for 
medlemmene med tale og stemmerett. 
 
I dette tilfellet betyr det: Lindesnes Kommune 
    Mandal Røde Kors 
    Mandal Menighet 
    Lions Club Mandal 
    Mandal Sanitetsforening 
    Frivilliges representant 
 
Hver medlemsorganisasjon, samt frivilliges representant har en stemme hver. 
 
Møtet er åpent for alle interesserte. 
 
Saksliste:  1.  Velkomst – Godkjenning av innkalling og saksliste 
                        2.   Valg av møteleder 
                         3.  Valg av møtesekretær 
                         4. Årsrapport for 2019 (Vedlegg) 
                         5. Regnskap for 2019 (Vedlegg) 
                         6. Budsjett for 2020 (Vedlegg) 
                         7. Valg - medlemmene foretar dette i egen organisasjon, og dette er for 2020 og 2021  
                              representanter fra Lindesnes kommune, Mandal Menighet og Mandal Røde Kors. 
                         8. Andre saker som ønskes behandlet, må være styret i hende innen 4.mars 2020 

                      
Etter årsmøtet blir det servert mat og drikke. 
 
Mandal 12.februar 2020 
For styret 
Jan Arild Wigemyr 
styreleder 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 

  
 

1 
 

Møteinnkalling  
Mandal menighetsråd 
 
Møtedato: 06.05.2020 kl. 19:00 

Møtested: Digitalt møte på Microsoft Teams 

Arkivsak: 19/00046 

 
 
 
 
   
 
 
 
MANDAL, 29.04.2020 
 
 
Bjørn Arve Bentsen 
Leder 

Dianne Lauen Singstad 
Sekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
   
 
 

1 
 

Møteinnkalling  
Mandal menighetsråd 
 
Møtedato: 06.05.2020 kl. 19:00 

Møtested: Digitalt møte på Microsoft Teams 

Arkivsak: 19/00046 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post ds277@kirken.no. Vararepresentanter 
møter kun etter nærmere beskjed fra Dianne. 
 
Under møtet får menighetsrådet besøk (på Teams) av kirkeverge, Øystein Ramstad, 
som skal fortelle om framdriften for gjennoppbyggingen av kirketårnet. 
 
I tillegg har vi invitert to ansatte for å fortelle litt om sin hverdag som ansatt i 
Lindesnes kirkelige fellesråd. Denne gangen kommer kantor Britt Turid Madsen og 
kantor Vatroslav Vudjan. Vi har lyst til å høre om deres jobb og de har lyst til å bli 
kjent med dem som er med i menighetrådet. Det blir mulighet for å stille spørsmål. 
 
 
SAKSLISTE   
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Orienteringssaker 
14/20 20/00020-3 Orienteringssaker 
Saker til behandling 
15/20 20/00040-1 Virksomhetsplan for perioden 2021-2024 
16/20 20/00041-1 Opprettelse av kommunikasjonsteam 
Eventuelt 

 
 
Mandal, 29.04.2020 
 
 
Bjørn Arve Bentsen 
Leder 
 
 
Dianne Lauen Singstad 
Konsulent og saksbehandler 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00020-3 Ugradert   

 
 

 
 
 
Orienteringssaker 
 
  
 
         
 
Orienteringssakene: 

x Rapport fra Arbeidsutvalget 
x Rapport fra soknepresten 
x Rapport fra Fellesrådet 
x Referat fra diverse utvalg 
x Årshjul 

 
 
Forslag til vedtak 
Orienteringssakene ble tatt til etterretning 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 14/20 06.05.2020 
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Referat fra Arbeidsutvalget (AU) for Mandal menighetsråd (MR) 
21.04.20 

 

AU ønsker at kantorene blir med på neste menighetsråd slik som planlagt, til tross for at det 
sannsynligvis blir et digitalt møte på Teams. Viktig at MR blir kjent med de ansatte. 

Jobbing med virksomhetsplanen utsettes til høsten. Det har kommet inn forslag om å spørre Kristian 
Sirevåg om han har lyst til å ha ansvaret for gjennomføringen.  

Utlysning av kapellanstillingen har skjedd uten av noen av menighetsrådene eller stab har fått uttalt 
seg om teksten. Begge sokneprestene og begge trosopplærerene har vært med på å utforme en tekst 
som har blitt brukt, men det var ikke meningen at den skulle ut før alle hadde fått mulighet til å 
komme med kommentarer. Det beklages at det har blitt misforståelser, men gjort er gjort, og 
søknadsfristen er allerede 3. mai. Intervjuene av aktuelle kandidater skal være 13. mai. Bispedømmet 
ønsket tilbakemelding fra MR innen 1. mai på hvem som skulle representere menighetsrådet under 
intervjuene, så pga. kort tidsfrist besluttet Arbeidsutvalget å bare spørre en kandidat fra rådet. Valget 
falt på Thor Anders Puntervold. Han er rådets representant i Ressursgruppa for barne- og 
ungdomsarbeidet. Den nye kapellanen skal bl.a. ha fokus på konfirmantarbeid. Thor Anders har sagt 
ja til jobben, og vil også være med i tilsettingsrådet. Før en ny kapellan blir tilsatt skal menighetsrådet 
uttale seg om hvilke søkere en ønsker tilsatt i stillingen, og uttalelsen skal oversendes til 
bispedømmekontoret innen 22. mai. Vi må altså legge opp til et ekstra menighetsrådsmøte i forkant 
av dette, med mindre dette blir delegert til Arbeidsutvalget. 

Det foreslåtte kirkejubileet 24.10.21 må kanskje utsettes litt, men dette må vi se nærmere på etter 
hvert. Forhåpentligvis er koronakrisa over da, men gjenoppbygging av tårnet ser ut til å gå litt tregere 
enn planlagt. Menighetsrådsleder, Bjørn Arve, oppfordres til å innkalle komiteen for å sette i gang 
arbeidet i jubileumskomiteen snarest mulig. 

Kirkeverge, Øystein Ramstad, har sagt seg villig til å komme på neste menighetsrådsmøte for å 
oppdatere rådet om framdriften for renoveringen av kirka. 

Det mangler fortsatt noen som kan sitte i komiteen for å øke inntektene til «Givertjenesten for barn 
og unge». Fra Holum menighetsråd stiller Finn Røiseland. Hvem stiller i Mandal? 

Arbeidsutvalget ønsker at Økonomiutvalget (med sin undergruppe «innsamlingskomiteen») snarest 
bør få ut på menighetens nettsider en tilsvarende informasjon om «Givertjenesten for barn og 
unge», som de lar lagt ut for «Givertjenesten for Kirkesenteret». Begge er likeverdige og må ha 
samme oppmerksomhet. 

Årsrapporten har vært klar veldig lenge, men har ikke blitt offentliggjort på nettet da vi har ventet på 
den revisorgodkjente regnskapsrapporten for 2019, og fordi menighetsmøtet ble avlyst. Det viste seg 
at oppsettet var komplisert og ikke likt som det kirkelig fellesråd og kommunen bruker, så nå jobber 
Regnskap Sør og Revisjonen med å laget et nytt og lettere oppsett likt det de bruker i kommunen. Alt 
blir lagt ut på nettet i nær framtid.  

Sokneprest Eva Marie fortalte litt om at de nå var gått over fra «sjokkfasen» da alt ble stengt ned 
pga. pandemien, til at denne koronatiden har blitt «normaltid» nå. Det vil si at de legger opp 
aktiviteter etter de nye spillereglene, og så får det vare så lenge det må. Mye arbeid med nye 
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metoder, men ny lærdom med bl.a. digitale gudstjenester har gitt mange positive tilbakemeldinger, 
og noe nyvinninger kan kanskje bli med videre når krisen er over. 

Det er manglende offerinntekter nå i koronatiden. Arbeidsutvalget diskuterte saken, og kom bl.a. til 
at vi vil anbefale MR at vi prioriterer mer avisannonser igjen. Dette blir brukt i Kristiansand. Der blir 
det reklamert for diverse digitale gudstjenester, hvem som skal ha offeret og med Vipps- og 
kontonummer. I Mandal har denne informasjonen hittil stort sett blitt lagt ut på menighetens 
Facebook-side og på nettsiden. 

Det er gitt signaler om at bispevisitasen blir utsatt på ubestemt tid, men det har ikke kommet noe 
skriftlig på dette enda. De stedene som skulle hatt besøk av biskopen nå i vår vil nok få tildelt nytt 
tidspunkt først når krisen er over. Dermed forskyves naturlig nok besøket i Mandal og Holum. 

Arbeidsutvalget planlegger menighetsrådsmøtet 6. mai som et nettmøte. 

Soknepresten, med flere, jobber målrettet mot kommunen og bispedømmet for å få gjennomslag for 
å ansette en diakon i full stilling i Mandal. Kommunen må betale 50 % og bispedømmet 50 % av 
lønnen om dette skal bli noe av. Alle er positive, så får vi se hvor fort det kan bli en avgjørelse i 
kommunen.  

Arbeidsutvalget har diskutert muligheten for å få opprettet et kommunikasjonsteam, og ønsker å 
diskutere dette med menighetsrådet. Viktig å få på plass en tydelig og god kommunikasjon ut til 
menigheten vår. Den bør være planmessig og ikke tilfeldig og sporadisk. Pr i dag er det Eva Marie og 
Martin Jansvik, samt Oddveig F. Olsson som har tatt en del av kommunikasjonsoppgavene bl.a. på 
nettsidene og på Facebook. De imøteser en plan og litt flere til å jobbe på dette viktige området. 

AU har diskutert et innspill om å formalisere frivilligfunksjoner. Dette er en spennende tanke, som vi 
håper MR vil se mer på. Et eksempel kan være at man ansetter en frivillig/ubetalt medarbeider i en 
rolle – for eksempel menighetsutvikler, og så får formalisert forventninger og mandat for denne 
personen.  
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DEN NORSKE KIRKE 
Agder og Telemark bispedømmeråd  
 
 

Postadresse: E-post: agder.bdr@kirken.no Telefon: +47 38 10 51 
20 

Saksbehandler 

Postboks 208 Web: www.kirken.no/agder Telefaks:    Grethe Ruud Hansen 
4662 KRISTIANSAND S Org.nr.:818 066 872     
 

  
 
Adresseinformasjon fylles inn ved 
ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 
 
   
   
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 17.04.2020 Vår ref: 20/01693-2    Deres ref:    
 
 

Brev til menighetsråd og innstillingsråd 

 
Agder og Telemark bispedømmeråd skal tilsette kapellan i Lister og Mandal prosti med 
Mandal sokn og Holum sokn som tjenestested. Tilsettingen blir gjort av Agder og Telemark 
bispedømmeråd på sitt møte den 08.06.20. 
 
Vi vil i dette brevet invitere menighetsrådene til samarbeid om tilsettingen, samt informere 
om prosess og prosedyrer. 
 
Menighetsrådets representasjon i innstillingsrådet 
 
Innstillingsrådet består av vedkommende prost, stiftsdirektøren eller den denne gir fullmakt, 
én representant for arbeidstakerne og én representant for det eller de berørte menighetsråd. 
 
Menighetsrådene i Mandal og Holum utpeker én felles representant blant sine valgte 
medlemmer til innstillingsrådet. 
 
Vi gjør oppmerksom på bestemmelsen i § 15 i personalreglementet for Den norske kirke: 
 
Ingen av medlemmene kan bindes av det organ det utgår fra i sin vurdering og konklusjon. 
 
Menighetsrådets medvirkning ved innkalling av søkere til intervju 
  
De søkere som synes å være best kvalifisert, skal innkalles til intervju. Ved tilsetting av prest 
avgjør biskopen dette i samråd med stiftsdirektøren. Er det blant de kvalifiserte søkerne 
personer med funksjonsnedsettelse eller nedsatt arbeidsevne, skal minst én av disse innkalles 
til intervju.   
 
Medlemmene av innstillingsrådet kan dessuten kreve at andre kvalifiserte søkere innkalles. 
Dette betyr at menighetsrådets representant i innstillingsrådet vil bli kontaktet og konsultert 
før det blir avgjort endelig hvem som skal innkalles til intervju.  
 
Menighetsrådets representasjon ved intervju av søkere  
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Ved intervju skal innstillingsrådet delta. Dette betyr at den representanten som 
menighetsrådet har utpekt til innstillingsrådet, også deltar under intervjuene.  
 
Intervju av søkerne vil gjennomføres digitalt. Vi vil komme tilbake til det senere. 
 
Intervjuet ledes av personalsjefen. Menighetsrådets representant i intervjuet får stille 
spørsmål til den som intervjues. Etter intervjuet informerer representanten tilbake til 
menighetsrådet om sine vurderinger og inntrykk fra intervjuet.  
 
Menighetsrådets uttalelse  
Den best kvalifiserte søkeren skal tilsettes i ledig stilling. Ved vurderingen av hvem som er 
best kvalifisert, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, 
sammenholdt med kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningen. Det er kun 
dokumenterte opplysninger som kan vektlegges. Det er et viktig prinsipp at alle søkere skal 
vurderes.  
 
Menighetsrådet skal foreta en prioritering og avstemning over hvilke tre personer rådet 
ønsker tilsatt. Denne prioriteringen er rådgivende for innstillingsråd og bispedømmeråd.  
 
Avstemningen skjer ved vanlig flertallsvotering. Det skal stemmes særskilt over hvem som 
skal være nr. 1, nr. 2 og nr. 3.  
 
I praksis skjer avstemningen ved at når drøftelsene er sluttført, klarlegger møteleder hvilke 
søkere som foreslås til førsteplassen. Deretter gir menighetsrådsmedlemmene sine stemmer.  
 
Deretter foretas en tilsvarende avstemning til andreplassen. Den søkeren som fikk flest 
stemmer ved avstemningen om førsteplassen, er ikke med i avstemningen om andreplassen. 
Når kandidatforslagene til andreplassen er klarlagt, foretas en avstemning over disse. 
  
Avstemning om tredjeplassen gjøres på samme måte som på første- og andreplassen. Det skal 
altså «stemmes for» kandidater, og kandidatene settes ikke opp mot hverandre i 
avstemningen  
 
I et menighetsråd, som har åtte medlemmer, kan et avstemningsresultat se slik ut:  
 
 

1. Kari Jensen   4 stemmer  
Per Olsen   3 stemmer  
Knut Hansen   1 stemme  

 
2. Per Olsen   3 stemmer (med leders dobbeltstemme)  

Knut Hansen   3 stemmer  
Anne Nilsen   2 stemmer  

 
3. Anne Nilsen   4 stemmer  

Knut Hansen   2 stemmer  
Marte Larsen   1 stemme  
Jens Pettersen  1 stemme  

 
I uttalelsen skal de ønskede søkere nevnes i prioritert rekkefølge. Rådets uttalelse føres inn i 
møteboken med opplysning om stemmetall for de søkerne rådet har foreslått. Vedtar rådet 
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ikke å gi noen uttalelse, skal også dette føres inn i møteboken. Rådet sender utskrift av 
møteboken til innstillende myndighet: agder.bdr@kirken.no. 
 
Ta kontakt med bispedømmekontoret før utsendelse, dersom dokumentet er unntatt 
offentlighet. 
 
Avgitt uttalelse følger saken til eventuell tilsetting har funnet sted.  
 
Dokumenter i tilsettingssaken  
Søknader, CV og utvidet søkerliste er unntatt offentlighet. Daglig leder/kirkeverge mottar 
dokumentene (via Altinn/digipost eller brev) og gjør disse tilgjengelige for 
menighetsrådsmedlemmene til det møtet der menighetsrådet skal avgi uttalelse i saken.  
 
Bispedømmekontoret innhenter referanseuttalelser og menighetsrådets representant i 
innstillingsrådet vil motta kopi av disse i forbindelse med intervjuene. Menighetsrådets 
representant i innstillingsrådet kan i menighetsrådsmøte orientere om innholdet i 
referanseuttalelsene til de øvrige menighetsrådsmedlemmene. Referanseuttalelsene bør av 
personvernhensyn ikke sendes ut til menighetsrådets medlemmer. Vi anbefaler at 
referanseuttalelsene refereres muntlig i møtet. Kopier av referanseuttalelsene kan også deles 
ut i møtet, men skal samles inn og makuleres. 
  
 
Taushetsplikt og offentlighet  
Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for menighetsrådets behandling av 
tilsettingssaken. Det betyr blant annet at det stilles krav om saklighet, forsvarlig 
dokumentbehandling og taushetsplikt.  
 
Når menighetsrådet har tilsettingssaken til behandling, skal saken behandles for lukkede 
dører, jfr. § 3 i «Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet.» 
  
Saksdokumentene i tilsettingssaken, unntatt den enkle søkerlisten, er unndratt offentlighet. 
Menighetsrådet kan ikke gi innsyn til andre i saksdokumenter som det får tilsendt fra 
bispedømmerådet.  
 
Menighetsrådet råder over sin uttalelse. Hovedregelen er at menighetsrådets uttalelse er 
unndratt offentlig hvis ikke menighetsrådet i møte bestemmer at uttalelsen skal være 
offentlig. Uansett må det ikke gis opplysning om at en søker er med i menighetsrådets 
uttalelse dersom søkeren har bedt om at navnet ikke offentliggjøres. Det er bispedømmerådet 
som avgjør om en søker kan få navnet sitt unndratt offentlighet.  
 
Innstillingsrådets innstilling (men ikke begrunnelse) i tilsettingssaker er offentlig etter at 
bispedømmerådet har gjort tilsettingsvedtak.  
 
Bispedømmerådets vedtak i en tilsettingssak er i utgangspunktet offentlig fra det tidspunkt 
vedtak er fattet i rådets møte.  
 
Den utvidete søkerlisten er partsoffentlig. Det betyr at den bare kan gjøres kjent for søkerne, 
og disse har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 b siste ledd. Søkere som ønsker 
opplysninger fra den utvidete søkerlisten, skal henvises til bispedømmekontoret.  
 
Det utarbeides et skriftlig notat fra samtalen med referansepersonene. Dette notatet anses som 
internt notat, og gjøres kun tilgjengelig for menighetsråd, innstillingsråd og bispedømmeråd. 
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Tidsplan for tilsettingssaken  
Vi legger opp til følgende prosess i tilsettingssaken:  

x Søknadsfrist 03.05.20  
x Bispedømmekontoret ønsker tilbakemelding på hvem som skal representere 

menighetsrådet innen 01.05.20 
x Intervju 13.05.20 
x Menighetsrådet uttaler seg om hvilke søkere en ønsker tilsatt i stillingen og 

oversender uttalelsen til bispedømmekontoret innen 22.05.20 
x Innstillingsråd senest 27.05.20 
x Tilsetting i bispedømmerådsmøte 08.06.20 

 
Kommunikasjonen til menighetsrådet vil i denne saken være mellom daglig leder i 
menigheten og saksbehandler Grethe Ruud Hansen/personalsjef Bjarne Nordhagen. 
  
 
Vi viser for øvrig til Personalreglement for Den norske kirke:  
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-
kirken/kirkemotet/2019/vedtak/km_13_19_nytt_personalreglement_dnk_vedtak.pdf  
 
 
Vi ser fram til samarbeid om tilsetting av ny prest i deres menighet.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bjarne Nordhagen 
Personalsjef       Grethe Ruud Hansen 
        Førstekonsulent 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg:  
Utlysningstekst kap Mandal og Holum 
 
 
Kopi til: 
Agder og Telemark bispedømmeråd, Ole 
Jørgen Sagedal 

Postboks 208 4662 
KRISTIANSAND S 

Agder og Telemark bispedømmeråd, Bjarne 
Nordhagen 

Postboks 208 4662 
KRISTIANSAND S 

 
 
Mottakere: 
Prosten i Lister og Mandal prosti            Pb 265 4576 LYNGDAL 
Holum menighetsråd            Postboks 210 4503 MANDAL 
Mandal menighetsråd            Postboks 210 4503 MANDAL 
Albert Martin Walla PF            Brattstø 4 4990 SØNDELED 
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Kapellan i Lister og
Mandal prosti med
Mandal sokn og
Holum sokn som
tjenestested
Den norske kirke, Agder og
Telemark bispedømme

Menighetenes profil  
Staben i Mandal og Holum består av to sokneprester, to trosopplærere, to
kantorer, kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og adm med kirkeverge, personalsjef, kirkegårdssjef og to
konsulenter med ansvar for menighetsrådene, økonomi, påmeld. til dåp/vigsel m.m. Kapellanstillingen er
nyopprettet.   
 
Sokneprestene sitter i hvert sitt menighetsråd, og prester og andre ansatte er medlem av ulike utvalg i
menigheten.  
 
Det er mange frivillige i menighetene som er involvert i gudstjenesten og i andre oppgaver. Det er høy
aktivitet og mange ulike tilbud i menighetene.   
 
I Holum er det et nært samarbeide med bedehuset i bygda. I Mandal er det noe samarbeid om barne- og
ungdomsarbeid med de andre menighetene og organisasjonene. Det er et tett samarbeide med NMS (U),
KFUK/M Speideren, Ys Men, Laget, Søndagsskolen og KIA.  
 
Menighetenes visjon og satsingsområder  
Mandal menighet har sluttet seg til Den norske kirkes visjon som er Mer himmel på jord. Menigheten
ønsker å være et inkluderende fellesskap med rom for alle aldersgrupper, et mangfold av aktiviteter og
uttrykk og rom for ulike meninger, basert på respekt for hverandre. Menighetsrådets satsingsområder er
gudstjenesteliv, diakoni, trosopplæring og misjon.   
 
Holum menighets visjon er Trivsel – tro – tjeneste. Holum menighet ønsker å skape gudstjenester og andre
arrangementer der alle trives. I denne atmosfæren av trivsel skal mennesker ledes inn i eller bli bevart i
troen, noe som igjen inspirerer til tjeneste for medmennesker i nærmiljø og menighet.   
 
Tiltak   
Mandal og Holum menigheter har en rekke aktiviteter i tillegg til gudstjenestelivet, bla;  Babysang,
Familiebaluba, Tirsdagssprell, Småbarnssang, Klubben for tweens. Dansegruppe, Kor for barn og ungdom,
voksne og seniorer, Ungdomskafé, Ungdomskirke, Tro og liv, Åpent kirketorv på hverdager,
Kveldsbibelskole, Middagstilbud, Håndarbeidsgruppe, Tidebønner, Felles bibellesning, En rekke diakonale
tiltak.   
 
Gudstjenestelivet  
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Mandal kirke er godt besøkt. Det samme gjelder Skjernøy kapell, målt mot innbyggertallet. Harkmark er en
populær kirke for dåp og bryllup. Alle kirkene er svært godt besøkt i høytidene.    
 
I Holum er det god kirkesøkning og det jobbes for at flere barnefamilier skal kjenne seg hjemme i
gudstjenestene. Kirkesøkningen varierer fra 35 til 100 mennesker. På store dager som julaften og
konfirmasjon er kirken full.    
 
Forøvrig   
Den som blir tilsatt må rette seg etter:    
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige
tjenestemenn    
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested 

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven §30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest
(barneomsorgsattest). 
  

y  Søknadsfrist: 03.05.2020

é  Arbeidsgiver: Den norske kirke

J  Sted: Mandal

�  Stillingstittel: Kapellan i Lister og
Mandal prosti med
Mandal sokn og Holum
sokn som tjenestested

K  Heltid / Deltid: Heltid

ʖ  Ansettelsesf… Fast

ɭ  Stillingsprose… 100

�  Webcruiter-ID: 4220524937

µ  Stillinger: 1

ǃ  Sosial deling :    ā� āÔ ā� āÓ

Arbeidsoppgaver

ý delta i konfirmantarbeidet i samarbeid med undervisningsleder og sokneprestene  
ý delta i menighetenes trosopplæringsarbeid og kirke/barnehage og kirke/skole samarbeidet   
ý gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med de andre prestene. Fri minimum en helg i

måneden 
ý bidra til utvikling av ungdomsarbeidet sammen med ansatte og de frivillige. Det er et ønske om å få

opp frekvensen på ungdomsgudstjenester  
ý institusjonsandakter

Kvalifikasjoner

ý cand.theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004) 
ý praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper

ý ha hjerte for unge 
ý god formidlingsevne
ý selvstendig og strukturert kapellan med gjennomføringskraft
ý vilje til å skape gode relasjoner og samarbeid med stab, råd og frivillige
ý fleksibel og løsningsorientert 

Vi tilbyr

ý lønn som kapellan i stillingskode 0922  
ý etter- og vidererutdanning 
ý godtgjørelser etter gjeldende satser 
ý pensjonsinnskudd  
ý arbeidsveiledning
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J Arbeidssted

Store Elvegata 33, 4514 Mandal
Norge

 
ʒ Kontaktinformasjon

Bjarne Nordhagen
Personalsjef
� 90996790

Ó bn576@kirken.no

Geirulf Grødem
Prost

� 47374079
Ó geirulf@lyngdal.kirken.no

 
 
 
Mandal og Holum sokn ligger i Lindesnes kommune. Kommunen er landets
sydligste, og en av de største i Agder med sine 23.000 innbyggere. Her er det mange
kvaliteter: et variert og godt næringsliv med mange spennende arbeidsplasser, et
rikt kulturliv, gode oppvekstmiljøer, godt klima og mange attraksjoner. 

Kommunen grenser til Lyngdal i vest og Kristiansand i øst. Avstanden mellom
Mandal og Kristiansand er ca. 4 mil. I dag beregner man 40 minutter i bil mellom
byene, men med ny vei fra 2021 vil kjøretiden bli halvert.

I Mandal by bor nærmere 11.000 av kommunens innbyggere. Her er også
administrasjonssenteret for kommunen.

Holum sokn ligger 10 km nord for Mandal sentrum. Tettstedet Holum har i overkant
av 600 innbyggere. Det er barneskole i Holum, nytt idrettsanlegg og et aktivt
skytterlag.

https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/lindesnes/

Mandal sokn har tre gudstjenestesteder; Mandal kirke fra 1821, Harkmark kirke fra
1613 og Skjernøy kapell fra 1913. 

I Holum sokn finner vi Holum kirke som ble oppført i 1825. Kirkens grunnplan er
en enkel korskirke. Kirken rommer 500 personer. I Holum feires gudstjeneste hver 2.
søndag.

Kirkekontoret flyttet inn i nye lokaler midt i gågata i Mandal våren 2019. Det
ligger 5 minutters gange fra Mandal kirke hvor de ansatte kan parkere gratis. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Agder og Telemark bispedømmeråd  
 
 

Postadresse: E-post: agder.bdr@kirken.no Telefon: +47 38 10 51 
20 

Saksbehandler 

Postboks 208 Web: www.kirken.no/agder Telefaks:    Erling Jakobsen 
4662 KRISTIANSAND S Org.nr.:818 066 872     
 

 Menigheter og fellesråd i Agder og Telemark bispedømme 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
Dato: 30.03.2020 Vår ref: 20/01574-1    Deres ref:    
 
Mulighet til å søke om nye diakontilskudd i 2020. 
 
Kirkerådet og Bispedømmekontorene har ved å omorganisere og rasjonalisere innen 
økonomi, arkiv, telefon og regnskap frigjort midler som Kirkemøtet har vedtatt skal gå til 
diakonstillinger. Av det innsparte beløpet får Agder og Telemark bispedømme en ekstra 
tildeling fremover på kr. 898.000. Bispedømmerådet i Agder og Telemark vedtok i møtet 10 
mars 2020 sak 25/20 at midlene skal brukes til   to nye tilskudd til hhv en 100% og en 50% 
diakonstilling i vårt bispedømme. Midlene vil være faste årlige tilskudd fra og med 2020. Ett 
100% diakontilskudd utgjør inntil 50% av årlige lønnsutgifter, inntil kr 400.000 
 
Vi ønsker å få søknader fra fellesråd og menigheter i Agder og Telemark bispedømme på 
disse nye ekstra bevilgningene. Dette må være stillinger med tydelig diakonal profil, være 
kvalitetssikret som gode tiltak, være godt forankret lokalt. 
 
Det forutsettes 50% lokal finansiering. Slik lokal finansiering må være sikret for stillingen 
det søkes midler til, enten 50% stilling eller 100 stilling. Dette må bekreftes i søknad. Kun 
lønnsrelaterte kostnader som kan medtas i utgift og inntekstoppsett. 
 
Merk at en i tillegg til nye stillinger også kan søke om utvidelse av eksisterende stillinger, og 
økt tilskudd til eksisterende diakonistillinger som idag ikke har fullt statstilskudd. Det 
bevilges midler til stillinger, ikke prosjektfinansiering.  
  
Vi ber om en kort søknad som redegjør for stillingen med fokus på kirkens diakonale 
samfunnsansvar. I tillegg ønsker vi en redegjørelse for stillingens andre finansieringskilder 
og finansiell status. For nye stillinger ber vi i tillegg om en fremdriftsplan som sansynliggjør 
at midlene vil bli brukt i 2020 og kommende år. Bispedømmerådet vil ut fra en helhetsprofil 
prioritere hvor i bispedømmet midlene skal tildeles, det arbeides for at vedtak om tildeling 
kan fattes på bispedømmerådsmøte før sommeren. 
 
Søknad om å få tildelt ekstra diakonimidler sendes innen 1 mai 2020 til  
agder.bdr@kirken.no. Søknader merkes med Sak 20/01574 
 
Hvis spørsmål ta kontakt med Erling Jakobsen ej344@kirken.no / 90042954   
 
Med vennlig hilsen  
 
Aslak Wegge Erling Jakobsen 
stiftsdirektør diakonirådgiver 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Mottakere: 
Menigheter og fellesråd i Agder og Telemark 
bispedømme            
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DEN NORSKE KIRKE 
Agder og Telemark biskop 
 
 

Postadresse: E-post: agder.biskop@kirken.no Telefon: +47 38 10 51 20 Saksbehandler 
Postboks 208 Web: www.kirken.no/agder Telefaks:    Bjarte Leer-Helgesen 
4662 KRISTIANSAND S Org.nr.:818 066 872     
 

  
 

 
   

 
Dato: 27.04.2020 Vår ref: 20/01277-2    Deres ref:    
 
 

Justert gudstjenesteordning - forlenget frist 

9. mars 2020 mottok menighetene i Agder og Telemark bispedømme brev fra biskopen med 
beskjed om å innføre justert gudstjenesteordning innen første søndag i adventstiden 2020. 
 
Brevet ble sendt ut like før koronakrisen og smitteverntiltakene medførte store endringer for 
oss som samfunn og kirke. Selv om det ikke er tale om en ny gudstjenestereform, men en 
enkel justering, får vi tilbakemeldinger om at flere menigheter opplever det krevende å få til 
den prosessen de ønsker i arbeidet med justert gudstjenesteordning. Det er forståelig at den 
samhandling som bør finne sted i liturgisk arbeid, kan være vanskelig å få til uten fysiske 
møtepunkter. 
 
Disse signalene ønsker vi å være lydhøre ovenfor. Av den grunn utsettes fristen for innføring 
av justert gudstjenesteordning til første søndag i adventstiden 2021. 
 
Samtidig er det mange menigheter som allerede har kommet langt i dette arbeidet. Og det 
kan, for menigheter som har tid og anledning, være gode grunner for å gjøre dette arbeidet i 
perioden før vi er tilbake i normal drift. Menighetene kan derfor, om ønskelig, forholde seg til 
den opprinnelige fristen i 2020. 
 
Vi ber menighetene melde til prosten om de ønsker forlenget frist eller ikke innen fredag 15. 
mai. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Stein Reinertsen Bjarte Leer-Helgesen 
Biskop i Agder og Telemark Kirkefagsjef 
  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
                                           
 
 
Mottakere: 
Click here to enter text., Click here to enter 
text.  

Click here to enter 
text. 

Click here to enter 
text. 
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Kjære kollegaer! 
(Sendt til prester, proster, kirkeverger og menigheter i Agder og Telemark) 
Kirkelivsavdelingen på bispedømmekontoret ønsker å tilby flere ulike webinarer i løpet av 
mai måned. Disse er gratis, de varer i én time, og du finner lenke til det enkelte webinar her: 
www.kirken.no/AGDWebinar 
 
 

1. Webinar om frivillighet 
11. mai kl. 12:00-13:00 Med biskop Stein m.fl. Målgruppe: Alle faggrupper i kirken. 
Webinaret legger opp til innspill fra flere om avgjørende temaer for å lykkes i 
menighetsarbeidet. Se egen annonse vedlagt. 

 
2. Helhetlig og effektiv kommunikasjon 
Del 1: 12. mai kl. 10.00-11:00. Del 2: 19. mai kl. 10.00-11:00. Karen Kilane og Bjarte 
Leer-Helgesen  
Målgruppe: Kirkelig ansatte som søker innspill og dialog om helhetlig og effektiv 
kommunikasjon 
- Hvem er rød, gul og grønn gruppe?  
- Målrettet kommunikasjon.  

              - Kan vi kombinere lokalt særpreg med ressursmateriell fra Den norske kirke?  
              - Informasjon om gratis fellesressurser som finnes: tekst, bilder, film og grafisk profil.  

-  Mellom første og andre workshop vil det være mulig å sende inn aktuelle case med 
spørsmål eller tips fra lokalt arbeid.  

 
3. Informasjonsmateriell i trosopplæringen 
Mandag 25. mai kl. 12.00-13:00 og tirsdag 26. mai kl. 12.00-13:00. Beate Frigstad og 
Karen Kilane 
Målgruppe: Alle som jobber med informasjon om trosopplæring og trosopplæring i 
menigheten. 
- Litt om rød, gul og grønn gruppe. 
- Litt om målrettet og helhetlig kommunikasjon 
- Forslag til kommunikasjonsplan 
- Hvordan lage invitasjon, plakat, sosiale medier, nettside? Forskjellig medier har 
forskjellige muligheter.  
- Vi jobber konkret med å lage invitasjon og kommunikasjonsmateriell. Mulighet for å 
få konkret hjelp med det en jobber med av kommunikasjon. 

 
 
4. Lage film 
Del 1: 7. mai kl. 12.00-13:00. Del 2: 8. mai kl. 12.00-13:00. Lars Ivar Bratsberg og 
Karen Kilane 
Målgruppe: De som ønsker å lære litt om å lage film. Det er en fordel om dere på 
forhånd har lastet ned en app dere kan lage film med og prøver dere litt fram på 
egenhånd.  
- Rød, gul og grønn gruppe 
- Målrettet og helhetlig kommunikasjon 



14/20 Orienteringssaker - 20/00020-3 Orienteringssaker : Mail fra Bjarte Leer-Helgesen

- Når egner film seg, når er film unødvendig? 
- Tips til storyline, pluss tips til musikk, overganger mm. 

 
 
For spørsmål om Webinarene, ta kontakt med undertegnede 
 
Lys over dagene i denne underlige tiden! 
 
Bjarte Leer-Helgesen 
Kirkefagsjef 
Agder og Telemark bispedømme 
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Referat fra møte i ungdomsutvalget Mandal og Holum menigheter 
Dato:   Mandag 20.april 2020 
Sted:  hjemme 
Tid:  18.15-19.15 
  
Tilstede:  
Dina Christine Møll 
Nikolai Eikeland  
Maria Reitan 
Sondre Ro Nilsen 
Filip Olsson 
Ingeborg Øybekk 
Lars Vegard Osestad 
Øyvind Klungland Lund 
Oddveig Flatebø Olsson 
Bjørnar Johnsen Øybekk 
Forfall:  
Emilie Farestad 
Alette Kristine Syvertsen 
Åshild Bakklund 
 
 
Saksliste: 
Sak 0/19 Godkjenning av referat og saksliste 
  godkjent 
 
Sak 14/20 Trekning av Haydomlotteriet 

gjennomført. Oddveig kontakter vinnerne.  
Sak 15/20 Actiondagen 

mulig å gjennomføre på sensommeren, august/september. 
 
Sak 16/20 Konfirmantleir 

Vi er usikre på om det blir konfirmantleir i sommer. Hekta kommer med 
tilbakemelding i begynnelsen av mai. 

Sak 12/20 Church Chill Podden 
Den fungerer bra. Vi har laget 4 episoder så langt. Mulig vi kan møtes for å spille inn 
neste episode på scenen i kinosalen?  

Sak 13/20 Filmcrew 
I disse tider må vi kommunisere på andre måter enn vanlig. Vi ønsker å knytte til oss 
ungdommer som kan være med å bidra. Sondre og Øyvind kan være med. Kom 
gjerne med innspill til flere medlemmer. 

   
neste møte: ikke bestemt. Oddveig kaller inn. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 
 
 

Postadresse: E-post: post.kirkeradet@kirken.no Telefon: +47 23081200 Saksbehandler 
Postboks 799 Sentrum Web:    Telefaks:    Andreas Henriksen Aarflot 
0106 OSLO Org.nr.:818 066 872     
 

  
 
Alle menighetsråd og kirkelige fellesråd 
 
   
   
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 18.03.2020 Vår ref: 19/04650-9 aa333 Deres ref:    
 
 

Midlertidige regler om adgang til å gjennomføre fjernmøter 
(videomøter m.m.) i menighetsråd og kirkelig fellesråd for å 
begrense spredning av Covid-19 

Som følge av situasjonen med utbrudd av koronasmitte har helsemyndighetene iverksatt en 
rekke tiltak med hjemmel i smittevernloven for å redusere smitten fra person til person i 
samfunnet, og dermed beskytte de sårbare gruppene. Blant de tiltakene som iverksettes er 
å stenge eller begrense møter og ansamlinger der mange mennesker møtes. 
 
På bakgrunn av situasjonen og vedtatte tiltak for å hindre spredning av Covid-19, har 
Kirkerådets arbeidsutvalg 17. mars 2020 fastsatt en endring av regler om formene for 
menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet og en midlertidig forskrift for 
gjennomføring av fjernmøter i kirkelige organer. Dette utvider adgangen til å gjennomføre 
fjernmøter i menighetsråd og kirkelig fellesråd. Et fjernmøte er en betegnelse for et 
videomøte eller et telefonmøte hvor deltakerne ikke er fysisk tilstede.   
 
Forskriftsendring og midlertidig forskrift 
 
I virksomhetsreglene er følgende fastsatt i § 2 nr. 2:  
 

Menighetsrådet/kirkelig fellesråd kan selv beslutte at møte skal holdes som 
fjernmøte. Fjernmøte innebærer at en eller flere av deltakerne ikke sitter i samme 
lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med 
hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter. 
Kirkerådet gir nærmere regler om krav til gjennomføring av fjernmøter, herunder der 
møtet etter § 3 skal lukkes. Disse reglene kan også inneholde unntak fra kravene i 
annet punktum. 

 
Samtidig har Kirkerådet fastsatt en midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i 
kirkelige organer. Forskriften tydeliggjør at menighetsrådet/kirkelig fellesråd selv, i et 
fjernmøte, kan gjøre vedtak om at møtet skal holdes som et fjernmøte. Forskriften gir videre 
unntak fra regelen om at møtedeltakerne må kunne se hverandre. Det betyr at møter i 
utgangspunktet kan avholdes som rene telefonmøter uten bruk av kamera.  
 
Forskriften åpner for at også lukkede møter kan gjennomføres som fjernmøte, samtidig som 
det fastsettes et krav om at før et slikt møte gjennomføres som fjernmøte, skal rådet vurdere 
hvordan møtet kan gjennomføres på en betryggende måte. Dette er for å sikre at den 
lovbestemte taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 overholdes. Den enkelte 
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møtedeltaker har også et ansvar for at utenforstående ikke kan få med seg det som blir sagt 
i møtet. Det antas at det ikke er altfor mange saker et menighetsråd eller kirkelig fellesråd vil 
måtte behandle i fjernmøte som må behandles i et lukket møte, men saker hvor 
menighetsrådet avgir uttalelse i forbindelse med en tilsetting, vil være et eksempel på en sak 
som må lukkes. 
 
Hastefjernmøter og behandling av saker gjennom skriftlig saksbehandling 
 
Forskriftsendringen åpner også i større grad for hastefjernmøter og behandling av saker 
gjennom skriftlig saksbehandling. Virksomhetsreglene § 2 nr. 3 lyder nå som følger: 
 

Lederen av menighetsrådet/kirkelig fellesråd kan beslutte å behandle en sak skriftlig 
eller i hastefjernmøte hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det 
enten ikke er tid til å holde et ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et 
ekstraordinært møte anses som nødvendig. Ved hastefjernmøte kan medlemmene 
kalles inn til møtet med kortere frist enn etter ordinære regler. Hvis 1/3 av organets 
medlemmer krever det, skal saken utsettes til det kan holdes et ordinært møte. Når 
en sak skal behandles skriftlig, skal sakens dokumenter med forslag til vedtak 
sendes samtidig til alle organets medlemmer. Forslaget anses som vedtatt hvis 
samtlige medlemmer slutter seg til det fremlagte forslaget, og til at vedtaket treffes 
etter skriftlig saksbehandling. 
 

Kirkelovens og virksomhetsreglenes bestemmelser om delegering 
 
Vi benytter også anledningen til å minne om at kirkeloven §§ 8 første ledd og 13 første ledd 
åpner for at henholdsvis menighetsrådet og kirkelig fellesråd kan gi lederen eller denne og 
minst to av rådets medlemmer (arbeidsutvalg) fullmakt til på saklig begrensede områder å 
treffe avgjørelse i saker som skulle ha vært avgjort av rådet.  
 
Kirkerådet legger til grunn at paragrafen bare kan brukes når rådet selv har delegert 
myndighet til lederen eller arbeidsutvalget. Kirkerådet er kjent med at dette ofte er gjort i 
delegeringsvedtak. Om det ikke er tilfelle, anbefaler vi at rådet delegerer til rådets 
arbeidsutvalg å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av rådet, når det er 
nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle rådet.  
 
Det kan være tilfeller hvor rådet pr. nå ikke har vedtatt slik delegering, og det kan være et 
presserende behov for å vedta slik delegering i denne situasjonen. I et slikt tilfelle kan rådet 
ved leder vurdere om et slikt delegeringsvedtak kan treffes i form av skriftlig saksbehandling, 
noe som bør kunne gjøres raskt. 
 
Den midlertidige forskriften av 17. mars 2020 for gjennomføring av fjernmøter i kirkelige 
organer følger vedlagt. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ingrid Vad Nilsen  
direktør Ole Inge Bekkelund 
 leder av juridisk seksjon 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg:  
Midlertidig forskrift om fjernmøter i kirkelige organer for å begrense spredning av Covid-19 
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Mottakere: 
Alle menighetsråd og kirkelige fellesråd                                  
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DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet 
 
 
Midlertidig forskrift om fjernmøter i kirkelige organer for å begrense 
spredning av Covid-19 
 
Fastsatt av Kirkerådets arbeidsutvalg 17. mars 2020 med hjemmel i regler 15. november 1996 nr. 1452 
om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet § 2 nr. 2, regler 15. november 1996 
nr. 1452 om formene for bispedømmerådets virksomhet § 2 nr. 2 og regler 14. november 1997 nr. 
1541 for Kirkerådets virksomhet §§ 2 nr. 2 og 8 nr. 1. 
 
§ 1. Virkeområde 
 Forskriften gjelder for gjennomføring av fjernmøte etter regler 15. november 1996 nr. 1452 
om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet § 2 nr. 2, gjennomføring av 
fjernmøte i bispedømmerådet etter regler 15. november 1996 nr. 1452 om formene for 
bispedømmerådets virksomhet § 2 nr. 2 og gjennomføring av fjernmøte etter regler 14. 
november 1997 nr. 1541 for Kirkerådets virksomhet § 2 nr. 2. 
 
§ 2. Beslutning om avholdelse av fjernmøte 
 Rådet kan selv beslutte at et ordinært rådsmøte skal avholdes som fjernmøte. Rådet kan 
selv i et fjernmøte bestemme at møtet avholdes i slik form. Avgjørelse om hastefjernmøte 
besluttes av lederen av rådet. 
 
§ 3. Unntak fra kravet om møteoffentlighet ved fjernmøter 
 Rådet kan gjennomføre et fjernmøte selv om rådet ikke har tekniske løsninger for å sikre at 
allmennheten får tilgang til møtet. 
 
§ 4. Unntak fra kravet om at medlemmene må se hverandre 

Rådet kan gjennomføre et fjernmøte selv om alle medlemmene ikke kan se hverandre. Det 
innebærer at møtet også kan gjennomføres som et telefonmøte. 

 
§ 5. Adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte 
 Rådet kan gjennomføre fjernmøter også i de tilfellene møtet er lukket for allmennheten på 
grunn av lovbestemt taushetsplikt.  
 Før et slikt møte gjennomføres som fjernmøte, skal rådet vurdere hvordan møtet kan 
gjennomføres på en betryggende måte. Den enkelte møtedeltaker har også et ansvar for at 
utenforstående ikke kan få med seg det som blir sagt i møtet.  
 
§ 6. Krav til gjennomføring av hastefjernmøter 
 Ved hastefjernmøter har lederen av rådet ansvar for at disse gjennomføres på en 
betryggende måte. 
 
§ 7. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. Forskriften gjelder frem til 1. august 2020 
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Kjære menighet 
 
På vegne av bredden av norske kirkesamfunn ønsker vi å invitere dere til å delta i Global uke mot 
moderne slaveri 8.-15. november 2020. 
 
I flere år har menigheter over hele landet satt fokus på globale spørsmål i en uke på høsten gjennom 
global uke. I 2019 ble Global uke mot moderne slaveri markert i kirkene gjennom 90 ulike 
arrangementer, i 40 byer og tettsteder over hele landet. Vi håper å passere 100 markeringer i 2020. 
 
I vedlagte informasjonsark finner dere tips til hvordan dere kan ta Global uke inn i det allerede 
eksisterende menighetsarbeidet – eller om dere vil gjøre noe helt nytt, kanskje sammen med 
nabomenigheten? Uansett håper vi dere vil sette av datoene 8.-15. november i kalenderen. Gi gjerne 
beskjed til oss om hva dere planlegger, slik at vi vet at dere er med og kan bidra dersom dere trenger 
noe. Husk også å registrere deres arrangement på https://globaluke.no/arrangement/. 

 
Når vi ba, tenkte jeg at det er en kraft i å be sammen til Gud, sett i lys av våre 
nasjoners ulike historier vedrørende gammelt og moderne slaveri. På kirkekaffen 
fikk alle vite at pølsene var sponset av Norges Kristne Råd, og vi delte gleden 
over å være del av en større sammenheng, også på dette området.  
                                                          

 - Pastor Grete J. Vangstad, Bodø Misjonskirke 
 
At kirkene går sammen i kampen mot moderne slaveri kan bety en stor forskjell. Vi har en felles 
motivasjon i vår tro og vårt menneskesyn. Og vi har slagkraft om vi vil: Sammen utgjør vi 
hundretusener av mennesker som er til stede i alle lokalsamfunn i Norge – og i resten av verden. Som 
Sindre Skeie formulerer i sin oppsetning til Global uke, Frihetens time: «Tente lys og bønner har gjort 
maktesløse mennesker mektige før.» 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 

 
 
Erhard Hermansen      Berit Hagen Agøy 
generalsekretær      styreleder 
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DEN NORSKE KIRKE 
Agder og Telemark biskop 
 
 

Postadresse: E-post: agder.biskop@kirken.no Telefon: +47 38 10 51 20 Saksbehandler 
Postboks 208 Web: www.kirken.no/agder Telefaks:    Bjarte Leer-Helgesen 
4662 KRISTIANSAND S Org.nr.:818 066 872     
 

  
 
 

 

 
   

 
Dato: 09.03.2020 Vår ref: 20/01277-1    Deres ref:    
 
 
Til menighetene i Agder og Telemark: justert gudstjenesteliturgi 

Takk for det gode arbeidet med gudstjenestene siden Kirkemøtet vedtok ordning for 
hovedgudstjenesten i 2011. Gudstjenestelivet blomstrer i Agder og Telemark. Takket være 
dere har vi nå en gledelig oppgang i antall gudstjenestedeltakere i bispedømmet. 

Det aller meste av arbeidet med gudstjenesteordningen er allerede utført. Nå ber biskopen 
menighetene om å innføre justert gudstjenesteordning innen første søndag i adventstiden 
2020. Merk at dette er en enkel justering, ikke en ny gudstjenestereform. 
 
Bakgrunn  
Kirkemøtet vedtok i 2011 ordning for hovedgudstjeneste som ble tatt i bruk i Den norske 
kirke innen utgangen av 2012. Kirkemøtet vedtok også at det skulle legges til rette for 
erfaringsdeling med sikte på justeringer og korrigeringen av den vedtatte ordningen (KM 
4/10). I perioden 2012-2018 har det vært gjennomført flere forskningsprosjekter og 
omfattende erfaringsinnhenting med sikte på justering. En av utfordringene som har blitt 
avdekket er at den store liturgiske valgfriheten og de mange alternativene til liturgisk 
musikk har bidratt til at mange har opplevd seg fremmedgjort når de går til gudstjeneste.   
 
Kirkemøtets vedtak i 2017 og 2019 gir noen færre valgmuligheter. Den justerte ordningen 
for hovedgudstjenesten legger samlet sett større vekt på gjenkjennelse. 
 

Kirkemøtevedtaket om justering av Hovedgudstjenesten fra 2019 finnes her:  
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-
kirken/kirkemotet/2019/vedtak/km_05_19_justering_ordning_hovedgudstjeneste_og_
alm_bestemmelser_vedtak.pdf 

 
Kirkemøtevedtaket fra 2017 om Liturgisk musikk finnes her:  
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-
kirken/kirkemotet/2017/vedtak/km_04_17_fastsetting_liturgisk_musikk_vedtak.pdf 

 
Noen av endringene i liturgien som menighetsrådene nå skal vedta, er:  

x Samlingsbønn med kirkeårsvariable ledd er obligatorisk.   
x Den liturgiske musikken består av tre hovedserier, samt en festserie og en fasteserie.   
x Flere kan delta som medliturger, og medliturgen(e) får en tydeligere rolle gjennom  

hele gudstjenesteforløpet.    
x Språklige og strukturelle justeringer.  

 
Forslag til prosess 
Biskopen anbefaler menighetene å ta utgangspunkt i deres allerede vedtatte lokale 
grunnordningen og vurdere hvordan denne skiller seg fra justert gudstjenesteordning. Det er 
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menighetsrådene som har ansvar for å vedta den lokale grunnordningen. Kirkemøtevedtakene 
fra 2017 og 2019 inneholder som nevnt en justert ordning for hovedgudstjenesten, ikke en ny 
gudstjenestereform. Det betyr at prosessen er betydelig enklere. Biskopen ber heller ikke om 
en gjennomgang av gudstjenesteforordningen (antall gudstjenester osv). 
 
Dersom dere innen 1. søndag i adventstiden 2020 vedtar en justert gudstjenesteordning 
innenfor de valgmuligheter som finnes i justert ordning for hovedgudstjenesten, trenger dere 
ikke å søke om godkjenning fra biskopen. I slike tilfeller sendes vedtaket biskopen til 
orientering, dette gjøres tjenestevei via prosten. De menighetene som ønsker liturgisk musikk 
eller tekstmateriale som ikke er med i justert ordning (Kirkemøtevedtakene fra 2017 og 
2019), må imidlertid søke biskopen. Dette gjelder også om lokal grunnordning tidligere er 
godkjent. Disse menighetene sender en begrunnet søknad til biskopen tjenestevei via prosten 
innen 15. oktober 2020. 
 
I den videre prosessen er det prosten som følger opp menighetene i det enkelte prosti. I 
tillegg kan seniorrådgiver Dag Kvarstein og kirkefagsjef Bjarte Leer-Helgesen bistå fra 
bispedømmekontoret. Gudstjenesteordningen vil være tema på et møte i hvert prosti før 
sommeren. I tillegg til prestene er disse samlingene åpne for menighetsrådsledere og ansatte 
som arbeider med gudstjenesten lokalt. Informasjon om den enkelte samling kommuniseres 
av prosten. 
 

Veiledningsboken, som inneholder det liturgiske tekstmaterialet til hovedgudstjenesten, 
alminnelige bestemmelser samt øvrige liturgiske retningslinjer og regelverk, blir utgitt nå i 
mars. Informasjon om bestilling og pris for veiledningsboken kommer fra Kirkerådet når 
boken er klar for salg. Denne boken, sammen med heftet Med samrøysta lovsong, er en god 
ressurs for ansatte og menighetsråd i den videre prosessen. Veiledningsboken redegjør for 
alle endringer i justert ordning som følger av Kirkemøtevedtakene fra 2017 og 2019. 
De liturgiske bøkene for prester og kirkemusikere forventes distribuert til menighetene i 
begynnelsen av august. Det er Gudstjenesteboka (alterbok), som vil finnes i to utgaver på 
bokmål og på nynorsk, Liturgisk musikk, som også vil finnes i to utgaver på bokmål og på 
nynorsk og en pocketbok med liturgier og veiledninger i en felles utgave for bokmål og 
nynorsk. Gudstjenesteboka vil ligne på den fra 1992, den vil kunne brukes ved alteret og den 
inneholder både tekst og noter. Liturgisk musikk kommer i A4-format, har ringrygg og kan 
brettes, slik at den skal være praktisk å bruke for kirkemusikerne. 

Anbefalt fremdriftsplan 
Hvordan prosessen med innføring av justert gudstjenesteordning gjennomføres, avgjøres 
lokalt i tråd med gjeldende prosedyrer og i dialog med prosten. Nedenfor følger biskopens 
anbefalte fremdriftsplan ment som støtte i det videre arbeidet. 
April-mai: Menighetsrådet undersøker hvordan lokal grunnordning eventuelt skiller seg fra 
justert gudstjenesteordning. Ut over dette er det selvsagt også anledning til å vurdere hvordan 
grunnordningen fungerer generelt i forhold til menighetens ønsker og behov. Et 
gudstjenesteutvalg eller AU kan være en god ressurs i arbeidet. Menighetsrådet arbeider i tett 
dialog med staben. 
Juni eller august: Før den lokale grunnordningen endelig vedtas, skal menighetens prester, 
kirkemusikere, kateketer, diakoner og andre medarbeidere som er involvert i 
gudstjenestearbeidet, få anledning til å uttale seg om forslaget. Deretter skal forslaget legges 
fram for menighetsmøtet til drøfting og uttalelse (jf. punkt 69).  Alm.bestemmelser § 54.  
 
August-september: Menighetsrådet vedtar lokal grunnordning som sendes tjenestevei via 
prosten til biskopen. Dersom den lokale grunnordning inneholder materiale som ikke er med i 
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justert ordning (Kirkemøtevedtakene fra 2017 og 2019), må menighetsrådet søke biskopen 
om godkjenning (jf. Tjenesteordning for biskoper §4).  Alm.bestemmelser § 55. Dette gjelder 
også om lokal grunnordning tidligere er godkjent. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Stein Reinertsen Bjarte Leer-Helgesen 
Biskop i Agder og Telemark Kirkefagsjef 
    
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
  
  
 
 
 
                                           
 
 
Mottakere: 
Click here to enter text., Click here to enter 
text.  

Click here to enter 
text. 

Click here to enter 
text. 
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Møte i Diakoniutvalget 10. mars 2020 

Tilstede: Venke Kristensen, Gunn-Hilde Syvertsen, Eva Marie Jansvik 

1. Kort presentasjon av utvalgets medlemmer- vi diskuterte hvem vi kunne utfordre til å være 
leder og nye medlemmer. Vi trenger 1-2 medlemmer til i utvalget.  
Gunn- Hilde sa seg villig til å være leder.  

2. Gikk gjennom årsrapporten for 2019 for å gjøre kjent med hva som ligger under paraplyen 
«Diakoniutvalget» 

3. Innspill til oppdatering på nettsiden; 
- Vårens program for KIA 
- Informasjon om kirkeskyss 
- Givertjenesten for trosopplæring 

4. Ideer til nye tiltak; 
-  «Sorgen det ikke sendes blomster til»? Skulle vi hatt det tilbud for dem om sorggruppe? 
- Pilgrimstur for menigheten. Kunne skape samhold på tvers av miljøene i menighetene.  
- Kirkens besøkstjeneste  
- Tilby øvelseskjøring for enslige mindreårige flyktninger 

Vi ønsker å sette opp disse aktivitetene/oppgavene på et skjema som kan ligge i våpenhuset, 
på kirkesenteret, Harkmark kirke, Skjernøy kapell og på nett som folk kan fylle ut ift 
frivillighet.  

5. Diakoniutvalget har fått forespørsel fra leirkomiteen for årets Balubaleir om å støtte 
økonomisk dersom enkelte ikke har anledning til å bli med på menighetsleiren av 
økonomiske årsaker. Dette er diakoniutvalget positive til. Leder av leirkomiteen, Inga 
Øybekk, kan kontaktes dersom man ønsker å sponses helt eller delvis, og hun formidler 
videre behovet til diakoniutvalget.  

6. Diakoniutvalget sponset Godhetsuka med penger til t-skjorter i 2019. Vi foreslår derfor at 
Godhetsuka legges inn under Diakoniutvalget fremover.  

7. Vi ønsker at diakoniutvalget skal bidra til samhandling for Mandal, Skjernøy og Harkmark. 
8. Neste møte blir 5. eller 12. mai. Gunn-Hilde og Venke sjekker kalenderne og gir 

tilbakemelding.  
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Referat fra møte i «Grønn-menighet»-utvalget 
 
torsdag 5. mars 2020 kl 19.00 på Kirkesenteret 
 
Tilstede: Aurora Bakklund, Solveig Jalia S Olsen og Astrid Braadland 
Forfall: Helle Emilie Osestad 
 
Sak 1/20 Klesbyttemarked lørdag 28. mars 
Det blir Klesbyttedag lørdag 28. mars kl 11-15 på Kirksenteret. 
Frammøte kl 9.00. 
Innlevering av klær kan skje på Kirkesenteret i åpningstiden, ma-fr kl 10-14 fra 19. mars, og fra kl 10 
på selve byttdagen. Vi avklarer med vertene på Kirketorvet om de kan ta imot varene. 
Hver person kan levere inntil 10 plagg. For hvert plagg utleveres en lapp som kan benyttes til innbytte i 
et nytt plagg. 
 
Informasjon: 
Solveig Jalia og Aurora sørger for at det opprettes et arrangement på Facebook. Astrid får tekst og 
sender det til Rådmund Steinsvåg (Naturvernforbundet)  og Elisabeth Lindland (MDG). 
Astrid tar kontakt med Eva Marie angående plakater. Vi trenger 30 plakater i A-4 og tre i A-3. Ingen 
skal være laminert. 
Astrid tar også kontakt med kontoret for å få arrangementet med i kunngjøringen i gudstjenestene 15. 
og 22. mars og prøver å få inn en omtale av arrangementer i Lindesnes tirsdag 24. mars. 
 
Utstyr: 
Vi trenger tre klesstativ i tillegg til det store i bakganga. Solveig Jalia og Helle Emilie tar mede hvert 
sitt. Aurora spør en person om klesstativ og speil. 
Astrid spør om å få låne kleshengere fra kirken. 
 
Bemanning: 
Det trengs tre personer i tillegg til utvalgets medlemmer. Aurora spør to personer og Solveig Jalia spør 
en person. 
 
Vi ønsker også å tilby kundene noe å spise. Alle medlemmene tar med kake. Aurora sørger for et 
glutenfritt produkt. Astrid kjøper kaffe, te, saft og tar kjøkkenansvaret. 
 
Aurora og Solveig Jalia sørger for bakgrunnsmusikk. 
 
 
 
 
Neste møte blir onsdag 18. mars kl 1800 på Kirkesenteret. 
 
 
Astrid Braadland 
ref. 
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REFERAT FRA MØTET I INNSAMLINGSGRUPPA 
ONSDAG 4. MARS 2020. kL 09.00 PÅ Kirkesenteret 
 
Tilstede: Finn Vidar Mo, Astrid Braadland, Kai Sødal og Helga Marie de Presno 
 
Åpningsord v/ Finn Vidar Mo 
 
Sak 8/20 Referat fra møtet 30.01.20. Referatet ble godkjent. 
 
Sak 9/20 Inntektsbringende arrangementer 
Oppdatering og videreføring av sak 4/20 
Helga Marie tar kontakt med Brit Turid Madsen ang. kollekt på musikkgudstjenesten 
søndag 15.mars. 
Mari Sørensen og Karin Dahl tar ansvar for Damenes Aften til høsten. 
 
Torunn Halvorsen er villig til å være med i komite for Gresk Aften. Helga Marie jobber 
videre med navn til komiteen. 
Det planlegges konsert v/kantor også til høsten. 
 
Sak 10/20 Økonomi: 
 
Kai orienterte utfra regnskap pr 29.02.20. Opplegget er endret slik at en kan sammenligne 
pr måned mot året før og akkumulert hittil. Det er gledelig at gaveinntektene har økt i 
februar og at gaven fra Bruktbutikken har økt. 
Lånesaldo pr 29.02.20 er nå på kr 17.9 mill. 
Innsamlingsgruppa ble enige om at vi ikke skal starte ny ringerunde for å få nye givere 
da vi vet at det jobbes for å få nye givere til givertjenesten for Barn og Unge. 
Det er viktig at dette samordnes. 
Det satses på at vi ved planlagte arrangementer utfordrer folk til å bli faste givere. 
Skjemaet for å bli fast giver oppgraderes. Astrid tar ansvar for å følge opp dette. 
Det må jobbes videre med egen vipps for Kirkesenteret slik at det blir lettere tilgjengelig 
for brukerne. Det er viktig at administrasjonen kan svare på henvendelser ang. 
givertjenesten. 
Givertjenesten må være lett tilgjengelig også på nettsida. 
 
Sak 11/20 Eventuelt 
Ingen saker 
 
 
Dato og sted for neste møte: 2.april 2020 kl 10.00 hos Finn Vidar 
 
 
Helga Marie de Presno 
(referent) 



14/20 Orienteringssaker - 20/00020-3 Orienteringssaker : Vedlegg til brev til menighetene

 

 
 
GLOBAL UKE MOT MODERNE SLAVERI  
Millioner av mennesker i verden lever som slaver på grunn av menneskehandel, elendige 
arbeidsvilkår eller andre former for utnytting, som oftest på grunn av fattigdom og mangel 
på rettigheter. Krig, korrupsjon og klimaendringer bidrar til at flere er tvunget inn i slaveri-
lignende forhold. Mange flyktninger og migranter utnyttes til tvangsarbeid eller prostitusjon, 
også i Europa og her i Norge, som oftest i det skjulte. 
 

Bli med på Global uke mot moderne slaveri 8.-15.nov 2020 når menigheter og grupper over 
hele Norge tar slaveri-temaet inn i sine faste arenaer.  Kirkene i Norge, samlet i Norges 
Kristne Råd (NKR), som står sammen om uka.  Norges Kristne Råd er fellesrådet for 22 
kirkesamfunn.  

Vi inviterer DEG til å tenke på om dere kan få til en markering i 2020?  
Ambisjonsnivået bestemmes dere selv. Kanskje ta temaet inn i en av gudstjenestene 8.-
15.november? i ungdoms- eller unge voksne- samlinger eller andre faste møtepunktene? 
Eventuelt ha en film- eller seminarkveld? Det går også bra andre tider på høsten. Gjør det 
gjerne samme med andre kirkesamfunn, grupper og interesseorganisasjoner i ditt nærmiljø.  
Slik kan det gjøres:  

BE SAMMEN OG SAMTIDIG. Les opp og be fellesbønnen for Global uke som finnes på 
globaluke.no Dette er nok til at din menighet regnes med! Husk å gi oss beskjed. 

FÅ BESØK AV EN RESSURSPERSON. Norges Kristne Råd kan bidra med fagpersoner som kan 
snakke om moderne slaveri, holde andakt, preke, m.m. og kan dekke kostnader for disse. 
Eksempler på slike finnes/kommer på nettsiden.  
 
BRUK GRATIS MATERIELL. Materiell til gudstjeneste, opplegg for ungdom og familier, tips 
om filmer, seminar- eller samtalekveld, inspirasjonstekster, fakta- og handlingsark, osv. 
ligger på www.globaluke.no NB! Her registrerer man også sin aktivitet, så kommer den opp 
på landsoversikten på nettsiden. 
 
SØK OM ØKONOMISK STØTTE ved hjelp av søknadsskjema på nettsiden 
 
 
Mye eller lite – alt teller i kampen mot moderne slaveri. Kontakt oss på efs@norkr.no, tlf. 
23 08 13 25 / 934 41 915 eller erhard.hermansen@norkr.no  
 
VELKOMMEN MED! 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00040-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Virksomhetsplan for perioden 2021-2024 
 
  
 
         
 
Saksframlegg 
Virksomhetsplanen som det forrige menighetsrådet laget for perioden 2016-2020 går mot 
slutten, og derfor må nytt menighetsråd lage en ny virksomhetsplan for perioden 2021-2024. 
Mandal menighetsråd må ta stilling til når arbeidet skal settes i gang, og hvem som skal ha 
ansvaret for å lage planen. 
 
Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 15/20 06.05.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00041-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Opprettelse av kommunikasjonsteam 
 
  
 
         
 
Saksframlegg 
Flere mener at det har vokst fram et behov for et kommunikasjonsteam i Mandal menighet. 
Per i dag har sokneprest med ektefelle, og også Trosopplærere, gjort sitt beste for å 
kommuniserer med medlemmene og andre interesserte via bl.a. digitale medier. Det har 
spesielt eskalert under koronapandemien. I denne tiden ser man at informasjon og 
kommunikasjon er svært viktig. En effektiv og god kommunikasjon fra kirken og 
kirkesenteret ut til menigheten og til resten av omverden bør kanskje derfor prioriteres. Det 
er ønskelig at noen koordinere og jobber dedikert med kommunikasjon. Mandal 
menighetsråd bør ta en beslutning på om det skal opprettes et kommunikasjonsteam, og 
eventuelt gi et mandat til noen som kan sette arbeidet i gang.  
 
Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd ser nytten av å opprette et kommunikasjonsteam, og anmoder 
Arbeidsutvalget om å jobbe videre med hvordan dette skal organiseres. Arbeidsutvalget 
presentere et forslag for menighetsrådet så snart som mulig. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd                       



 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 

  
 

1 
 

Møteinnkalling  
Mandal menighetsråd 
 
Møtedato: 26.05.2020 kl. 19:30 

Møtested: Klosterhaven i Kirkesenteret i Mandal 

Arkivsak: 19/00046 

 
 
 
 
   
 
 
 
MANDAL, 25.05.2020 
 
 
Bjørn Arve Bentsen 
Leder 

Dianne Lauen Singstad 
Sekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
   
 
 

1 
 

Møteinnkalling  
Mandal menighetsråd 
- Unntatt offentlighet  
Møtedato: 26.05.2020 kl. 19:30 

Møtested: Klosterhaven i Kirkesenteret i Mandal 

Arkivsak: 19/00046 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post ds277@kirken.no. Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær. 
 
SAKSLISTE   
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saker til behandling 

17/20 19/00035-25 
Tilsetting av ny kapellan i Mandal- og Holum menigheter - 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 
1. ledd nr. 1 

Eventuelt 
 
MANDAL, 25.05.2020 
 
 
Bjørn Arve Bentsen 
Leder 
 
 
Dianne Lauen Singstad 
konsulent 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 19/00035-25 Unntatt offentlighetOffl. 
§ 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 
1. ledd nr. 1 

 
 

 
 
 
Tilsetting av ny kapellan i Mandal- og Holum menigheter 
 
 
 
Vedlegg:  
Brev til menighetsråd og innstillingsråd med vedlegg 
 
Saksframlegg 
Det skal ansettes en kapellan i Lister og Mandal prosti med Mandal sokn og Holum sokn 
som tjenestested. Søknadsfrist var 21.mai 2020. Intervjuene skal foregå 25. mai, og så skal 
menighetsrådet uttale seg om hvilke søkere en ønsker tilsatt i stillingen og oversende 
uttalelsen til bispedømmekontoret. Det blir innstillingsråd senest 27. mai og tilsetting i 
bispedømmerådsmøtet 8. juni 2020. 
 
Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd har nøye vurdert kandidatene, og sender sin anbefaling til 
Bispedømmekontoret. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 17/20 26.05.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Agder og Telemark bispedømmeråd  
 
 

Postadresse: E-post: agder.bdr@kirken.no Telefon: +47 38 10 51 
20 

Saksbehandler 

Postboks 208 Web: www.kirken.no/agder Telefaks:    Grethe Ruud Hansen 
4662 KRISTIANSAND S Org.nr.:818 066 872     
 

  
 
Adresseinformasjon fylles inn ved 
ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 
 
   
   
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 17.04.2020 Vår ref: 20/01693-2    Deres ref:    
 
 

Brev til menighetsråd og innstillingsråd 

 
Agder og Telemark bispedømmeråd skal tilsette kapellan i Lister og Mandal prosti med 
Mandal sokn og Holum sokn som tjenestested. Tilsettingen blir gjort av Agder og Telemark 
bispedømmeråd på sitt møte den 08.06.20. 
 
Vi vil i dette brevet invitere menighetsrådene til samarbeid om tilsettingen, samt informere 
om prosess og prosedyrer. 
 
Menighetsrådets representasjon i innstillingsrådet 
 
Innstillingsrådet består av vedkommende prost, stiftsdirektøren eller den denne gir fullmakt, 
én representant for arbeidstakerne og én representant for det eller de berørte menighetsråd. 
 
Menighetsrådene i Mandal og Holum utpeker én felles representant blant sine valgte 
medlemmer til innstillingsrådet. 
 
Vi gjør oppmerksom på bestemmelsen i § 15 i personalreglementet for Den norske kirke: 
 
Ingen av medlemmene kan bindes av det organ det utgår fra i sin vurdering og konklusjon. 
 
Menighetsrådets medvirkning ved innkalling av søkere til intervju 
  
De søkere som synes å være best kvalifisert, skal innkalles til intervju. Ved tilsetting av prest 
avgjør biskopen dette i samråd med stiftsdirektøren. Er det blant de kvalifiserte søkerne 
personer med funksjonsnedsettelse eller nedsatt arbeidsevne, skal minst én av disse innkalles 
til intervju.   
 
Medlemmene av innstillingsrådet kan dessuten kreve at andre kvalifiserte søkere innkalles. 
Dette betyr at menighetsrådets representant i innstillingsrådet vil bli kontaktet og konsultert 
før det blir avgjort endelig hvem som skal innkalles til intervju.  
 
Menighetsrådets representasjon ved intervju av søkere  
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Ved intervju skal innstillingsrådet delta. Dette betyr at den representanten som 
menighetsrådet har utpekt til innstillingsrådet, også deltar under intervjuene.  
 
Intervju av søkerne vil gjennomføres digitalt. Vi vil komme tilbake til det senere. 
 
Intervjuet ledes av personalsjefen. Menighetsrådets representant i intervjuet får stille 
spørsmål til den som intervjues. Etter intervjuet informerer representanten tilbake til 
menighetsrådet om sine vurderinger og inntrykk fra intervjuet.  
 
Menighetsrådets uttalelse  
Den best kvalifiserte søkeren skal tilsettes i ledig stilling. Ved vurderingen av hvem som er 
best kvalifisert, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, 
sammenholdt med kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningen. Det er kun 
dokumenterte opplysninger som kan vektlegges. Det er et viktig prinsipp at alle søkere skal 
vurderes.  
 
Menighetsrådet skal foreta en prioritering og avstemning over hvilke tre personer rådet 
ønsker tilsatt. Denne prioriteringen er rådgivende for innstillingsråd og bispedømmeråd.  
 
Avstemningen skjer ved vanlig flertallsvotering. Det skal stemmes særskilt over hvem som 
skal være nr. 1, nr. 2 og nr. 3.  
 
I praksis skjer avstemningen ved at når drøftelsene er sluttført, klarlegger møteleder hvilke 
søkere som foreslås til førsteplassen. Deretter gir menighetsrådsmedlemmene sine stemmer.  
 
Deretter foretas en tilsvarende avstemning til andreplassen. Den søkeren som fikk flest 
stemmer ved avstemningen om førsteplassen, er ikke med i avstemningen om andreplassen. 
Når kandidatforslagene til andreplassen er klarlagt, foretas en avstemning over disse. 
  
Avstemning om tredjeplassen gjøres på samme måte som på første- og andreplassen. Det skal 
altså «stemmes for» kandidater, og kandidatene settes ikke opp mot hverandre i 
avstemningen  
 
I et menighetsråd, som har åtte medlemmer, kan et avstemningsresultat se slik ut:  
 
 

1. Kari Jensen   4 stemmer  
Per Olsen   3 stemmer  
Knut Hansen   1 stemme  

 
2. Per Olsen   3 stemmer (med leders dobbeltstemme)  

Knut Hansen   3 stemmer  
Anne Nilsen   2 stemmer  

 
3. Anne Nilsen   4 stemmer  

Knut Hansen   2 stemmer  
Marte Larsen   1 stemme  
Jens Pettersen  1 stemme  

 
I uttalelsen skal de ønskede søkere nevnes i prioritert rekkefølge. Rådets uttalelse føres inn i 
møteboken med opplysning om stemmetall for de søkerne rådet har foreslått. Vedtar rådet 
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ikke å gi noen uttalelse, skal også dette føres inn i møteboken. Rådet sender utskrift av 
møteboken til innstillende myndighet: agder.bdr@kirken.no. 
 
Ta kontakt med bispedømmekontoret før utsendelse, dersom dokumentet er unntatt 
offentlighet. 
 
Avgitt uttalelse følger saken til eventuell tilsetting har funnet sted.  
 
Dokumenter i tilsettingssaken  
Søknader, CV og utvidet søkerliste er unntatt offentlighet. Daglig leder/kirkeverge mottar 
dokumentene (via Altinn/digipost eller brev) og gjør disse tilgjengelige for 
menighetsrådsmedlemmene til det møtet der menighetsrådet skal avgi uttalelse i saken.  
 
Bispedømmekontoret innhenter referanseuttalelser og menighetsrådets representant i 
innstillingsrådet vil motta kopi av disse i forbindelse med intervjuene. Menighetsrådets 
representant i innstillingsrådet kan i menighetsrådsmøte orientere om innholdet i 
referanseuttalelsene til de øvrige menighetsrådsmedlemmene. Referanseuttalelsene bør av 
personvernhensyn ikke sendes ut til menighetsrådets medlemmer. Vi anbefaler at 
referanseuttalelsene refereres muntlig i møtet. Kopier av referanseuttalelsene kan også deles 
ut i møtet, men skal samles inn og makuleres. 
  
 
Taushetsplikt og offentlighet  
Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for menighetsrådets behandling av 
tilsettingssaken. Det betyr blant annet at det stilles krav om saklighet, forsvarlig 
dokumentbehandling og taushetsplikt.  
 
Når menighetsrådet har tilsettingssaken til behandling, skal saken behandles for lukkede 
dører, jfr. § 3 i «Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet.» 
  
Saksdokumentene i tilsettingssaken, unntatt den enkle søkerlisten, er unndratt offentlighet. 
Menighetsrådet kan ikke gi innsyn til andre i saksdokumenter som det får tilsendt fra 
bispedømmerådet.  
 
Menighetsrådet råder over sin uttalelse. Hovedregelen er at menighetsrådets uttalelse er 
unndratt offentlig hvis ikke menighetsrådet i møte bestemmer at uttalelsen skal være 
offentlig. Uansett må det ikke gis opplysning om at en søker er med i menighetsrådets 
uttalelse dersom søkeren har bedt om at navnet ikke offentliggjøres. Det er bispedømmerådet 
som avgjør om en søker kan få navnet sitt unndratt offentlighet.  
 
Innstillingsrådets innstilling (men ikke begrunnelse) i tilsettingssaker er offentlig etter at 
bispedømmerådet har gjort tilsettingsvedtak.  
 
Bispedømmerådets vedtak i en tilsettingssak er i utgangspunktet offentlig fra det tidspunkt 
vedtak er fattet i rådets møte.  
 
Den utvidete søkerlisten er partsoffentlig. Det betyr at den bare kan gjøres kjent for søkerne, 
og disse har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 b siste ledd. Søkere som ønsker 
opplysninger fra den utvidete søkerlisten, skal henvises til bispedømmekontoret.  
 
Det utarbeides et skriftlig notat fra samtalen med referansepersonene. Dette notatet anses som 
internt notat, og gjøres kun tilgjengelig for menighetsråd, innstillingsråd og bispedømmeråd. 
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Tidsplan for tilsettingssaken  
Vi legger opp til følgende prosess i tilsettingssaken:  

x Søknadsfrist 03.05.20  
x Bispedømmekontoret ønsker tilbakemelding på hvem som skal representere 

menighetsrådet innen 01.05.20 
x Intervju 13.05.20 
x Menighetsrådet uttaler seg om hvilke søkere en ønsker tilsatt i stillingen og 

oversender uttalelsen til bispedømmekontoret innen 22.05.20 
x Innstillingsråd senest 27.05.20 
x Tilsetting i bispedømmerådsmøte 08.06.20 

 
Kommunikasjonen til menighetsrådet vil i denne saken være mellom daglig leder i 
menigheten og saksbehandler Grethe Ruud Hansen/personalsjef Bjarne Nordhagen. 
  
 
Vi viser for øvrig til Personalreglement for Den norske kirke:  
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-
kirken/kirkemotet/2019/vedtak/km_13_19_nytt_personalreglement_dnk_vedtak.pdf  
 
 
Vi ser fram til samarbeid om tilsetting av ny prest i deres menighet.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bjarne Nordhagen 
Personalsjef       Grethe Ruud Hansen 
        Førstekonsulent 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg:  
Utlysningstekst kap Mandal og Holum 
 
 
Kopi til: 
Agder og Telemark bispedømmeråd, Ole 
Jørgen Sagedal 

Postboks 208 4662 
KRISTIANSAND S 

Agder og Telemark bispedømmeråd, Bjarne 
Nordhagen 

Postboks 208 4662 
KRISTIANSAND S 

 
 
Mottakere: 
Prosten i Lister og Mandal prosti            Pb 265 4576 LYNGDAL 
Holum menighetsråd            Postboks 210 4503 MANDAL 
Mandal menighetsråd            Postboks 210 4503 MANDAL 
Albert Martin Walla PF            Brattstø 4 4990 SØNDELED 
 



17/20 Tilsetting av ny kapellan i Mandal- og Holum menigheter - 19/00035-25 Tilsetting av ny kapellan i Mandal- og Holum menigheter : Brev til menighetsråd og innstillingsråd med vedlegg

Kapellan i Lister og
Mandal prosti med
Mandal sokn og
Holum sokn som
tjenestested
Den norske kirke, Agder og
Telemark bispedømme

Menighetenes profil  
Staben i Mandal og Holum består av to sokneprester, to trosopplærere, to
kantorer, kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og adm med kirkeverge, personalsjef, kirkegårdssjef og to
konsulenter med ansvar for menighetsrådene, økonomi, påmeld. til dåp/vigsel m.m. Kapellanstillingen er
nyopprettet.   
 
Sokneprestene sitter i hvert sitt menighetsråd, og prester og andre ansatte er medlem av ulike utvalg i
menigheten.  
 
Det er mange frivillige i menighetene som er involvert i gudstjenesten og i andre oppgaver. Det er høy
aktivitet og mange ulike tilbud i menighetene.   
 
I Holum er det et nært samarbeide med bedehuset i bygda. I Mandal er det noe samarbeid om barne- og
ungdomsarbeid med de andre menighetene og organisasjonene. Det er et tett samarbeide med NMS (U),
KFUK/M Speideren, Ys Men, Laget, Søndagsskolen og KIA.  
 
Menighetenes visjon og satsingsområder  
Mandal menighet har sluttet seg til Den norske kirkes visjon som er Mer himmel på jord. Menigheten
ønsker å være et inkluderende fellesskap med rom for alle aldersgrupper, et mangfold av aktiviteter og
uttrykk og rom for ulike meninger, basert på respekt for hverandre. Menighetsrådets satsingsområder er
gudstjenesteliv, diakoni, trosopplæring og misjon.   
 
Holum menighets visjon er Trivsel – tro – tjeneste. Holum menighet ønsker å skape gudstjenester og andre
arrangementer der alle trives. I denne atmosfæren av trivsel skal mennesker ledes inn i eller bli bevart i
troen, noe som igjen inspirerer til tjeneste for medmennesker i nærmiljø og menighet.   
 
Tiltak   
Mandal og Holum menigheter har en rekke aktiviteter i tillegg til gudstjenestelivet, bla;  Babysang,
Familiebaluba, Tirsdagssprell, Småbarnssang, Klubben for tweens. Dansegruppe, Kor for barn og ungdom,
voksne og seniorer, Ungdomskafé, Ungdomskirke, Tro og liv, Åpent kirketorv på hverdager,
Kveldsbibelskole, Middagstilbud, Håndarbeidsgruppe, Tidebønner, Felles bibellesning, En rekke diakonale
tiltak.   
 
Gudstjenestelivet  
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Mandal kirke er godt besøkt. Det samme gjelder Skjernøy kapell, målt mot innbyggertallet. Harkmark er en
populær kirke for dåp og bryllup. Alle kirkene er svært godt besøkt i høytidene.    
 
I Holum er det god kirkesøkning og det jobbes for at flere barnefamilier skal kjenne seg hjemme i
gudstjenestene. Kirkesøkningen varierer fra 35 til 100 mennesker. På store dager som julaften og
konfirmasjon er kirken full.    
 
Forøvrig   
Den som blir tilsatt må rette seg etter:    
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige
tjenestemenn    
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested 

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven §30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest
(barneomsorgsattest). 
  

y  Søknadsfrist: 03.05.2020

é  Arbeidsgiver: Den norske kirke

J  Sted: Mandal

�  Stillingstittel: Kapellan i Lister og
Mandal prosti med
Mandal sokn og Holum
sokn som tjenestested

K  Heltid / Deltid: Heltid

ʖ  Ansettelsesf… Fast

ɭ  Stillingsprose… 100

�  Webcruiter-ID: 4220524937

µ  Stillinger: 1

ǃ  Sosial deling :    ā� āÔ ā� āÓ

Arbeidsoppgaver

ý delta i konfirmantarbeidet i samarbeid med undervisningsleder og sokneprestene  
ý delta i menighetenes trosopplæringsarbeid og kirke/barnehage og kirke/skole samarbeidet   
ý gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med de andre prestene. Fri minimum en helg i

måneden 
ý bidra til utvikling av ungdomsarbeidet sammen med ansatte og de frivillige. Det er et ønske om å få

opp frekvensen på ungdomsgudstjenester  
ý institusjonsandakter

Kvalifikasjoner

ý cand.theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004) 
ý praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper

ý ha hjerte for unge 
ý god formidlingsevne
ý selvstendig og strukturert kapellan med gjennomføringskraft
ý vilje til å skape gode relasjoner og samarbeid med stab, råd og frivillige
ý fleksibel og løsningsorientert 

Vi tilbyr

ý lønn som kapellan i stillingskode 0922  
ý etter- og vidererutdanning 
ý godtgjørelser etter gjeldende satser 
ý pensjonsinnskudd  
ý arbeidsveiledning
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J Arbeidssted

Store Elvegata 33, 4514 Mandal
Norge

 
ʒ Kontaktinformasjon

Bjarne Nordhagen
Personalsjef
� 90996790

Ó bn576@kirken.no

Geirulf Grødem
Prost

� 47374079
Ó geirulf@lyngdal.kirken.no

 
 
 
Mandal og Holum sokn ligger i Lindesnes kommune. Kommunen er landets
sydligste, og en av de største i Agder med sine 23.000 innbyggere. Her er det mange
kvaliteter: et variert og godt næringsliv med mange spennende arbeidsplasser, et
rikt kulturliv, gode oppvekstmiljøer, godt klima og mange attraksjoner. 

Kommunen grenser til Lyngdal i vest og Kristiansand i øst. Avstanden mellom
Mandal og Kristiansand er ca. 4 mil. I dag beregner man 40 minutter i bil mellom
byene, men med ny vei fra 2021 vil kjøretiden bli halvert.

I Mandal by bor nærmere 11.000 av kommunens innbyggere. Her er også
administrasjonssenteret for kommunen.

Holum sokn ligger 10 km nord for Mandal sentrum. Tettstedet Holum har i overkant
av 600 innbyggere. Det er barneskole i Holum, nytt idrettsanlegg og et aktivt
skytterlag.

https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/lindesnes/

Mandal sokn har tre gudstjenestesteder; Mandal kirke fra 1821, Harkmark kirke fra
1613 og Skjernøy kapell fra 1913. 

I Holum sokn finner vi Holum kirke som ble oppført i 1825. Kirkens grunnplan er
en enkel korskirke. Kirken rommer 500 personer. I Holum feires gudstjeneste hver 2.
søndag.

Kirkekontoret flyttet inn i nye lokaler midt i gågata i Mandal våren 2019. Det
ligger 5 minutters gange fra Mandal kirke hvor de ansatte kan parkere gratis. 

 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 

  
 

1 
 

Møteinnkalling  
Mandal menighetsråd 
 
Møtedato: 17.06.2020 kl. 19:00 

Møtested: Klosterhaven i Kirkesenteret i Mandal 

Arkivsak: 19/00046 

 
 
 
 
   
 
 
 
MANDAL, 09.06.2020 
 
 
Bjørn Arve Bentsen 
Leder 

Dianne Lauen Singstad 
Sekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
   
 
 

1 
 

Møteinnkalling  
Mandal menighetsråd 
 
 
Møtedato: 17.06.2020 kl. 19:00 

Møtested: Klosterhaven i Kirkesenteret i Mandal 

Arkivsak: 19/00046 

 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest til leder eller på e-post ds277@kirken.no.  
 
Åpningsord ved Gunn Hilde Syvertsen 
 
SAKSLISTE   
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Orienteringssaker 
18/20 20/00054-1 Orienteringssaker 
Saker til behandling 
19/20 20/00053-1 Ny kapellanstilling - status pr juni 2020 
20/20 20/00049-2 Menighetsbladet "På kirkebakken" status vår 2020 
21/20 20/00055-1 Nytt barnekor i Mandal menighet? 
22/20 20/00056-2 Møteplan Mandal menighetsråd høsten 2020 
Eventuelt 

 
Vi får i tillegg besøk av trosopplærerne, Oddveig F. Olsson og Lotte Ploug ca. 
kl.19.30. De vil presentere seg for det nye menighetsrådet – fortelle hvem de er og 
hva de driver med. Still gjerne spørsmål og bli kjent med dem. 
 
 
 
MANDAL, 09.06.2020 
 
 
Bjørn Arve Bentsen 
Leder 
 
Dianne Lauen Singstad 
Konsulent 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00054-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Orienteringssaker 
 
Vedlegg:  
05.06.20 Referat fra oppstartsmøte i Jubileumskomiteen for Mandal kirke 2021 
11.05.20 Referat fra Diakonitutvalget  
26.05.20 Referat fra Økonomiutvalget 
26.05.20 Referat styremøte i Mandal Frivilligsentral 
27.05.20 Referat fra Gudstjenesteutvalget 
Leder slutter i utvalget Grønn menighet 
Referat fra årsmøte i Mandal Frivilligsentral 2020 
Sammen som kirke i hele verden 
 
 

 Rapport fra soknepresten 

 Rapport fra Fellesrådet 

 Referat fra diverse utvalg 

 Årshjul 

 Informasjon fra MR-leder 
 
Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd tar orienteringssakene til etterretning 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd            17.06.2020 
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Møte i Jubileumskomiteen for Mandal kirke 2021 
 
Tilstede: Knut Lindseth, Mari Sørensen, Agnete Kjellin, Britt Turid Madsen, Bjørn Arve 
Bentsen, Eva Marie Jansvik 
 
Biskopen foreslår at visitas og jubileumsgudstjeneste slås sammen. Dato for dette er 28. 
november, 1.s. i advent.  
 
Mandal bys 100 års jubileum og Musikkens venners 50 års jubileum 
Vi knytter kontakt med kommunens jubileumskomite og Musikkens venner 

- Bjørn Arve tar denne kontakten ganske raskt.  
Kommunen og kirken gav ut et felles program sist. Vi antar det vil være naturlig å samkjøre 
både program og at det påvirker økonomien.  
 
 
Neste møte 17. juni kl 14-16. Vi innkaller kirkevergen også til dette møtet og håper 
kommunens representant kan stille.  
Vi lager møteplan for høsten i dette møtet.  
 
Økonomi 
Det er store muligheter for å få støtte, men dette må gjøres raskt og det er en stor oppgave. 
Tone Klev Furnes på bispedømmekontoret kan kanskje være behjelpelig.  
Martin Jansvik og Tor Bernt Sunde kan utfordres på innsamlingsarbeidet.  
Vi må gjøre en avklaring ift fordeling med kirkevergen.  
Mandal kirke har en nasjonal betydning, og det vil være naturlig å søke kulturråd etc. Her har 
også Agnete en oversikt på hvor man kan henvende seg.  
Det er en fordel at vi tenker stort- jo større budsjett, jo lettere å få støtte.  
 
Historisk materiell/ Jubileumsskrift 
Det ble gjort en grundig jobb til 150 års jubileet. Skal vi gjøre tilsvarende til dette jubileet. Vi 
utfordrer Knut og Agnete til å utforske dette. Vi utfordrer også Birgitte Sørensen til å bidra. 
Sjograf er et naturlig valg i produksjonen her.  
 
Ideer til gjestelisten 

- Kongehuset 
- NRK- TV gudstjeneste- Eva Marie drøfter dette med biskopen 
- Eyvind Skeie er positiv til å skrive en jubileumssalme- han har oversendt noen tanker 

som komiteen fikk presentert. Britt Turid er klar til å komponere melodien. 
- Jan Henrik Munksgård, kunsthistoriker som holder til i Kristiansand kunne inviteres til 

å holde foredrag om Mandal kirke 
-  

 
Ideer 

- Vi ønsker et program som rommer hele menigheten og byen, for folk i alle aldre og 
med ulike uttrykk. Barn og ungdom må involveres. 

- Er det interiørmessige behov for fornyelse? Kirketekstiler, maling o.l.   
- Kirka behøver å males. Dette må avklares hvorvidt er mulig å fullføre før jubileet.  
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- Naturlig å ha samarbeide med museet 
- Naturlig å hente frem alt som er i hvelvet i kirka og ha en utstilling 
- Profilering- Mari utfordres til å ta et særskilt ansvar her 
- Vi trenger ulike komiteer som kan jobbe for de ulike målgruppene; barn, ungdom, 

voksne, seniorer, involvere barnehager og skoler, ressursene vi har på huset- Agnete 
kan være en ressurs her 

- Kan vi se på prestene som har vært i Mandal kirke- har noen av dem utmerket seg? 
Kristoffer Knudsen, dr. Theol Godvin Ousland, Gabriel Skagestad ble biskop,  

- Dag Sundby har noen sitater om Mandal kirke 
- Gustav Vigeland har også skrevet noen tanker om Mandal kirke 

Vi utfordrer Birgitte på å finne litt på dette som er skrevet om kirka 
- Økumenisk samarbeide og det religiøse miljøet i byen kan involveres 
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Diakonitutvalg 11.05.20 
 
Tilstede:  
Eva Marie Jansvik, Kaja Kristensen og Gunn Hilde Syvertsen 
Frafall: Venke Kristensen 
 
Velkommen til Kaja Kristensen som er ny i diakoniutvalget. 
 
Arild Forsund har spurt ang budsjettet for diakoniutvalget 2020. Gunn Hilde kontakter ham for å få 
mer detaljert regnskap fra i fjor før vi kan si noe mer, da vi alle er nye i utvalget. 
 
Vi tar opp tråden fra sist møte ang lapp som kunne ligge i de ulike kirkene for oppgaver å melde seg 
på. 
- Eva Marie sier det er behov for besøkstjeneste. Dette merkes særlig på institusjonene når det er 
andakt der, særlig Orelunden. Da kunne presten gjerne hatt med seg 2-3 stykker som kunne stoppet 
opp og snakket med beboere. 
- Det trengs flere frivillige i kommunikasjonsteamet. 
 
Det er ønskelig at flere gudstjenester fortsetter å komme på nett også å etter at samfunnet åpnes 
mer opp etter corona tiden. Lettere å nå flere folk da, også de som er i såkalte rød og gul gruppe. 
Viktig også å fortsette med søndagspraten på nett. 
 
Eva Marie informerer om at det er søkt midler for å opprette en diakonstillinger. Når man vet mer 
om man får penger vil utvalget finne mer detaljert ut hvilke oppgaver de ønsker en diakon skal ha. 
 
Vi tar opp tråden fra sist ang pilgrimsferd. Gunn Hilde kontakter Birte Løvåsen i Søgne for å høre om 
det er aktuelt at hun kan lede ann eller kjenner noen vi kan spørre om dette. 
 
Punkter vi tenker det kan være behov for/viktig å prioritere i menigheten: 
- «Sorgen det ikke sendes blomster til». Sorg gruppe for skilte. 
- Samlivskurs. Her kan man blant annet invitere de som gifter seg, samt de som bringer barnet til dåp. 
- Integrering av fremmedkulturelle 
-Leksehjelp for muslimer 
- Det å bli sett i gudstjenesten/ føle seg velkommen og hjemme. Alle trenger venner. 
- Samtale gruppe for innvandrer jenter. Tema: det å komme til et nytt samfunn. 
- 20-30 aldersgruppa uten barn 
- Engasjere 20+ aldersgruppa 
 
Kaja blir med i grønn menighet gruppa. 
 
Neste møte tirsdag 9.juni kl 19 på kirkesenteret. 
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Møtereferat 
Mandal menighet - Økonomiutvalget 

Sted: Kirkesenteret 

Dato: 26.5.2020 

Møteleder: Arild Førsund 

Referent: Arild Førsund 

Deltakere: Astrid Braadland, Henriette C. M. Reiersen, Kai Sødal, Menighetsrådsleder Bjørn 
Arve Bentsen, Kirkeverge Øystein Ramstad 

Forfall: Kristian Sirevåg 

  

Tema Informasjons- og dialogmøte med Kirkeverge og Menighetsrådsleder. 

Agenda:  

1. Menighetens økonomiske tilstand 
2. Tiltak for å styrke inntektene  
3. Kostnadskontroll og –reduksjon 
4. Drifts- og virksomhetsstrategi for menigheten 

 

Bakgrunn og hensikt med møtet 

Økonomiutvalget ser behov for at det etableres en dypere forståelse i staben om 
nødvendigheten av å iverksette tiltak for å oppnå balanse i driften av menighetsaktiviteter 
innen utgangen av 2021. 

Forbedringstiltak må gjennomføres: 

x Genere nye/større inntekter, 
x Kostnadsreduksjon, 
x Forbedring av økonomistyringsrutiner herunder, månedlig budsjett- og 

regnskapsoppfølging, samt fullmakts- og rolleavklaringer 

På vegne av Menighetsrådet (MR), og i nært samarbeid med Kirkevergen og lønnede og 
frivillige medarbeidere, vil Økonomiutvalget organisere arbeidet med å implementere 
tiltakene. I tillegg til å oppnå forsterket økonomisk styring, forventes at dette også vil bidra 
til en tydeliggjøring av hvilke oppgaver som må utføres av lønnede medarbeidere og hvilke 
som kan/bør utføres av frivillige medarbeidere. 
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Sak 1 - Menighetens økonomiske tilstand 

Det er en kommunikasjonsutfordring å formidle alvoret ved at Menighetsrådets drift går i 
minus når Kirkesenteret samtidig har et overskudd som er større enn Menighetsrådets 
driftsunderskudd. Resultatet for 2019 viser et driftsunderskudd på kr 373.800 for 
menighetsaktiviteter, mens resultat før avskrivninger på Kirkesenteret viser et overskudd på 
kr 606.200. Overskuddet er planlagt anvendt til avdrag på lån og oppgraderinger i kinoen.   

Menighetsrådets økonomiske virksomhet kan inndeles i:  

x Drift av tradisjonelle og nye menighetsaktiviteter 
x Drift og finansiering av Kirkesenteret. 

Menighetens aktiviteter har økt i omfang, dels som følge av det nye Kirkesenteret. Derav har 
også driftskostnadene økt, uten at det har vært tilstrekkelig fokus på at gaveinntekter, 
ofringer og/eller brukerbetalinger må øke tilsvarende. Det legges opp til videreføring av 
eksisterende aktiviteter med forutsetning om at en klarer å generere nye inntekter og/eller 
redusere kostnader.  

Underskuddet for menighetsaktiviteter er dekket av oppsparte midler fra tidligere år. Vi kan 
ikke fortsette å tære på oppspart kapital. Det er heller ikke anledning til å ta opp kassekreditt 
eller lån til dekning av driftsaktiviteter. Og det er et myndighetskrav at driften bringes i 
balanse innen to påfølgende år etter et år med driftsunderskudd, altså innen utgangen av 
2021. 

Underskuddet på drift av trosopplæringsaktiviteter alene viser behov for økning av 
gaveinntekter til den tilknyttede givertjenesten, med ca kr 200.000 pr år. Menighetens 
forpliktede andel av lønnsmidler og sosiale kostnader på kr 630.000 skal overføres årlig til 
Fellesrådet (FR). Resten, omtrent kr 1 mill, dekkes av statlige midler via Bispekontoret. 
Administrasjonskostnader (andel av lokalleie) dekkes av FR. 

Også menighetsbladet går med betydelig underskudd. For å begrense dette har man gått 
ned på antall utgivelser. Hel eller delvis distribusjon vha. frivillige medarbeidere må 
vurderes. 

Sak 2 - Tiltak for å styrke inntektene  

For å øke giverinntekter til trosopplæring jobbes det med å etablere et giveroppfølgings-
team. I tillegg har Kristian Sirevåg, sammen med Martin Jansvik, påtatt seg å legge til rette 
for å utnytte sosiale medier og digitale selvbetjeningsløsninger for giver- og gave-
registrering. 

Det var enighet om at det er viktig å få frem aktivitetsmangfoldet i trosopplæringen når 
givertjenesten skal profileres. 

Kirkevergen stilte spørsmål ved hensiktsmessigheten av å ha to givertjenester (trosopplæring 
og Kirkesenteret). Kai Sødal redegjorde for viktigheten av forutsigbar inntekt til Kirkesenteret 
for å opprettholde tillit hos banken på at vi vil kunne ivareta våre låneforpliktelser. 

Klokkertjenestegodtgjørelsen fortsetter.  
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Menighetsrådet kan søke om ytterligere bidrag fra Fellesrådet (FR), men Kirkevergen tror det 
er tvilsomt om FR vil imøtekomme en slik søknad ettersom FR ikke kan regne med økte 
bevilgninger.  

For å understøtte og forenkle arbeidet med givertjenester er det avgjørende å snarest få tatt 
i bruk Solidus CRM.  

Det er besluttet at Solidus skal erstatte ProFundo i Mandal menighet. ProFundo har varslet 
at de vil konvertere fra ProFundo Tindra til ProFundo CRM 15. juni. Solidus CRM bør derfor 
være klart til bruk innen 15. juni slik at vi unngår å måtte bruke ressurser på først å lære å 
bruke ny Profundo CRM for deretter å lære å bruke Solidus. 

Det var enighet om at både faste og frivillige (ulønnede) medarbeidere må involveres i 
opplæring og innfasing av Solidus, samt at rollebeskrivelser er nødvendig for å ivareta 
forventningsavklaringer. Det var også enighet om at implementering av Solidus CRM er et 
velegnet pilot-prosjekt for å etablere gode samhandlingsrutiner og rollebeskrivelser for 
medarbeidere i staben og frivillige medarbeidere som skal ivareta nøkkelfunksjoner. 

Tiltak: 

1. Implementere Solidus CRM  
a) Kirkevergen avklarer snarest når Solidus CRM kan tas i bruk.  

b) Kirkevergen oppnevner en hovedbruker og kontaktperson i staben, med en 
backup-ressurs, som kan fungere som kontaktperson og støtte for frivillige 
medarbeidere som organiserer giver- og innsamlingsarbeid.  

c) Kirkevergen innkaller Innsamlingsgruppa ved Astrid, representant for 
Økonomiutvalget og Regnskap Sør til et samhandlingsmøte for å avklare, og 
skriftlig dokumentere, ansvar-/rolle-/oppgavefordeling, kommunikasjons- og 
rapporteringsrutiner, oppfølgingsbehov, osv.  
Flg. avklares og beskrives:  

- Stabens rolle og oppgaver 
- Frivillige medarbeideres rolle og oppgaver  
- Hvem som ivaretar kontakten med giverne  
- Regnskapskontorets rolle og oppgaver 

2. Givertjeneste 
a) Etablere givertjeneste-team for nåværende givertjenesteordning for 

trosopplæringsaktiviteten (Økonomiutvalget) 

b) Etablere ny digital giver-registrering som kobles opp mot Solidus CRM (Kristian 
Sirevåg) 

Sak 3 - Kostnadskontroll og –reduksjon 

Kirkevergen støtter opp om at Økonomiutvalget utvikler rutiner for innkjøp av varer og 
tjenester med tilhørende definering av ansvarsområder og fullmakter.   

Kostnader til regnskapsføring økte med 50% i 2018. Også i 2019 var økningen betydelig. Det 
ble stilt spørsmål ved om noe av økningen kan tilskrives at aktiviteter er overført fra staben 
til Regnskap Sør. I så fall er det rimelig at Fellesrådet dekker en andel av disse kostnader. 
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Enkelte aktiviteter har i 1. tertial hatt betydelig merkostnad for enkelte kostnadsarter. Det 
gjenstår å se nærmere på bakgrunn og konsekvens. 

Kirkesenterets lokaler stilles til disposisjon til menighetens aktiviteter uten at aktivitetene 
belastes med kostnader for lokalleie. Disse kostnadene blir dermed ikke synlig som 
driftsunderskudd. 

Tiltak: 

3. Informasjon til staben: 

Kirkevergen orienterer staben om at dette arbeidet iverksettes og at det vil kunne 
innebære til dels betydelig endring i oppgaver og rutiner. Kommunikasjon og 
involvering vil skje direkte mellom staben og dedikerte frivillige medarbeidere.   

4. Avtaler mellom Menighetsrådet og Fellesrådet gjennomgås. 

5. Godtgjørelse til valgmedarbeidere 

Det ble ikke gitt godtgjørelse til valgmedarbeidere i 2019. Kirkevergen undersøker om 
det finnes midler som skulle vært stilt til disposisjon. Mange har tidligere gitt sin 
godtgjørelse til givertjenesten for barn og unge (trosopplæring). 

6. Regnskapsføring: 

Kirkevergen avklarer om det er rimelig at en andel av kostnader til regnskapsføring 
dekkes av Fellesrådet som følge av at oppgaver er overført fra staben til Regnskap 
Sør. 

7. Handlingsplan: 

Økonomiutvalget legger frem en rapport til MR i august om gjennomførte og 
planlagte tiltak videre. 

Sak 4 - Drifts- og virksomhetsstrategi for menigheten 

Det er gledelig å registrere at kreative og initiativrike medarbeidere i staben og blant 
frivillige bidrar til at Kirkesenteret fylles med aktiviteter for mennesker i alle aldre og med 
ulike behov.  

For å sikre god styring og kostnadskontroll er det imidlertid nødvendig at nye initiativ 
forankres i en virksomhetsstrategi besluttet av MR og at alle aktiviteter knyttes 
organisatorisk til et utvalg. 

Før evt. nye menighetsaktiviteter iverksettes skal dette være forelagt MR, eller bemyndiget 
utvalg, og beskrevet mht. formål med aktiviteten, målgruppe, ressursbruk (lokaler, materiell, 
mat etc.), identifisering av ansvarlig(e) person(er), fullmakter, utvalgstilhørighet, 
kostnadsoverslag og hvordan dette skal dekkes inn, og budsjett for aktuell periode. 

Det tas utgangspunkt i eksisterende rutiner. Forslag til endringer blir løpende diskutert 
direkte med ansvarlige personer både i staben og i frivillige grupper/utvalg oppnevnt av MR. 
Regnskap Sør involveres så langt det er formålstjenlig. 
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Det har tidvis vært utfordrende for frivillige medarbeidere å bli innlemmet og akseptert som 
samarbeidspartnere av staben. Kirkevergen poengterte at frivillige alltid skal kunne føle seg 
velkommen på Kirkesenteret. 

Tiltak: 

8. Sjekkliste for aktivitetsoppstart 

Økonomiutvalget vil ta initiativ til å etablere en sjekkliste-mal for hva som må være 
avklart før nye aktiviteter iverksettes.  

 

PM note:  Tilleggsinformasjon vedr. Kirkesenteret 

Det er budsjettert med inntekter på kr 1,936 mill i 2020. Disse dekker driftskostnader (ca kr 
400.000), renter (ca kr 450.000) og avdrag på lån (ca kr 1 mill). 

De budsjetterte inntektene kommer med ca 27 % fra utleie av kontorer, ca 44 % fra givere 
(hovedsakelig faste givere), 16 % fra bruktbutikken som gave og 13 % fra øvrige 
fellesaktiviteter.  

Det foreslås å legge opp til minst kr 1 mill i avdrag pr år i de neste 5 årene.  

På grunn av Coronakrisen kan det se ut som ca kr 400 000 av inntektene forsvinner i år, noe 
som resulterer i ca kr 650 000 til avdrag mot forventet ca kr 1 mill. Det er ikke 
tilfredsstillende, men kan ikke karakteriseres som krise ettersom det er mulig å avtale 
avdragsfrihet om nødvendig. 
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Referat fra styremøte i Bystyresalen 26/5 kl 1930 

 

Tilstede : Jan Arild Wigemyr, Johanna Engamo, Nadia Damkås, Arvid Adrianssens, Elisabeth Bakklund, 
Anne Britt Leite Salvesen, Berit Vesterheimsteigen, Per Jørgensen, Ole Jørgen Helland, Sigrun 
Wergeland, Ella Abrahamsen, Ole A A Jensen, Reidun B Hinna og Arne Hogganvik 

 

Sak 12. Godkjenning av referat fra forrige styremøte. 

Dette ble ikke lest opp da, de fleste var nye i styret. 

 

Sak 13. Konstituering av nytt styre 

Jan Arild ble valgt til styreleder og Johanna Engamo ble valgt til nestleder. 

 

Sak 14. Eventuelt 

Det blir avholdt sommeravslutning og styremøte 18/6 kl 1530 på Reiduns hytte ved Landehobde. Vi 
kjører sammen fra Brannstasjonen kl 1515. Pga antall i forhold til smittevernsregler  blir det bare 
styrets medlemmer som møter denne gangen. 

 

 

Referent Arne Hogganvik 
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Gudstjenesteutvalget - møtereferat 

Sted: Kirkesenteret 
Dato: 27.05.2020 
Møteleder: Arild 
Referent: Arild  
Deltakere: Eva Marie, Torunn, Bodil, Britt Turid 
Forfall:  

 

Agenda:  

1. Orienteringssaker (Sokneprest/Utvalgsleder) 
2. Status aksjoner 
3. Saker utsatt fra forrige møte 
4. Planlegging/evaluering av aktiviteter iht. gudstjenesteplanen 
5. Planlegging/evaluering av aktiviteter iht. handlingsplanen 
6. Evt 

 
Kommentarer til innkallingen til dette møte: Ingen 
Godkjenning av referat fra forrige møte: Ikke gjennomgått 
 

Saksnotater 

1. Orienteringssaker (Sokneprest/Utvalgsleder) 
Gudstjenesteliv i Korona-tiden 

2. Status aksjoner 
Ikke gjennomgått 

2. Saker utsatt fra forrige møte 
Ikke gjennomgått 

3. Planlegging/evaluering av aktiviteter iht. gudstjenesteplanen 
Ingen saker 

4. Planlegging/evaluering av aktiviteter iht. handlingsplanen 
Middag etter gudstjenesten starter opp igjen i september, forutsatt at det kan 
gjennomføres innenfor aktuelle smitteverntiltak. Andre sosiale arrangementer 
avventes nye smittevern-retningslinjer. 

5. Evt 
a) Utvidet gudstjenestetilbud: 

Gudstjenesteutvalget registrerer med glede det arbeid som har vært gjort 
som følge av Korona-restriksjoner, for å nå ut til medlemmene vha sosiale 
medier. Særlig har det vært gledelig at både gudstjenester, kveldstanker og 
intervjuer har vært formidlet. 
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Når det nå er åpnet opp for å arrangere gudstjenester, men med begrenset 
antall deltakere, har GU reflektert over muligheten for å nå ut til flere i form 
av streamede gudstjenester. 

GU anmoder Kirkevergen å vurdere om det kan investeres i nødvendig utstyr, 
forutsatt at frivillige medarbeidere i menigheten påtar seg ansvaret får 
praktisk gjennomføring. 

b)  Audiovisuelle forhold i kirka: 
Når det er mange deltakere ved gudstjenester vil mange bli sittende slik at de 
ikke kan se presten eller det som skjer fremme i kirka. GU ønsker at det legges 
til rette for at alle gudstjenestedeltakere kan se og høre det som skjer fremme 
i kirka under gudstjenesten og anmoder Kirkevergen å utrede mulighetene. 

Neste møte: Etter sommerferien 

 

Aksjonsliste for utvalgets arbeidsoppgaver: 

Aksjoner som ikke har en frist forventes ivaretatt til neste møte. 

Sak Aksjon Ansv Frist/ 
status 

2020-05-1 Streaming av gudstjenester 
Avklare via Martin Jansvik hvilke personressurser vi 
trenger for evt. å kunne streame og legge ut 
gudstjenester. Kirkevergen er positiv til å investere i 
utstyr. 
 

 
Eva Marie 

 

2020-05-2 Fysisk tilrettelegging for bedre audovisuelle forhold i kirka 
tas opp med Kirkevergen. 

Arild  
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                                                                   Mandal 2. juni 2020 
 
Til Mandal menighetsråd 
 
I vedtak i Mandal menighetsråd, sak 034/17, så heter det: "Mandal menighetsråd ønsker å øke 
bevisstheten rundt "Grønn menighet" og ber Astrid Braadland ta ansvar for å igangsette 
utvalgsarbeidet med dette". 
 Jeg har gjort mitt beste for å imøtekomme menighetsrådets ønske, og særlig ble 2019 et 
ganske så aktivt år. Jeg har hele tiden hatt med svært engasjerte ungdommer i utvalget. 
Men jeg er kommet til at dette må bli mitt siste semester. Jeg har informert resten av utvalget. 
Vi prøver å få til et møte før sommeren der det avklares om noen i utvalget ønsker å 
fortsette.   
 
Takk for meg som leder/medlem i Grønn menighet utvalget. 
 
Hilsen Astrid Braadland 
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Referat fra årsmøte til Mandal Frivilligsentral. 

 

Tilstede  : 23 stk 

 

Pga Corona-situasjonen ble årsmøtet avholdt i Bystyresalen 26/5 kl 17. 

 

Sak 1. Innkallingen til årsmøtet ble godkjent 

Sak 2. Jan Arild Wigemyr ble valgt til møteleder 

Sak 3. Arne Hogganvik ble valgt til møtesekretær 

Sak 4. En lang og veldig informativ årsrapport ble lest opp og godkjent av årsmøtet 

Sak 5. Regnskapet ble presentert av Per Jørgensen og godkjent av årsmøtet 

Sak 6. Det fremlagte budsjettet ble godkjent av årsmøtet. 

Sak 7. Valgene av representantene som er valgt blant medlemmene/organisasjonene ble presentert. 

 

Disse er: 

Mandal Kommune     Johanna Engamo     vara Nadia Damkås 

Røde Kors           Sigrun Wergeland   vara Ella Abrahamsen 

Mandal Menighet      Arvid Adriaenssens   vara Elisabeth Bakklund 

 

Vara for Mandal Sanitetsforening Berit Vesterheimsteigen erstatter Anna Britt Wattne  

 

Etter årsmøtets slutt tok ordfører Even Tronstad Sagebakken ordet og takket for innsatsen. Han gav 
uttrykk for at et samlet kommunestyre stod bak sentralen og dets arbeid.  

 

Det ble overrakt blomster til Bernhard Køvener for hans flotte arbeid som frivillig prosjektleder av 
Bua. I tillegg ble det overrakt blomster til avtroppende styremedlemmer/ vararepresentanter. 

 

Ingebjørg Oftebro, avtroppende styremedlem fra Mandal menighet takket styret og de ansatte for 
innsatsen. 

Etter årsmøtet ble det servert pizza og brus. 

 

Referent :  Arne Hogganvik 



18/20 Orienteringssaker - 20/00054-1 Orienteringssaker : Referat fra årsmøte i Mandal Frivilligsentral 2020
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DEN NORSKE KIRKE 
Agder og Telemark biskop 
 
 

Postadresse: E-post: agder.bdr@kirken.no Telefon: +47 38 10 51 20 Saksbehandler 
Postboks 208 Web: www.kirken.no/agder Telefaks:    Grethe Ruud Hansen 
4662 KRISTIANSAND S Org.nr.:818 066 872     
 

  
Til menigheter, proster, prester, kirkelige 
fellesråd, diakoner og undervisningsansatte i 
Agder og Telemark bispedømme 
 
   
 
   
   
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 12.05.2020 Vår ref: 20/02115-1    Deres ref:    
 
 

Sammen som kirke i hele verden 

I forbindelse med koronapandemien har Agder og Telemark bispedømme et klart 
ønske om å fokusere, ikke bare på egen virksomhet, men på den internasjonale 
kirke. 
Derfor tar bispedømmet et initiativ til en informasjons- og innsamlingskampanje fra 
nå og fram til St.Hans. 
 
Sammen som kirke 
Kirken er to ting samtidig, den er lokal og global. Hver enkelt menighet i Agder og 
Telemark bispedømme er kirken på sitt lokale sted, samtidig som den er en del av 
den verdensvide kirke. Vi tilhører hverandre som Guds kirke på jord. Paulus bruker 
kroppen som bilde på kirken og menigheten. Vi hører uløselig sammen. Noe som 
kommer tydelig fram i første Korinterbrev, når han skriver: «For om et lem lider, lider 
alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg». 
 
Disse ordene er aktuelle uansett tid og sted.  Akkurat nå er det én felles sak som 
opptar oss alle og som preger oss alle – koronapandemiens herjinger.  Vi rammes 
alle, og likevel er det noen som rammes hardere enn andre. 
 
Samarbeid med søsterkirkene 
Våre søsterkirker er ofte de som står i førstelinjen for å hjelpe de som rammes 
hardest. 
 
De sju misjonsorganisasjonene, som sammen med kirken utgjør Samarbeid 
menighet og misjon (SMM), er en naturlig samarbeidspartner for vårt bispedømme i 
en slik kampanje. Organisasjonene er tilstede i noen av de landene som er hardest 
rammet av pandemien, og som har helt andre forutsetninger enn Norge til å møte 
denne.  
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Gjennom Samarbeid menighet og misjon er Den norske kirke med i et stort nettverk 
av misjonsarbeid i over 40 land, som står i spissen for et viktig diakonalt 
hjelpearbeid.  
 
«Sammen som kirke i hele verden» 
I denne ekstraordinære situasjonen vil Biskopen i Agder og Telemark bispedømme 
og Agder og Telemark bispedømmeråd oppfordre menighetene til misjonssolidaritet. 
Aksjonsgruppen, ledet av misjonsrådgiver Ivar Sandnes, vil formidle konkret og 
praktisk hjelp om hvordan kampanjen kan gjennomføres i lokalmenighetene. 
 
Vårt håp er at menighetene i bispedømmet ser denne unike muligheten til 
misjonssolidaritet. Hvis vi alle gjør litt, blir dette til sammen et løft for kirken i hele 
verden.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Kai Steffen Østensen     Stein Reinertsen 
Leder av bispedømmerådet    Biskop 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 

 
 
 
Vedlegg: 
Brev om aksjonen 
 
 
 
                                           
 
 
Mottakere: 
Menigheter, proster, prester, fellesråd, diakoner og undervisningsansatte i Agder og 
Telemark bispedømme 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

200 20/00053-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Ny kapellanstilling - status pr juni 2020 
  
 
         
Saksframlegg 
Da begge kvalifiserte søkere i denne runden har trukket sine søknader, er det nå klart at det 
ikke blir tilsetting i bispedømmerådsmøtet 8. juni. Det vil framover bli jobbet med utlysning 
for ny tilsetting i bd-møtet 14. september. Menighetsrådet må komme med sitt forslag til ny 
tekst etter kveldens menighetsrådsmøte. Om alt går som planlagt vil utlysningen finne sted 
19. juni, med søknadsfrist 16. august. I uke 33 vil det så bli tatt referansesjekk, og 21. 
august vil aktuelle kandidater bli intervjuet. På neste menighetsrådsmøte i august – uke 35, 
skal menighetsrådet gi sin anbefaling/rangering av kandidatene til bispedømmet. Det vil så 
bli innstillingsmøte i uke 36, og seneste dato for utsendelse blir 7. september og 
forhåpentligvis en tilsetting på bispedømmerådsmøtet 14. september. Det er viktig at vi er 
aktive med å spre informasjon om den ledige kapellanstilling 
 
Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd sender sitt forslag til ny utlysningstekst for kapellanstillingen til 
Bispedømmet, og imøteser en god prosess videre. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 19/20 17.06.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00049-2 Ugradert   

 
 

 
 
 
Menighetsbladet "På kirkebakken" status vår 2020 
  
 
         
Saksframlegg 
Det er avholdt nytt møte om menighetsbladet «På kirkebakken». Menighetsrådsleder var 
tilstede, og vil informere rådet om bl.a. økonomi og annonsører pr juni 2020. Mandal 
menighetsråd får statusrapport pr nå, og gir sin tilbakemelding om ønsker og eventuelt 
forhåpninger/forventninger til menighetsbladet framover. 
 
Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 20/20 17.06.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

633 20/00055-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Nytt barnekor i Mandal menighet? 
  
 
         
Saksframlegg 
Det er ytret ønske om å starte opp et eget barnekor i Mandal menighet. En konsekvens vil 
da eventuelt være å avslutte samarbeidet med barnekorene i Norkirken Mandal. En del 
mener at det ikke er like naturlig som før med felles barnekor med Norkirken, ettersom de 
har blitt en egen menighet og har meldte seg ut av Den Norske Kirke. Mandal menighetsråd 
må eventuelt gjøre et vedtak som sier noe om veien videre i forhold til barnekor i egen 
menighet eller fortsatt samarbeid med Norkirken Mandal. 
 
Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd ønsker å starte eget barnekor i Mandal menighet, og gir 
menighetspedagog Lotte Ploug oppdraget med å starte opp og dirigere koret i startfasen. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 21/20 17.06.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00056-2 Ugradert   

 
 

 
 
 
Møteplan Mandal menighetsråd høsten 2020 
  
 
         
Saksframlegg 
Følgende datoer er foreslått for møter i Mandal menighetsråd kommende høst: 
Onsdag 26.08, vedtatt 9.12.19 
Tirsdag  22.09 
Mandag 19.10 
Tirsdag  17.11 
Tirsdag  08.12 
Det må også bestemmes hvem som skal ha åpningsordet de aktuelle 
møtedatoene 
 
Forslag til vedtak 
På menighetsrådsmøtet tirsdag 26. aug. kl.19.00 blir det åpningsord v/Elisabeth 
På menighetsrådsmøtet tirsdag 22. sept. kl.19.00 blir det åpningsord v/NN. 
På menighetsrådsmøtet mandag 19. okt. kl.19.00 blir det åpningsord v/NN. 
På menighetsrådsmøtet tirsdag 17. nov. kl.19.00 blir det åpningsord v/NN. 
På menighetsrådsmøtet tirsdag 8. des. kl.19.00 blir det åpningsord v/NN. 
Møtene holdes på møterommet i 2.etg på Kirkesenteret i Mandal 
Forslag til 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 22/20 17.06.2020 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 

  
 

1 
 

Møteinnkalling  
Mandal menighetsråd 
 
Møtedato: 26.08.2020 kl. 19:00 

Møtested: Kirkesenteret i Mandal 

Arkivsak: 19/00046 

 
 
 
 
   
 
 
 
MANDAL, 26.08.2020 
 
 
Bjørn Arve Bentsen 
Leder 

Dianne Lauen Singstad 
Sekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
   
 
 

1 
 

Møteinnkalling  
Mandal menighetsråd 
- Unntatt offentlighet  
Møtedato: 26.08.2020 kl. 19:00 

Møtested: Kirkesenteret i Mandal 

Arkivsak: 19/00046 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post ds277@kirken.no. Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed. 
 
 
SAKSLISTE   
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Orienteringssaker 
23/20 20/00038-4 Orienteringssaker 
Saker til behandling 

24/20 20/00082-2 
Tilsetting av ny kapellan i Mandal- og Holum menigheter - 
2. gangsutlysning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 
13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1 

25/20 20/00085-1 Status økonomi 
26/20 20/00084-1 Organisasjonsutviklingsprosess 
Eventuelt 

 
MANDAL, 19.08.2020 
 
 
Bjørn Arve Bentsen 
Leder 
 
 
Dianne Lauen Singstad 
Saksbehandler/ansatt konsulent 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00038-4 Ugradert   

 
 

 
 
 
Orienteringssaker 
 
 
Invitasjon til NMS generalforsamling - digitalt 
Referat møte i jubileumskomiteen Mandal 100 år 22 juni 2020 
 

x Velkomstord fra menighetsrådsleder 
x Informasjon/status angående koronapandemien og koronatiltak  
x Rapport/orientering fra soknepresten 
x Rapport fra Fellesrådet 
x Referat fra diverse utvalg 

 
Menighetsrådet vil i kveld få besøk av kirketjener Tor Magne Stoveland og 
kirkegårdsarbeiderne Torbjørn Kloster og Dag Johan Bjørnhom. De vil presentere 
seg for menighetsrådet og fortelle litt om sin jobb som ansatt under Lindesnes 
kirkelige fellesråd, og også litt om kirken og kirkegården. 

 
 
 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 23/20 26.08.2020 
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Emne: Invitasjon til NMS Generalforsamling, del 1, Digital 
  
  
  
Invitasjon til NMS Generalforsamling, del 1 
  
Du/dere er med dette invitert til NMS Generalforsamling (GF), del 1, som går av stabelen 1.-3. oktober 2020. 
  
Denne invitasjonen er kommet til deg fordi du, foreningen som du er leder i, gjenbruksbutikken du er leder for 
eller menigheten har formelle rettigheter knyttet til medlemskap eller engasjement i NMS/NMSU 
  
Som dere er kjent med, måtte NMS Sommerfest & Generalforsamling som var planlagt i juni 2020, 
avlyses/utsettes pga. Covid-19-pandemien.  
  
Landsstyret har i ettertid vedtatt at arrangementet i hovedsak skal gjennomføres sommeren 2021.  
Men i ualminnelige tider må en søke ualminnelige - og romslige - løsninger. Landsstyret har derfor samtidig 
vedtatt at den delen av de formelle forhandlingene som handler om valg, i løpet av høsten 2020 skal 
gjennomføres ved hjelp av digitalt verktøy. De andre sakene som var planlagt behandlet av 
generalforsamlingen, er utsatt til sommeren 2021. 
  
Denne løsningen gir oss noen utfordringer, men også nye muligheter. Jeg håper at det blant annet vil gjøre at 
mange flere enn de som hadde planlagt å delta på generalforsamlingen i Ålesund i år, nå vil kunne være med og 
stemme på viktige verv i organisasjonen vår.   
  
Generalforsamlingen er NMS’ høyeste styringsorgan. For at demokratiet skal fungere, er organisasjonen 
avhengig av at flest mulig benytter seg av sine formelle rettigheter. Så bli med! 
  
Selv om vi vil legge opp til enkle løsninger, har jeg forståelse for at det å bruke et digitalt verktøy både er ukjent 
og «skremmende» for noen. For de det gjelder, håper jeg at dere med frimodighet ber om hjelp fra personer i 
nettverket som har god digital kompetanse og at dere dermed får brukt deres viktige stemme.    
  
Velkommen som delegat! 
Følgende kan melde seg som delegat med tale-, forslags- og stemmerett (jf. NMS Grunnregler §5):  
  

1. Alle betalende medlemmer i NMS og NMSU (forutsetter at kontingent er betalt for året det er 
generalforsamling) 

2. En (1) delegat fra hver av misjonsforeningene  
3. En (1) delegat fra hver samarbeidsmenighet 
4. En (1) NMSU representant valgt av deres landsstyre 
5. En (1) representant fra hver gjenbruksbutikk  

  
Landsstyret har i LS-sak 79/19 gått inn for at det for gruppe 2, 3 og 5 må fremlegges fullmaktsbevis 
(se vedlegg).  
  
Aldersgrense for å stille som delegat/representant er at en fyller 15 år senest det året generalforsamlingen 
holdes.  
  
Forhandlingene 
Under generalforsamlingen, del I, er eneste sak valg. Det vil da være valg av landsstyrets leder, landsstyre, 
protokollkomité og valgkomité.  
  
Oversikt og presentasjon over kandidatene finner dere på nms.no/valg 
  
Ved påmelding kan du krysse av for om du ønsker saksdokumentene tilsendt i posten.  
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Påmelding 
Påmelding til NMS Generalforsamling, del 1, skjer på NMS sine nettsider (www.nms.no/valg). Påmeldingen er 
åpen fra 26.06.2020.  
  
Frist for å melde seg på er 17.09.2020 kl. 12.00.  
  
Dere gjøres oppmerksom på at ifølge NMS vedtekter (§5) kan ingen region ha mer enn 40% av stemmene ved 
en generalforsamling. Dette gjelder også ved gjennomføring av valg med digital løsning. Ved eventuell 
reduksjon (fratakelse av stemmerett) vil påmeldingstidspunktet være avgjørende. En egen fullmaktskomité 
administrerer denne regelen fortløpende.   
  
Annet:  
Informasjon om pålogging og veiledning til hvordan det digitale verktøyet fungerer, vil bli sendt på mail til de 
påmeldte etter frist for påmelding er passert (17.09.2020). 
  

---o0o--- 
  
Til slutt vil jeg be dere sette av dagene 1.- 4. juli 2021. Da er dere (igjen) velkomne til innholdsrike dager med 
NMS Sommerfest & Generalforsamling i Ålesund. Håper vi ses der!  
  
Med vennlig hilsen 
Helge S. Gaard 
Generalsekretær 
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Jubileumskomiteen, Mandal i 100 i 2021 
 

MØTEREFERAT 

Tid/Sted:  Buen, 22 juni 2020 
 
Tilstede i første del av møtet:  
Odd Harket Steindal (MHSF), Kjell Ivar Løvslett (iMandal), Bjørn Arve Bentsen (leder av Mandal 
menighetsråd og jubileumskomiteen Mandal kirke 200 år i 2021) 
 
Tilstede fra komiteen: 
Even Tronstad Sagebakken (ordfører), Johannes Strømberg (BU), Frida Grimestad Udøy (BU), Lill Tony 
Larsen Ramvik (kommunestyret), Asle Nesland (kommunestyret), Kyrre Jordbakke (rådmann) , Alfred 
Solgaard (kultursjef). 
 

Jubileumskomiteen hadde invitert sentrale aktører til første del av møtet for informasjonsutveksling 
rundt planene for «Mandal i 100 i 2021». Mandal ble etablert som by 1. juli 1921, som faller sammen 
med 200 års dagen for Mandal kirke. 

 
MHSF / Steindal: 
Fra næringen er ikke nødvendigvis 1. juli best dato for den store markeringen; på den tiden skjer det 
så mye ellers i byen. Steindal tenker det er byen som jubilerer, og ergo en feiring for byens 
innbyggere, ikke primært for tilreisende og turister. MHSF mener markeringen  bør være mens 
skolene ennå er i gang , før eller etter sommeren  
 
iMandal / Løvslett:  
Kan hjelpe med å gjennomføre arrangementene, har kompetanse og apparat for dette.  
Har allerede planlagt Sommerfest 10 juli og Skalldyrfestivalen fra og med 6 august 2021.  
 
Kirken / Bentsen: 
Har satt ned en komite, Knut Lindseth, Mari Sørensen, Brit Turid Madsen, Eva Marie Jansvik, Bjørn 
Arve Bentsen, Agnete Kjellin. Komiteen er kommet godt i gang med arbeidet. Det skal dannes 
underkomiteer til de ulike fagpersonene over, så som musikk, historie, kunst osv.  
Kirken skal «toppe» feiringen 29 november (1. søndag i advent) – da er både tårnet på plass og 
orgelet ferdig restaurert.  Komiteen har et høyt ambisjonsnivå, særlig inn mot 29 november. Dette 
kombineres med bispevisitas, hvor også Kongehuset vil bli invitert.  
Bentsen viser til hvordan kirken og byen hadde et «felles» program for 150 års jubileum i 1971 (50 
års jubileum for byen). Dette programmet scannes ut til alle dagens møtedeltakere. 
 
Ramvik: Vil foretrekke at markeringsuken skjer etter at skolen er ferdig på sommeren; det er ellers 
for mye program for familier i ukene før skoleslutt. Kunne man forsøkt å få inn et skip eller to fra 
«Tall Ships» til Mandal dette året?.  
Ramvik viser til Kleven-jubileet, som en inspirasjon for å lage byjubileet.  
 
Asle Nesland: Bør utfordre restaurantene og aktørene i byen, så som mandaljazz m.v. -  og oppfordre 
at disse har et Mandalpreg over 2021 utgaven av festivalen.  Solgaard sier det samme om 
programmeringen av Buen kulturhus’ innhold i 2021.  
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Jubileumskomiteen, Mandal i 100 i 2021 
 

Møtedeltakerne har litt ulike syn på om en skal legge hovedmarkeringen rundt 1. juli, hvor det 
normalt er mye liv i byen fra før?  
Samtidig er mye av aktiviteten avhengig av fint vær og gode «uteforhold». 
De unge BU-representantene  anbefaler at en hensyntar øvrige, store arrangementer (cup’er osv) slik 
at en ikke kolliderer med andre, større hendelser.  
 
 
Møtets del 2 (kun med komiteen tilstede) 
 
Etter å ha hørt de ulike syn på når en skal legge hovedmarkeringen går signalene i retning av å 
markere langhelga 1- 4 juli 2020. Jubileumsåret må likevel «sparkes i gang» allerede fra 1. januar.  
Flere aktører har allerede meldt sin interesse for å delta i arrangementene, så som for eksempel 
Musikkens Venner (som fyller 50 år i 2021), kulturskolen, et stort prosjektkor som skal sette opp 
ABBA musikal i 2021, en komponist som ønsker å skrive et verk til jubileet, strandfestivalen Sydli 
2021 osv osv.  

Komiteen ønsker å være åpne for alle innspill, men samtidig presisere at det er byen og kirken som 
har sine store jubileer og som må følgelig må ha de mest sentrale plassene i denne komiteens arbeid. 
 
Hvilke arenaer skal vi være på? 
Hvilke aktiviteter skal vi la komme inn som «jubileumsaktiviteter»? 
Vi ønsker å dele i sektorvise underkomiteer, hvilke? 
 
Komiteen er enige om å møte mandag 10. august kl 10-12 i Buen for å planlegge «folkemøtet» hvor 
alle kan komme med innspill. I møtet 10/8 må endelig underkomitestruktur besluttes. 

Følgende sektorer er tenkt som mulige underkomiteer: 
 Musikk & underholdning 
Frivillig lag & foreninger 
Unges deltakelse – barn & unge 
Mat & drikke  
Historien om Mandal – 100 år (gjerne koordinert med kirkens historiekomite) 
Markedsføring & design / grafisk 
 
Det er allerede gode arrangementer hvert år 
mandaljazz 
Skalldyrfestivalen 
Skolekorpsfestivalen 
Byfesten 
Sommerfesten 
andre? 
 
Viktig å være tidlig ute med arrangementer en ønsker skolene og barnehagene med på for 
planlegging i god tid. 
 
En ide er å etablere en kalender, en almanakk – som 1.  januar 2021 forteller hva som skjedde i Norge 
og Verden 1 januar 1921 osv utover året. 
 
Julepresangidé – en oversikt over aktiviteter, med historier, kanskje med mulighet for å kjøpe 
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Jubileumskomiteen, Mandal i 100 i 2021 
 

billetter til enkelte større arrangementer? 
 
Tronstad Sagebakken bekrefter at vi etter sommeren må ha en referatsak til kommunestyret – om 
hvem som sitter i komiteen, og hvem som sitter i underkomiteene.  

FREMDRIFT: 
Komiteen møtes mandag 10/8 kl 10-12 i Buen 
Endelig fastsettelse av underkomitestruktur. 
Planlegging av innspillmøte i Buen, mandag 24 august kl 17 – 19. 
Kirken bør inn i komiteen, og være fast med i komiteen.  
iMandal og MHSF knyttes opp der det passer mot undergrupper.  
 
Rådmann / ordfører ønsker at kulturenheten (ved kultursjef) tar et ansvar for fremdrift 
administrativt, sammen med leder av komiteen (ordfører). 
 
 
Mandal, 29 juni 2020  
Alfred Solgaard / referent  
 
Vedlegg: Jubileumsprogrammene for Mandal by 50 år og Mandal kirke 150 år i 1971. 
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Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00066-2 Unntatt offentlighetOffl. 
§ 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 
1. ledd nr. 1 

 
 

 
 
 
Tilsetting av ny kapellan i Mandal- og Holum menigheter - 2. gangs 
utlysning 
 
Vedlegg:  
Brev til menighetsrådene og innstillingsrådet med vedlegg 24.06.20 
 
Saksframlegg 
Det skal ansettes en kapellan i Lister og Mandal prosti med Mandal sokn og Holum sokn 
som tjenestested. Søknadsfrist var 16. august 2020 da stillingen ble lyst ut for andre gang. 
Intervjuene skal foregå 21. august, og så skal 
menighetsrådet uttale seg om hvilke søkere en ønsker tilsatt i stillingen i uke 35, og 
oversende uttalelsen til bispedømmekontoret. Det blir innstillingsråd i uke 36 og 
forhåpentligvis tilsetting i bispedømmerådsmøtet 14. september 2020. 
 
Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd har nøye vurdert kandidatene, og sender sin anbefaling til 
Bispedømmekontoret 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 24/20 26.08.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Agder og Telemark bispedømmeråd  
 
 

Postadresse: E-post: agder.bdr@kirken.no Telefon: +47 38 10 51 
20 

Saksbehandler 

Postboks 208 Web: www.kirken.no/agder Telefaks:    Grethe Ruud Hansen 
4662 KRISTIANSAND S Org.nr.:818 066 872     
 

  
 
Mandal menighetsråd 
Postboks 210 
 
4503 MANDAL 
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 24.06.2020 Vår ref: 20/02840-1    Deres ref:    
 
 

Brev til menighetsrådene og innstillingsrådet 

Agder og Telemark bispedømmeråd skal tilsette kapellan i Lister og Mandal prosti med 
Mandal sokn og Holum sokn som tjenestested, 2 gangs utlysning. Tilsettingen blir gjort av 
Agder og Telemark bispedømmeråd på sitt møte den 14.09.20. 
 
Vi vil i dette brevet invitere menighetsrådene til samarbeid om tilsettingen, samt informere 
om prosess og prosedyrer. 
 
Menighetsrådenes representasjon i innstillingsrådet 
 
Innstillingsrådet består av vedkommende prost, stiftsdirektøren eller den denne gir fullmakt, 
én representant for arbeidstakerne og én representant for det eller de berørte menighetsråd. 
 
Menighetsrådene i Mandal og Holum utpeker én felles representant blant sine valgte 
medlemmer til innstillingsrådet. 
 
Vi gjør oppmerksom på bestemmelsen i § 15 i personalreglementet for Den norske kirke: 
 
Ingen av medlemmene kan bindes av det organ det utgår fra i sin vurdering og konklusjon. 
 
Menighetsrådenes medvirkning ved innkalling av søkere til intervju 
  
De søkere som synes å være best kvalifisert, skal innkalles til intervju. Ved tilsetting av prest 
avgjør biskopen dette i samråd med stiftsdirektøren. Er det blant de kvalifiserte søkerne 
personer med funksjonsnedsettelse eller nedsatt arbeidsevne, skal minst én av disse innkalles 
til intervju.   
 
Medlemmene av innstillingsrådet kan dessuten kreve at andre kvalifiserte søkere innkalles. 
Dette betyr at menighetsrådets representant i innstillingsrådet vil bli kontaktet og konsultert 
før det blir avgjort endelig hvem som skal innkalles til intervju.  
 
 
 
Menighetsrådenes representasjon ved intervju av søkere  
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Ved intervju skal innstillingsrådet delta. Dette betyr at den representanten som 
menighetsrådet har utpekt til innstillingsrådet, også deltar under intervjuene.  
Der hvor tilsettingen gjelder mer enn ett menighetsråd, kan menighetsrådene stille med totalt 
to reprensentanter. 
 
Intervju av søkerne vil foregå på bispedømmekontoret. 
 
Intervjuet ledes av personalsjefen. Menighetsrådets representant i intervjuet får stille 
spørsmål til den som intervjues. Etter intervjuet informerer representanten tilbake til 
menighetsrådet om sine vurderinger og inntrykk fra intervjuet.  
 
Menighetsrådenes uttalelse  
Den best kvalifiserte søkeren skal tilsettes i ledig stilling. Ved vurderingen av hvem som er 
best kvalifisert, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, 
sammenholdt med kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningen. Det er kun 
dokumenterte opplysninger som kan vektlegges. Det er et viktig prinsipp at alle søkere skal 
vurderes.  
 
Menighetsrådene skal foreta en prioritering og avstemning over hvilke tre personer rådet 
ønsker tilsatt. Denne prioriteringen er rådgivende for innstillingsråd og bispedømmeråd.  
 
Avstemningen skjer ved vanlig flertallsvotering. Det skal stemmes særskilt over hvem som 
skal være nr. 1, nr. 2 og nr. 3.  
 
I praksis skjer avstemningen ved at når drøftelsene er sluttført, klarlegger møteleder hvilke 
søkere som foreslås til førsteplassen. Deretter gir menighetsrådsmedlemmene sine stemmer.  
 
Deretter foretas en tilsvarende avstemning til andreplassen. Den søkeren som fikk flest 
stemmer ved avstemningen om førsteplassen, er ikke med i avstemningen om andreplassen. 
Når kandidatforslagene til andreplassen er klarlagt, foretas en avstemning over disse. 
  
Avstemning om tredjeplassen gjøres på samme måte som på første- og andreplassen. Det skal 
altså «stemmes for» kandidater, og kandidatene settes ikke opp mot hverandre i 
avstemningen  
 
I et menighetsråd, som har åtte medlemmer, kan et avstemningsresultat se slik ut:  
 
 

1. Kari Jensen   4 stemmer  
Per Olsen   3 stemmer  
Knut Hansen   1 stemme  

 
2. Per Olsen   3 stemmer (med leders dobbeltstemme)  

Knut Hansen   3 stemmer  
Anne Nilsen   2 stemmer  

 
3. Anne Nilsen   4 stemmer  

Knut Hansen   2 stemmer  
Marte Larsen   1 stemme  
Jens Pettersen  1 stemme  
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I uttalelsen skal de ønskede søkere nevnes i prioritert rekkefølge. Rådets uttalelse føres inn i 
møteboken med opplysning om stemmetall for de søkerne rådet har foreslått. Vedtar rådet 
ikke å gi noen uttalelse, skal også dette føres inn i møteboken. Rådet sender utskrift av 
møteboken til innstillende myndighet: agder.bdr@kirken.no. 
 
Ta kontakt med bispedømmekontoret før utsendelse, dersom dokumentet er unntatt 
offentlighet. 
 
Avgitt uttalelse følger saken til eventuell tilsetting har funnet sted.  
 
Dokumenter i tilsettingssaken  
Søknader, CV og utvidet søkerliste er unntatt offentlighet. Daglig leder/kirkeverge mottar 
dokumentene (via Altinn/digipost eller brev) og gjør disse tilgjengelige for 
menighetsrådsmedlemmene til det møtet der menighetsrådet skal avgi uttalelse i saken.  
 
Bispedømmekontoret innhenter referanseuttalelser og menighetsrådets representant i 
innstillingsrådet vil motta kopi av disse i forbindelse med intervjuene. Menighetsrådets 
representant i innstillingsrådet kan i menighetsrådsmøte orientere om innholdet i 
referanseuttalelsene til de øvrige menighetsrådsmedlemmene. Referanseuttalelsene bør av 
personvernhensyn ikke sendes ut til menighetsrådets medlemmer. Vi anbefaler at 
referanseuttalelsene refereres muntlig i møtet. Kopier av referanseuttalelsene kan også deles 
ut i møtet, men skal samles inn og makuleres. 
  
 
Taushetsplikt og offentlighet  
Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for menighetsrådets behandling av 
tilsettingssaken. Det betyr blant annet at det stilles krav om saklighet, forsvarlig 
dokumentbehandling og taushetsplikt.  
 
Når menighetsrådet har tilsettingssaken til behandling, skal saken behandles for lukkede 
dører, jfr. § 3 i «Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet.» 
  
Saksdokumentene i tilsettingssaken, unntatt den enkle søkerlisten, er unndratt offentlighet. 
Menighetsrådet kan ikke gi innsyn til andre i saksdokumenter som det får tilsendt fra 
bispedømmerådet.  
 
Menighetsrådet råder over sin uttalelse. Hovedregelen er at menighetsrådets uttalelse er 
unndratt offentlig hvis ikke menighetsrådet i møte bestemmer at uttalelsen skal være 
offentlig. Uansett må det ikke gis opplysning om at en søker er med i menighetsrådets 
uttalelse dersom søkeren har bedt om at navnet ikke offentliggjøres. Det er bispedømmerådet 
som avgjør om en søker kan få navnet sitt unndratt offentlighet.  
 
Innstillingsrådets innstilling (men ikke begrunnelse) i tilsettingssaker er offentlig etter at 
bispedømmerådet har gjort tilsettingsvedtak.  
 
Bispedømmerådets vedtak i en tilsettingssak er i utgangspunktet offentlig fra det tidspunkt 
vedtak er fattet i rådets møte.  
 
Den utvidete søkerlisten er partsoffentlig. Det betyr at den bare kan gjøres kjent for søkerne, 
og disse har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 b siste ledd. Søkere som ønsker 
opplysninger fra den utvidete søkerlisten, skal henvises til bispedømmekontoret.  
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Det utarbeides et skriftlig notat fra samtalen med referansepersonene. Dette notatet anses som 
internt notat, og gjøres kun tilgjengelig for menighetsråd, innstillingsråd og bispedømmeråd. 
  
Tidsplan for tilsettingssaken  
Vi legger opp til følgende prosess i tilsettingssaken:  

x Søknadsfrist 09.08.20  
x Bispedømmekontoret ønsker tilbakemelding på hvem som skal representere 

menighetsrådene innen 10.08.20. 
x Intervju 21.08.20 
x Menighetsrådene uttaler seg om hvilke søkere en ønsker tilsatt i stillingen og 

oversender uttalelsen til bispedømmekontoret i uke 35 
x Innstillingsråd uke 36 
x Tilsetting i bispedømmerådsmøte 14.09.20 

 
Kommunikasjonen til menighetsrådene vil i denne saken være mellom daglig leder i 
menigheten og saksbehandler Grethe Ruud Hansen/personalsjef Bjarne Nordhagen. 
  
 
Vi viser for øvrig til Personalreglement for Den norske kirke:  
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-
kirken/kirkemotet/2019/vedtak/km_13_19_nytt_personalreglement_dnk_vedtak.pdf  
 
 
Vi ser fram til samarbeid om tilsetting av ny prest i deres menighet.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bjarne Nordhagen 
Personalsjef       Grethe Ruud Hansen 
        Førstekonsulent 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg:  
Utlysning kap Mandal og Holum, 2 g 
 
 
 
                                  
 
 
Mottakere: 
Prosten i Lister og Mandal prosti            Pb 265 4576 LYNGDAL 
Holum menighetsråd            Postboks 210 4503 MANDAL 
Mandal menighetsråd            Postboks 210 4503 MANDAL 
Albert Martin Walla PF            Brattstø 4 4990 SØNDELED 
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Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest
(barneomsorgsattest).

 
Ta gjerne kontakt med oss! Kontaktinfo til de ansatte og MR-ledere er på nettsiden vår.   

y  Søknadsfrist: 09.08.2020

é  Arbeidsgiver: Den norske kirke

J  Sted: Mandal

�  Stillingstittel: Kapellan i Lister og
Mandal prosti med
Mandal sokn og Holum
sokn som tjenestested, 2.
gangs utlysning

K  Heltid / Deltid: Heltid

ʖ  Ansettelsesf… Fast

ɭ  Stillingsprose… 100

�  Webcruiter-ID: 4255863815

µ  Stillinger: 1

ǃ  Sosial deling :    ā� āÔ ā� āÓ

Arbeidsoppgaver

ý delta i konfirmantarbeidet i samarbeid med undervisningsleder og sokneprestene  
ý delta i menighetenes trosopplæringsarbeid og kirke/barnehage og kirke/skole samarbeidet   
ý gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med de andre prestene. Fri minimum en helg i

måneden 
ý bidra til utvikling av ungdomsarbeidet sammen med ansatte og de frivillige. Det er et ønske om å få

opp frekvensen på ungdomsgudstjenester  
ý institusjonsandakter
ý delta i gjeldende beredskapsordning

Kvalifikasjoner

ý cand.theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004) 
ý praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper

ý ha hjerte for unge 
ý god formidlingsevne
ý selvstendig og strukturert kapellan med gjennomføringskraft
ý vilje til å skape gode relasjoner og samarbeid med stab, råd og frivillige
ý fleksibel og løsningsorientert 

Vi tilbyr

ý lønn som kapellan i stillingskode 0922  
ý etter- og vidererutdanning 
ý godtgjørelser etter gjeldende satser 
ý pensjonsinnskudd  
ý arbeidsveiledning

 

J Arbeidssted

Store Elvegata 33, 4514 Mandal
Norge

 
ʒ Kontaktinformasjon

Bjarne Nordhagen
Personalsjef
� 90996790

Ó bn576@kirken.no

Geirulf Grødem
Prost

� 47374079
Ó geirulf@lyngdal.kirken.no
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Mandal og Holum sokn ligger i Lindesnes kommune. Kommunen er landets
sydligste, og en av de største i Agder med sine 23.000 innbyggere. Her er det mange
kvaliteter: et variert og godt næringsliv med mange spennende arbeidsplasser, et
rikt kulturliv, gode oppvekstmiljøer, godt klima og mange attraksjoner. 

Kommunen grenser til Lyngdal i vest og Kristiansand i øst. Avstanden mellom
Mandal og Kristiansand er ca. 4 mil. I dag beregner man 40 minutter i bil mellom
byene, men med ny vei fra 2021 vil kjøretiden bli halvert.

I Mandal by bor nærmere 11.000 av kommunens innbyggere. Her er også
administrasjonssenteret for kommunen.

Holum sokn ligger 10 km nord for Mandal sentrum. Tettstedet Holum har i overkant
av 600 innbyggere. Det er barneskole i Holum, nytt idrettsanlegg og et aktivt
skytterlag.

https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/lindesnes/

Mandal sokn har tre gudstjenestesteder; Mandal kirke fra 1821, Harkmark kirke fra
1613 og Skjernøy kapell fra 1913. 

I Holum sokn finner vi Holum kirke som ble oppført i 1825. Kirkens grunnplan er
en enkel korskirke. Kirken rommer 500 personer. I Holum feires gudstjeneste hver 2.
søndag.

Kirkekontoret flyttet inn i nye lokaler midt i gågata i Mandal våren 2019. Det
ligger 5 minutters gange fra Mandal kirke hvor de ansatte kan parkere gratis. 

 



25/20 Status økonomi - 20/00085-1 Status økonomi : Status økonomi

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00073-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Status økonomi pr 1. halvår 2020 
 
  
 
         
 
Saksframlegg 
Menighetsrådet vil få en oversikt over resultat og balanse pr. 1. halvår 2020 fra Regnskap 
Sør, og Økonomiutvalget vil også orientere om sine vurderinger av den økonomiske 
situasjonen pr nå sett i lys av koronapandemien og også utfordringene med givertjenesten i 
menigheten.   
 
Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 25/20 26.08.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00074-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Organisasjonsutviklingsprosess 
 
  
 
         
 
Saksframlegg 
I menighetsrådsmøtet 17.06.20 kom det opp et forslag om at Mandal- og Holum 
menigheter bør ha en daglig leder på lik linje med det som er vanlig i andre 
menigheter av samme størrelse. En organisasjonsendring vil kunne innebære 
fordeler i det daglige samarbeid mellom menighetsråd, stab og frivillige 
medarbeidere.  
 
 
Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd foreslår at det etableres en arbeidsgruppe med formål å 
avklare rollene de enkelte ansatte ved kirkekontoret har i forhold til ledelse og 
administrasjon av oppgaver og plikter knyttet til den daglige drift av menigheten. 
Hvordan den daglige kommunikasjon og samarbeid mellom menighetsråd og 
kirkekontoret bør foregå skal også vurderes/avklares. 
Følgende personer bør delta i prosjektgruppen: kirkeverge, ass. kirkeverge, 
konsulent/menighetssekretær, konsulent/økonomiansvarlig, menighetsrådsleder og 
nestleder. Kristian Sirevåg engasjeres til å fasilitere arbeidet i gruppen. 
Rapport med forslag til iverksettelse fremlegges for menighetsrådet. 
  
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 26/20 26.08.2020 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 

  
 

1 
 

Møteinnkalling  
Mandal menighetsråd 
 
Møtedato: 22.09.2020 kl. 19:00 

Møtested: Kirkesenteret i Mandal 

Arkivsak: 19/00046 

 
 
 
Åpningsord ved Arvid 
 
 
 
MANDAL, 14.09.2020 
 
 
Bjørn Arve Bentsen 
Leder 

Dianne Lauen Singstad 
Sekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
   
 
 

1 
 

Møteinnkalling  
Mandal menighetsråd 
 
Møtedato: 22.09.2020 kl. 19:00 

Møtested: Kirkesenteret i Mandal 

Arkivsak: 19/00046 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post ds277@kirken.no. Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed. 
 
SAKSLISTE   
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Orienteringssaker 
27/20 20/00020-5 Orienteringssaker 
Saker til behandling 
28/20 20/00081-5 Virksomhetsplan - innledende drøfting 
29/20 20/00023-2 Forslag til ny Gudstjenesteplan for 2021 

30/20 20/00078-3 Evaluering av konfirmasjonsgudstjenesten og andre 
gudstjenester/aktiviteter i koronatiden 

31/20 19/00060-1 Regnskapsrapport for 2.kvartal og oversikt 1.halvår 
Eventuelt 

 
MANDAL, 14.09.2020 
 
 
Bjørn Arve Bentsen 
Leder 
 
 
Dianne Lauen Singstad 
Saksbehandler/ansatt konsulent 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00020-5 Ugradert   

 
 

 
 
 
Orienteringssaker 

x Velkomstord ved menighetsrådsleder, Bjørn Arve Bentsen 
x Åpningsord ved Arvid Adriaenssens 
x Rapport fra sokneprest, Eva Marie Jansvik 
x Rapport fra Fellesrådet 
x Referat fra diverse underutvalg 

  
 
         
Mandal menighetsråd får i dag besøk av de fellesrådsansatte, som er ansatt i 
administrasjonen på kirkekontoret. Det vil si kirkeverge Øystein Ramstad, kirkegårdsleder 
Siri Gjerdsø Risdal, personalleder Tanja Søvik Husby, konsulent Henriette Reiersen og 
undertegnede. 
 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd            22.09.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

022 20/00081-5 Ugradert   

 
 

 
 
 
Virksomhetsplan - innledende drøfting 
 
  
 
         
 
Saksframlegg 
Mandal menighetsråd skal framover lage en ny virksomhetsplan for perioden 2021-2024. I 
denne innledende runden er det ønskelig å drøfte hva som er viktig for oss. Jobber vi med 
de riktige sakene? Hva er de viktigste temaene for menighetsrådet? 
 
Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 28/20 22.09.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

300 20/00023-2 Ugradert   

 
 

 
 
Forslag til ny Gudstjenesteplan for 2021 
 
 
         
Saksframlegg 
 
Gudstjenesteplanen vil gjennomgås av både menighetsråd og gudstjenesteutvalg. Her har 
sokneprest Eva Marie Jansvik satt opp et forslag til ny gudstjenesteplan for 2021, som 
menighetsrådet må vurdere: 
 
Dato Sted Kommentar  *ettermiddag eller kveld 

01.jan Mandal Nyttårsdag    
03.jan Mandal Helligtrekonger    
10.jan Mandal, Harkmark, Holum*   Konf Mandal    
17.jan Mandal, Skjernøy Konf på Skjernøy    
24.jan Mandal, Holum      
31.jan Mandal      
07.feb Skjernøy, Holum, Mandal*      
14.feb Mandal, Harkmark      
21.feb Mandal, Holum      
28.feb Mandal, Skjernøy      

07.mar Mandal, Holum      
14.mar Mandal, Harkmark      
21.mar Mandal, Holum, Skjernøy*      
28.mar Mandal Palmesøndag, felles    
01.apr Harkmark, Holum*, Mandal* Skjærtorsdag    
02.apr Mandal, Skjernøy Langfredag    
04.apr Mandal, Holum 1. påskedag    
05.apr Skjernøy, Harkmark 2. påskedag    
11.apr Mandal Haydom, felles    
18.apr Mandal, Holum      
25.apr Mandal, Skjernøy      
02.mai Mandal, Holum      
09.mai Mandal, Harkmark      
13.mai Mandal Kr. Himmelfart    

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 29/20 22.09.2020 



29/20 Forslag til ny Gudstjenesteplan for 2021 - 20/00023-2 Forslag til ny Gudstjenesteplan for 2021 : Forslag til ny Gudstjenesteplan for 2021

  
16.mai Mandal      
17.mai Mandal, Holum, Skjernøy, Harkmark Grunnlovsdagen    
23.mai Mandal, Holum 1. pinse    
24.mai Skjernøy 2. pinsedag    
30.mai Mandal      
06.jun Mandal, Holum      
13.jun Mandal, Harkmark      
20.jun Skjernøy Skjærgårds, felles    
27.jun Mandal, Holum*      
04.jul Mandal, Skjernøy*      
11.jul Mandal, Holum*      
18.jul Mandal      
25.jul Holum Felles    
29.jul Harkmark Olsok, felles    

01.aug Mandal*, Skjernøy      
08.aug Mandal Skalldyr, felles    
15.aug Mandal, Holum      
22.aug Harkmark, Skjernøy, Mandal*      
28.aug Mandalx2 Konf    
29.aug Mandal, Holum Konf    
04.sep Mandal Konf    
05.sep Mandal, Skjernøy, Harkmark Konf    
12.sep Mandal, Holum      
19.sep Mandal, Skjernøy      
26.sep Mandal, Holum      
03.okt Mandal, Harkmark      
10.okt Mandal, Holum      
17.okt Mandal, Skjernøy      
24.okt Mandal, Holum      
31.okt Mandal, Harkmark      
07.nov Mandal, Holum      
12.nov Holum Ungdom    
14.nov Mandal, Skjernøy      
21.nov Mandal, Harkmark      
25.nov Holum* Visitas    
28.nov Mandal Visitas    
05.des Mandal, Holum, Skjernøy*      
12.des Mandal, Harkmark      
19.des Mandal      

24.des 
Mandalx2, Skjernøy, Holum, 
Harkmark Julaften    

25.des Mandal, Holum 1. juledag    
26.des Skjernøy, Harkmark 2.juledag    
31.des Mandal*, Holum* Nyttårsaften    

01.jan.21 Mandal Nyttårsdag    
      

 
Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd 



30/20 Evaluering av konfirmasjonsgudstjenesten og andre gudstjenester/aktiviteter i koronatiden - 20/00078-3 Evaluering av konfirmasjonsgudstjenesten og andre gudstjenester/aktiviteter i koronatiden : Evaluering av gudstjenester/aktiviteter i koronatiden

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00078-3 Ugradert   

 
 

 
 
 
Evaluering av gudstjenester/aktiviteter i koronatiden 
  
 
         
 
Saksframlegg 
På grunn av koronapandemien ble årets konfirmasjonsgudstjenester delt opp i mange små, 
gudstjenester med litt annerledes opplegg. Hvordan synes Mandal menighetsråd at dette 
fungerte? Er noe lignende aktuelt til jul om denne situasjonen vedvarer? Finnes det andre og 
bedre måter å løse dette på? Mandal menighetsråd bør også evaluerer gudstjenester og 
aktiviteter som har måtte tilpasse seg koronasituasjonen. 
 
Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 30/20 22.09.2020 



31/20 Regnskapsrapport for 2.kvartal og oversikt 1.halvår - 19/00060-1 Regnskapsrapport for 2.kvartal og oversikt 1.halvår : Regnskapsrapport for perioden 01.01.20 til 31.08.20

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

131 19/00060-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Regnskapsrapport for 2.kvartal og oversikt 1.halvår 
 
Vedlegg:  
Oppsumering regnskap 2020_0101-3108 
 
Saksframlegg 
Det er igjen tid for å se på regnskapet. Trond Haven fra Regnskap Sør vil komme for å 
presentere regnskapet for 1.halvår 2020  
 
Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd tar informasjonen om regnskapet til orientering 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 31/20 22.09.2020 



31/20 Regnskapsrapport for 2.kvartal og oversikt 1.halvår - 19/00060-1 Regnskapsrapport for 2.kvartal og oversikt 1.halvår : Oppsumering regnskap 2020_0101-3108

2020
01.01 - 31.08

Inntekt Budsjett Inntekt Kostnad Budsjett Kostnad Resultat Budsjett Resultat
2020 2020 2019 2020 2020 2019 2020 2020 2019

1 M.Råd 146 040 361 254 334 538 193 412 411 751 448 560 -47 372 -50 497 -114 022
2 M.Hus 9 700 30 838 0 0 -21 138
3 M.Blad 14 080 130 361 132 345 47 463 164 617 119 991 -33 383 -34 256 12 354
4 Skjernøy 25 588 42 173 35 724 34 191 54 518 61 037 -8 602 -12 345 -25 313
5 K.K.K 0 0 0
6 Givertj. 298 209 378 304 325 733 12 952 483 438 49 081 285 257 -105 134 276 651
9 Diakoni 12 946 69 163 10 927 12 976 33 782 13 178 -29 35 381 -2 251

11 Choral 336 8 534 3 973 -336 -8 534 -3 973
12 Trosopplæring 313 645 517 346 347 172 307 264 525 578 389 448 6 381 -8 232 -42 276
14 Harkmark 11 405 15 137 16 121 9 170 13 513 15 490 2 234 1 624 631
16 Nytt kirkesenter 1 093 220 1 459 713 1 329 338 677 514 643 838 973 653 415 706 815 875 355 684

M.R Total 1 915 133 2 973 451 2 541 598 1 295 278 2 339 569 2 105 248 619 855 633 882 436 349

Total uten Kirkesenter 821 912 1 513 738 1 212 260 617 763 1 695 731 1 131 595 204 149 -181 993 80 665

Kommentar:

Nytt kirkesenter Renteutg. Utgjør kr 451.038 mot kr 329.521-i 2019. Inngår i sum kostnad
I tillegg er det betalt avdrag på lån kr 286.100

Hovedtall fra Balansen 31.12.2019 31.08.2020
Saldo bank 2 189 869 2 511 710
Fordring 248 540 131 679
Gjeld 18 199 675 17 913 575
Leverandørgjeld 573 254 134 773
Til gode moms 197 967 58 281



 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 

  
 

1 
 

 
Møteinnkalling 

 
 
Møtedato: 19.10.2020 kl. 19:00 

Møtested: Kirkesenteret i Mandal 

Arkivsak: 19/00046 

 
 
 
 
   
 
 



 Mandal menighetsråd (19.10.2020) - 19/00046-49 Saksliste Mandal menighetsråd 19.10.2020 : Saksliste Mandal menighetsråd 19.10.2020

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
   
 
 

1 
 

Møteinnkalling  
Mandal menighetsråd 
 
Møtedato: 19.10.2020 kl. 19:00 

Møtested: Kirkesenteret i Mandal 

Arkivsak: 19/00046 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post ds277@kirken.no. Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed. 
 
SAKSLISTE   
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 
Orienteringssaker 

x Velkomstord ved MR-leder 
x Åpningsord ved Frida Sandvik 
x Rapport fra sokneprest 
x Rapport fra Fellesrådet 
x Referat fra diverse utvalg 
x Årshjul 

Saker til behandling 
32/20 20/00024-1 Prioriteringsliste for inventar og utstyr i Mandal kirke 
33/20 20/00082-6 Mottakelse av ny kapellan i vår menighet 
34/20 20/00085-5 Ørientering fra økonomiutvalget 
35/20 20/00102-1 Mandal menighetsråd evaluerer seg selv og arbeidet hittil 
Eventuelt 

 
Mandal, 12.10.2020 
 
I dag får vi besøk av personalleder Tanja Sævik Husby og Tor Magne Stoveland 
kl.20.00. De vil presentere seg selv og sin jobb for nytt menighetsråd. 
 
 
Bjørn Arve Bentsen 
Leder 
 
 
Dianne Lauen Singstad 
Saksbehandler/ansatt konsulent 



32/20 Prioriteringsliste for inventar og utstyr i Mandal kirke - 20/00024-1 Prioriteringsliste for inventar og utstyr i Mandal kirke : Prioriteringsliste for inventar og utstyr i Mandal kirke

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

71 20/00024-1 Ugradert   

 
 

 
 
Prioriteringsliste for inventar og utstyr i Mandal kirke 
  
 
         
Saksframlegg 
Vedlagt ligger vedtatt «Tiltaksplan for Lindesnes kirkelige fellesråd». Mandal MR må gå 
gjennom listen og prioritere og lage rekkefølge på hva som er viktigst å få på plass først av 
inventar og utstyr i kirka. 
 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 32/20 19.10.2020 



32/20 Prioriteringsliste for inventar og utstyr i Mandal kirke - 20/00024-1 Prioriteringsliste for inventar og utstyr i Mandal kirke : Tiltaksplaner Lindesnes FR 2020-2023

Tiltaksplaner for LINDESNES KIRKELIGE FELLESRÅD 2020-2023
NB! Priser er kun anslag og derfor usikre

Kirkebygg Beskrivelse av tiltak SøknadspliktAnt kostn Finansiering Utføres
Mandal Oppgradere lyd og bilde/prosjektor nei 75 000            fond/drift 2020/2021
Mandal Bord for teknikker ja 25 000            fond/drift 2020/2021
Mandal Fjerne benker ja 50000 fond/drift 2020/2021
Mandal Nye tepper i hele kirken nei? 500 000 søknad kommunen
Mandal Maling av kirken utvendig (3 sider) nei 1 500 000 søknad kommunen 2021

Holum Alle dører i bårehus/til toaletter nei delvis utført
Holum Nye takstein, ev. inkl lekter og sløyfer ja 500 000 søknad kommunen
Holum Oppussing av toaletter nei drift 2021
Holum Tilbygg til kirkebua til graveutsyr nei 50 000 drift 2021

Harkmark Hoveddør til kirken ? 75000 fond/drift 2021
Harkmark Dør til pumpehus nei 5000 drift 2020

Spangereid Løper i kirka nei ? ?
Spangereid Prosjektor nei 30000 ? ?
Spangereid Fjerne benker og vanger fremst på høyre side ja ? ?

Vigmostad Kirken er malt utvendig i 2020 klimaskallmidler fra stat utført
Vigmostad reparasjon av råteskader ja klimaskallmidler fra stat 2020

Valle reparasjon av råteskader ja ? klimaskallmidler fra stat ? ?
Valle Kirken er malt utvendig i 2020 nei klimaskallmidler fra stat utført
Valle Reparasjon av skifer på rampe nei ? drift 2020
Valle Nytt teppe i alterring nei ? fond/drift
Valle Prosjektor nei 30000 ? ?

Bjelland Maling av kirken utvendig nei 700 000          søknad kommunen 2022
Bjelland Ringeanlegg ja bevilget av Marnardal 2020?



32/20 Prioriteringsliste for inventar og utstyr i Mandal kirke - 20/00024-1 Prioriteringsliste for inventar og utstyr i Mandal kirke : Tiltaksplaner Lindesnes FR 2020-2023

Bjelland Bårehus/kirkebu, vasking og maling nei ? drift 2021
Bjelland Noe flekking/maling på vinduer nei ? drift 2021
Bjelland Maling av vannbord nei ? drift 2021
Bjelland Sangmikrofoner nei ? ? 2021

Laudal Maling av kirken utvendig (kyrkja er 200 år i 2026) nei 700 000          søknad kommunen 2024
Laudal Ringeanlegg ja bevilget av Marnardal 2020?
Laudal Maling av vannbord nei ? drift 2021

Øyslebø Maling av kirken utvendig nei 700 000          søknad kommune 2022
Øyslebø Bårehus/kirkebu, vasking og maling nei ? drift 2021
Øyslebø Maling av vannbord nei ? drift 2021
Øyslebø Sakristi, fjerne skillevegger for mere plass ja ? drift ?

Kapellet Råteskader i kledning og maling utvendig nei 75 000            fond/drift delvis utført

Halsefidja Kledning på hovedhus mot vest ? drift ?

Tilstandsrapporter på Bjelland, Laudal og Øysleby kirke nei 150 000          søknad kommunen 2021

Varmestyringssytem i kirkene ? ?



32/20 Prioriteringsliste for inventar og utstyr i Mandal kirke - 20/00024-1 Prioriteringsliste for inventar og utstyr i Mandal kirke : Tiltaksplaner Lindesnes FR 2020-2023



33/20 Mottakelse av ny kapellan i vår menighet  - 20/00082-6 Mottakelse av ny kapellan i vår menighet  : Mottakelse av ny kapellan i vår menighet

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

200 20/00082-6 Ugradert   

 
 

 
 
 
Mottakelse av ny kapellan i vår menighet  
  
 
         
Saksframlegg 
1.november begynner vår nye kapellan i jobben for Mandal- og Holum menigheter. Hun vil 
ha kontorplass på Kirkesenteret i Mandal. Mandal menighetsråd bør se på hvordan hun skal 
ønskes velkommen i vår menighet, og eventuelt legge en plan for å gi henne en varm og 
god velkomst. 
 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 33/20 19.10.2020 



34/20 Ørientering fra økonomiutvalget - 20/00085-5 Ørientering fra økonomiutvalget : Orientering fra Økonomiutvalget

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

100 20/00085-5 Ugradert   

 
 

 
 
 
Orientering fra Økonomiutvalget 
  
 
         
Saksframlegg 
Økonomiutvalget har over lengre tid sett på utgifter og inntekter til Mandal menighet og fått 
oversikt over den økonomiske situasjonen i vår menighet. Nå vil menighetsrådet få en 
orientering om hva de ha funnet ut, og fortelle om eventuelle tiltak som menighetsrådet må 
ta stiling til.  
 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 34/20 19.10.2020 



35/20 Mandal menighetsråd evaluerer seg selv og arbeidet hittil - 20/00102-1 Mandal menighetsråd evaluerer seg selv og arbeidet hittil : Mandal menighetsråd evaluerer seg selv og arbeidet hittil

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

41 20/00102-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Mandal menighetsråd evaluerer seg selv og arbeidet hittil 
  
 
         
Saksframlegg 
Mandal menighetsråd skal evaluere seg selv og arbeidet hittil i perioden - MR, AU, ledelse 
og engasjement fra medlemmene. Hva er viktig for dette menighetsrådet? Jobber vi med de 
riktige sakene? Hva er de viktigste temaene for menighetsrådet? 
 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 35/20 19.10.2020 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 

  
 

1 
 

 
Møteinnkalling 

 
 
Møtedato: 17.11.2020 kl. 19:00 

Møtested: Møtet holdes på Teams 

Arkivsak: 19/00046 

 
 
 
Det ble sendt ut innkalling pr mail da saksbehandler har hatt ferie. Innkalling i 360 blir 
sendt ut dagen før møtet som skal avholdes på Teams pga Covid-19 pandemien 
 
 



 Mandal menighetsråd (17.11.2020) - 19/00046-53 Saksliste Mandal menighetsråd 17.11.2020 : Saksliste Mandal menighetsråd 17.11.2020

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
   
 
 

1 
 

Møteinnkalling  
Mandal menighetsråd 
 
Møtedato: 17.11.2020 kl. 19:00 

Møtested: Møtet holdes på Teams. Det er bare faste medlemmer som er kalt inn 
pr nå. Da dette møtet er første forsøk på Teams. 

Arkivsak: 19/00046 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post ds277@kirken.no. Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed. 
 
SAKSLISTE   
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 
Orienteringssaker 

 Velkomstord ved MR-leder 

 Åpningsord ved Ruth  

 Rapport fra sokneprest 

 Rapport fra Fellesrådet 

 Referat fra diverse utvalg 

Saker til behandling 
36/20 20/00023-4 Kirkeverter og andre frivillige medarbeidere til jul og nyttår 

37/20 20/00023-5 Hvordan få medlemmer som har sluttet å gå i kirka tilbake 
til menigheten? 

38/20 20/00080-1 Godkjenning av takkofferliste for 2021 
39/20 20/00085-7 Fordeling av eventuelle overskudd etter "Åpen julefeiring" 
40/20 20/00085-8 Kjøp av instrumenter til Kirkesenteret 
Eventuelt 

 
Mandal, 10.11.20 10.11.2020 
 
 
Bjørn Arve Bentsen 
Menighetsrådsleder 
 
Dianne Lauen Singstad 
Ansatt konsulent/saksbehandler 



36/20 Kirkeverter og andre frivillige medarbeidere til jul og nyttår - 20/00023-4 Kirkeverter og andre frivillige medarbeidere til jul og nyttår : Kirkeverter og andre frivillige medarbeidere til jul og nyttår

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

300 20/00023-4 Ugradert   

 
 

 
 
 
Kirkeverter og andre frivillige medarbeidere til jul og nyttår 
 
 
 
         
Saksframlegg 
Det er lagt opp til å ha fem gudstjenester med 200 mennesker på hver gudstjeneste på selve 
julaften, altså plass til 1000 mennesker totalt sett. Noe som kun er halvparten av hvor 
mange mennesker som pleier å gå til gudstjeneste i Mandal kirke på en normal julaften. 
Situasjonen tatt i betraktning er dette et godt tilbud til menigheten. For å gjennomføre dette 
på en best mulig måte i forhold til gjeldene smittevernregler er det behov for mange frivillige 
og da helst kirkeverter som kan ta imot folk på en god måte, være brannvakt, se etter at 
smittevernet blir i varetatt osv. 
 
Søndag 15/11-20 ble plutselig smittesituasjonen i Lindesnes kommune og de 
omkringliggende kommunene forverret, slik at gudstjenestene 15/11 og 22/11 ble avlyst. 
Nye regler pr nå er at det kun kan komme 50 personer til hver gudstjeneste om det blir 
gudstjenester i det hele tatt. Det er over 5 uker til jul, så menighetsrådet må forberede seg 
på flere senario. 
 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 36/20 17.11.2020 



37/20 Hvordan få medlemmer som har sluttet å gå i kirka tilbake til menigheten? - 20/00023-5 Hvordan få medlemmer som har sluttet å gå i kirka tilbake til menigheten? : Hvordan få medlemmer som har sluttet å gå i kirka tilbake til menigheten?

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

300 20/00023-5 Ugradert   

 
 

 
 
 
Hvordan få medlemmer som har sluttet å gå i kirka tilbake til 
menigheten? 
 
  
 
         
Saksframlegg 
Mandal menighet vil igjen se på om det finnes noen tiltak som kan få de medlemmene som 
har sluttet å gå i kirken tilbake i menigheten. Hva kan menighetsrådet bidra med? Det har 
kommet inn et forslag om at Mandal menighetsråd ved leder Bjørn Arve Bentsen, 
sokneprest Eva Marie Jansvik og prost Geirulf Grødem skal tilby samtaler med de som 
måtte ønske det. Eventuelt ta med andre i disse samtalene? Ser menighetsrådet andre 
muligheter/løsninger?  
 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 37/20 17.11.2020 



38/20 Godkjenning av takkofferliste for 2021 - 20/00080-1 Godkjenning av takkofferliste for 2021 : Godkjenning av takkofferliste for 2021

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

313 20/00080-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Godkjenning av takkofferliste for 2021 
 
Vedlegg:  
Forslag til offerfordeling 2021 
 
Saksframlegg 
Sokneprest, Eva Marie Jansvik, har vurdert søknadene som har kommet inn til Mandal 
menighet og satt opp et forslag til offerliste for 2021 for menighetsrådet. Listen over takkoffer 
inneholder hvem som er valgt ut, og hvilken søndag de er satt opp for å motta menighetens 
takkoffer. Menighetsrådet må vurdere om listen er slik de ønsker og om alle krav er innfridd. 
 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 38/20 17.11.2020 



38/20 Godkjenning av takkofferliste for 2021 - 20/00080-1 Godkjenning av takkofferliste for 2021 : Forslag til offerfordeling 2021

DATO TID BESKRIVELSE TITTEL DAG TAKKOFFER TIL
01.01.2021 12.00 Nyttårsdag Gudstjeneste Nydag Menighetens arbeid
03.01.2021 11.00  Helligtrekongersdag Helge Gaard, generalsekretær i NMS er gjest og taler, kontaktinfo 95937666, helgeg@nms.noGudstjeneste KrOp NMS Estland
10.01.2021 11.00 Konfirmantpresentasjon Gudstjeneste 2siå Trosopplæringen
17.01.2021 11.00 Tema: givertjeneste? Gudstjeneste 3siå Menighetens arbeid
24.01.2021 11.00 Gudstjeneste 4siå Stefanusalliansen
31.01.2021 11.00 Bibeldagen med besøk av Bernt Greger Olsen  fra BibelselskapetGudstjeneste Såm Bibelselskapet
31.01.2021 20.00 Kveldsmesse Gudstjeneste Såm Trosopplæringen
07.02.2021 19.00 Gudstjeneste KrFo Diakoniutvalget
14.02.2021 11.00 Juniorkonfirmantleir FamiliegudstjenesteFastel Trosopplæringen
17.02.2021 20.00 Askeonsdag Gudstjeneste Aske Menighetens arbeid
21.02.2021 11.00 Gudstjeneste 1sif Laget Mandal
28.02.2021 11.00 Gudstjeneste 2sif KIA Mandal
28.02.2021 20.00 Kveldsmesse Gudstjeneste 2sif Trosopplæringen
07.03.2021 11.00 4- års bok Familiegudstjeneste3sif Dåpsutvalget
14.03.2021 11.00 Gudstjeneste 4sif Kirkens nødhjelp
21.03.2021 11.00 Gudstjeneste MB Frivilligsentralen
28.03.2021 11.00 Palmesøndag, fellesgudstjeneste Gudstjeneste Palm Trosopplæringen
28.03.2021 20.00 Kveldsmesse Gudstjeneste Palm Menighetens arbeid
01.04.2021 19.00 Skjærtorsdag Gudstjeneste Skjært Diakoniutvalget
02.04.2021 11.00 Langfredag Gudstjeneste Lang Ingen offer
04.04.2021 11.00 1. påskedag Gudstjeneste Pådag NMS Estland
11.04.2021 11.00 Haydom, fellesgudstjeneste Gudstjeneste 2sip Haydomaksjonen
18.04.2021 11.00 St. Georgsdag? Gudstjeneste 3sip KFUK/M Speideren Mandal
25.04.2021 11.00 Gudstjeneste 4sip Menighetens arbeid
25.04.2021 20.00 Kveldsmesse Gudstjeneste 4sip Trosopplæringen
02.05.2021 19.00 Musikkgudstjeneste Gudstjeneste 5sip Instrument Kirkesenteret
09.05.2021 11.00 Balubaleir? Gudstjeneste 6sip Familiebaluba
13.05.2021 11.00 Kr. Himmelfart Gudstjeneste KrHi Diakoniutvalget
16.05.2021 11.00 Gudstjeneste Sfpi Kirkesenteret
17.05.2021 10.40 Grunnlovsdag Gudstjeneste 17. mai Kristenrussens misjonsprosjekt
23.05.2021 11.00 1. pinsedag Gudstjeneste Pidag Menighetens arbeid
28.05.2021 18.00 Konfirmantenes gudstjeneste Gudstjeneste Fr e Pi Trosopplæringen
30.05.2021 18.00 Gudstjeneste Treen Alpha Norge
06.06.2021 11.00 Gudstjeneste 2 sit Kirkesenteret
13.06.2021 11.00 Dåpsskole Gudstjeneste 3 sit Ungdomsutvalget
27.06.2021 11.00 Gudstjeneste 5 sit Menighetens arbeid
04.07.2021 11.00 Gudstjeneste Apost Åpen
11.07.2021 11.00 Gudstjeneste 7 sit Dåpsutvalget
18.07.2021 11.00 Gudstjeneste 8 sit Menighetens arbeid
01.08.2021 19.00 Gudstjeneste 10 sit ChurchChillCafe
08.08.2021 11.00 Skalldyr, felles Gudstjeneste 11 sit Kirkesenteret
15.08.2021 11.00 Gudstjeneste 12 sit Dåpsutvalget
22.08.2021 19.00 Gudstjeneste 13 sit Ungdomsutvalget
28.08.2021 11.00 Konfirmasjon Gudstjeneste Lø e 13 sit Trosopplæringen
28.08.2021 13.00 Konfirmasjon Gudstjeneste Lø e 13 sit Trosopplæringen
29.08.2021 11.00 Konfirmasjon Gudstjeneste Ving Trosopplæringen
29.08.2021 20.00 Kveldsmesse Ving Trosopplæringen
04.09.2021 11.00 Konfirmasjon Gudstjeneste Lø e Ving Trosopplæringen
05.09.2021 11.00 Gudstjeneste 15 sit NMS Estland
12.09.2021 11.00 Høsttakkefest Gudstjeneste 16 sit Menighetens arbeid
19.09.2021 11.00 Gudstjeneste 17 sit Hald Internasjonale senter
26.09.2021 11.00 Tårnagenthelg Gudstjeneste 18 sit Klubben
26.09.2021 20.00 Kveldsmesse 18 sit Klubben
03.10.2021 11.00 Gudstjeneste 19 sit Menighetsfakultetet 
10.10.2021 11.00 Gudstjeneste 20 sit Stefanusalliansen
17.10.2021 11.00 Gudstjeneste 21 sit TV-aksjonen
24.10.2021 11.00 4 års bok, agent for rettferdighet Gudstjeneste 22 sit Søndagsskolen Mandal
31.10.2021 11.00 Gudstjeneste BoB Menighetens arbeid
31.10.2021 20.00 Kveldsmesse BoB Menighetens arbeid
07.11.2021 11.00 Gudstjeneste AH Frivilligsentralen
14.11.2021 11.00 Gudstjeneste 25 sit Laget Mandal
21.11.2021 11.00 Gudstjeneste KrKo Diakoniutvalget
28.11.2021 11.00 Visitas, Jubileum, Lys våken Gudstjeneste 1sia Trosopplæringen



38/20 Godkjenning av takkofferliste for 2021 - 20/00080-1 Godkjenning av takkofferliste for 2021 : Forslag til offerfordeling 2021

28.11.2021 20.00 Kveldsmesse 1sia Trosopplæringen
05.12.2021 11.00 Gudstjeneste 2sia Kirkens SOS Agder
12.12.2021 11.00 Gudstjeneste 3sia ChurchChillCafe
19.12.2021 11.00 Gudstjeneste 4sia Åpen
24.12.2021 14.30 Julaften Gudstjeneste Julaft Søndagsskolen/Stefanusalliansen
24.12.2021 16.00 Gudstjeneste Julaft Kirkens Nødhjelp
25.12.2021 12.00 1. Juledag Gudstjeneste Juled Sjømannskirken
31.12.2021 18.00 Gudstjeneste Nyaft Menighetens arbeid
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

100 20/00085-7 Ugradert   

 
 

 
 
 
Fordeling av eventuelle overskudd etter "Åpen julefeiring" 
  
 
         
Saksframlegg 
Mandal menighet, Mandal Frivilligsentral og Frelsesarmeen i Mandal har i flere år arrangert 
åpen julefeiring. Dette er en stor suksess! Det jobbes med et alternativt arrangement i år 
også til tross for koronasituasjonen, men tiden vil vise om det lar seg gjøre. Det er mange 
enslige som imøteser og gleder seg til denne julefeiringen. I praksis er det Mandal menighet 
som gjør jobben med hele arrangementet både i forkant og under arrangementet, mens man 
har hatt mulighet til å melde seg på hos alle de tre arrangørene. Tidligere har lokalene til 
Frelsesarmeen blitt brukt, men etter at det nye Kirkesenteret til Mandal menighet ble åpnet 
ble arrangementet flyttet dit. Dette fordi det var mest praktisk da jobben har blitt gjort av 
både ansatte og frivillige fra Mandal menighet. Det har vært en felles forståelse om at om 
det skulle bli overskudd etter arrangementet, så vil pengene bli lagt i julegryta til 
Frelsesarmeen. Dette ble ikke gjort i fjor, fordi julegryta 2019 var avsluttet før regnskapet var 
ferdig, så pengene ble satt på konto og står der fortsatt. Dette er komiteen ikke helt fornøyd 
med, og ønsker å gjøre det på en bedre måte framover. Det er mye utgifter men også 
mange gaver i form av mat, julepresanger og penger fra næringslivet i byen – alt etter hvor 
stor innsats som blir lagt ned av frivillig «salgsarbeid» i forkant av arrangementet. I fjor ble 
det gjort en formidabel innsatt med å skaffe penger, og det resulterte i et overskudd. 
Menighetsrådet bør drøfte hvordan dette og framtidig eventuelle overskudd bør 
fordeles/benyttes i årene framover.  
 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 39/20 17.11.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Dianne Lauen 
Singstad 

100 20/00085-8 Ugradert   

 
 

 
 
 
Kjøp av instrumenter til Kirkesenteret 
  
 
         
Saksframlegg 
Mandal menighetsråd må ta stilling til om det kan brukes penger som tilhører nedlagte 
prosjekt til å kjøpe sårt tiltrengte instrumenter til Kirkesenteret. Prosjektet K.K.K. - kirke, 
kunst og kultur er lagt ned, og de har en konto med kroner 34 000,- på. Ungdomskoret 
Choral ligger forhåpentligvis bare midlertidig nede, men er ikke i full drift pr nå. Det er 
imidlertid startet et barnekor hvor Lotte Ploug også her er dirigent. Pr i dag står det ca. 
kroner 60 000,- på Choral sin konto. Det er vanskelig å drive kor og flere andre aktiviteter 
uten i alle fall å ha et piano i kinoen og et i Klosterhaven. Det er ønskelig med piano som 
både er akustisk og elektrisk med mulighet for å koble til det lydanlegget vi har. Utover disse 
to kontoene som menighetsrådet råder over har det kommet inn en minnegave øremerket 
instrument etter Per Ramstad sin begravelse, samt at Mandal Kantori også har øremerket 
kollekt etter salmekveld i 2019 og 2020. Til sammen står det kroner 29 190,- øremerket 
instrument pr i dag, men dette er ikke nok til å oppfylle behovet.  
 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Mandal menighetsråd 40/20 17.11.2020 


