
 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
  
 

1 
 

Møteprotokoll  
Mandal menighetsråd 
 
Møtedato: 29.01.2020 kl. 19:00 
Møtested: Kirkesenteret i Mandal 
Arkivsak: 19/00046 
  
Til stede:  Bjørn Arve Bentsen, Ole Erik Grostøl, Elisabeth Mo Bakklund, 

Arvid Adriaenssens, Kristian Sirevåg, Frida Sandvik, Gunn 
Hilde Syvertsen, Øyvind Klungland Lund, Arild Førsund, Eva 
Marie Jansvik 

  
Møtende 
varamedlemmer 
– ikke møteplikt:  

Glenn Ueland, Torunn E. Halvorsen, 

  
Forfall:  Ruth Skuland, Anders Puntervold, Christian de Presno 
  
Andre:  Kai Sødal for Økonomiutvalg 
  
Protokollfører: Eva Marie Jansvik 
  

 
SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Orienteringssaker 

Saker til behandling 
2/20 19/00035-7 Kirkejubileet i 2021 2 
3/20 19/00035-8 Menighetsmøte 2 
4/20 19/00035-9 Medarbeiderfest 3 

5/20 19/00035-
10 Kirkens Nødhjelp - Fasteaksjonen 3 

6/20 19/00035-
11 Søknad om tilskudd til Haydomtur 4 

7/20 19/00035-
12 Kunst i Mandal kirke 4 

8/20 19/00035-
13 

Forholdet mellom Mandal menighetsråd og 
Menighetsutvalgene på Harkmark og Skjernøy 5 

9/20 19/00053-2 Økonomiutvalget 5 
 
Mandal, 25.02.2020 
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Innkalling og saksliste ble godkjent 

Protokoll godkjent 

 
2/20 Kirkejubileet i 2021 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 29.01.2020 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 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 29.01.2020 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.  
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4/20 Medarbeiderfest 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 29.01.2020 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 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 29.01.2020 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.  
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6/20 Søknad om tilskudd til Haydomtur 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 29.01.2020 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 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 29.01.2020 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.  
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8/20 Forholdet mellom Mandal menighetsråd og 
Menighetsutvalgene på Harkmark og Skjernøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
 Mandal menighetsråd 29.01.2020 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 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 29.01.2020 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 
 

Møteprotokoll  
Mandal menighetsråd 
 
Møtedato: 25.02.2020 kl. 19:00 
Møtested: Kirkesenteret i Mandal 
Arkivsak: 19/00046 
  
Til stede:  Bjørn Arve Bentsen, Ruth Skuland, Gunn Hilde Syvertsen, 

Elisabeth Mo Bakklund, Ole Erik Grostøl, Arvid Adriaenssens, 
Thor Anders Puntervold, Christian Garcia de Presno, Øyvind 
Klungland Lund 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Frida Sandvik og Kristian Sirevåg – innkalt. 
Torunn Espeland og Glenn Ueland - frivillig 
 

  
Forfall:  Arild Førsund 
  
Andre: Økonomiutvalget v/ Kristian Sirevåg, Henriette M. Reiersen, Kai 

Sødal og Astrid Braadland 
  
Protokollfører: Dianne Lauen Singstad 
  
 
 
SAKSLISTE Side 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 
10/20 Orienteringssaker 2 
 
Saker til behandling 
11/20 Budsjett 2020 for Mandal menighet 2 
12/20 Menighetsmøte - 29/3-20 2 
13/20 Mandal Frivilligsentral 3 
Eventuelt 
   
 
Mandal, 25.02.20  
 
Bjørn Arve Bentsen 
 

Dianne Lauen Singstad 
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Innkalling og saksliste ble godkjent 

Protokoll fra møtet 29.01.20 ble godkjent 

10/20 Orienteringssaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 25.02.2020 10/20 

 
 
Orienteringssaker 

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

 
Skriv inn vedtaket her 

 
Saker til behandling: 

11/20 Budsjett 2020 for Mandal menighet 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 25.02.2020 11/20 

 
 
Votering 
Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd godkjenner budsjettet for 2020. 
 

 

 

 
12/20 Menighetsmøte - 29/3-20 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 25.02.2020 12/20 
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Votering 
Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd samtykker til program for årets Menighetsmøte. Ole Erik 
Grostøl og Christian Garcia de Presno har sagt seg villig til å ordne med 
pølseservering på menighetsmøtet, og Torunn Halvorsen, Frida Sandvik, Ole Erik 
Grostøl, Glenn Ueland og Ruth Skuland (x2) har sagt seg villig til å ha med kaker. 
 

 
13/20 Mandal Frivilligsentral 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 25.02.2020 13/20 

 
 
Votering 
 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd ønsker å fortsette også de neste tre årene med å være 
medlem/eier av Mandal Frivilligsentral. Kr. 20 000,- overføres årlig til 
Frivilligsentralen. 
 

 
Eventuelt: 

x Brukerundersøkelse vil bli gjennomført i tiden framover. Kristian Sirevåg 
gjennomfører undersøkelsen.  

x Innen neste menighetsrådsmøte vil det komme en utlysningsteks for ny kapelan. 
Menighetsrådet vil få mulighet til å uttale seg i forkant av utlysningen. 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
  
 

1 
 

Møteprotokoll  
Mandal menighetsråd 
 
Møtedato: 07.05.2020 kl. 19:00 
Møtested: Den gamle kinoen på Kirkesenteret 
Arkivsak: 19/00046 
  
Til stede:  Bjørn Arve Bentsen, Ruth Skuland, Arild Førsund, Gunn Hilde 

Syvertsen, Elisabeth Mo Bakklund, Ole Erik Grostøl, Arvid 
Adriaenssens, Thor Anders Puntervold, Christian Garcia de 
Presno, Øyvind Klungeland Lund og Eva Marie Jansvik 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Frida Sandvik  

  
Forfall:   
  
Andre:  
  
Protokollfører: Dianne Lauen Singstad 
  
 
 
SAKSLISTE Side 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Orienteringssaker 
14/20 Orienteringssaker 2 
Saker til behandling 
15/20 Virksomhetsplan for perioden 2021-2024 3 
16/20 Opprettelse av kommunikasjonsteam 3 
Eventuelt 
   
 
Sted, 12.05.2020 
 
Bjørn Arve Bentsen 
 

Dianne Lauen Singstad 
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Innkalling og saksliste ble godkjent 

Protokoll fra forrige møte ble godkjent 

Orienteringssaker 

14/20 Orienteringssaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 06.05.2020 14/20 

 
 
 

x Rapport fra Arbeidsutvalget 

Mulig at bispevisitas og jubileum blir slått sammen og avholdes rundt 21. november 
2021. Mer informasjon på et senere tidspunkt.Se ellers utsendt rapport fra AU. 

 
x Rapport fra soknepresten 

 
Det er sendt inn søknad til bispedømmet om midler til en diakonistilling. Det er en 
stilling som skal være for hele Lindesnes kommune, men ev. ha kontor på 
Kirkesenteret i Mandal. Om vi får midler til stillingen gjenstår å se. Om det skal bli 
aktuelt må det være et spleiselag mellom bispedømmet og kommunen. Mandal 
menighet har ingen mulighet til å finansiere stillingen, men det er heller ikke et tema. 
Soknepresten vil holde menighetsrådet informert når hun får vite noe nytt om saken. 
 
Mandal menighetsråd har fått informasjon om justert gudstjenesteordning. Denne 
saken ønskes utsatt til 2021. Soknepresten sender søknad til prosten om utsettelse. 
 
Etter at soknepresten hadde informert om hvordan de har jobbet under koronakrisen 
fikk rådet høre at det nå skal åpnes for gudstjenester for inntil 50 stk i fra 24. mai. 
Mandal menighetsråd gav sokneprest og kirkeverge mandat til å gjennomføre 
gudstjenestene fra 24. mai på best mulig måte i forhold til gjeldene smittevernregler.  
 
 

x Rapport fra Fellesrådet 
 

x Referat fra diverse utvalg 
 

Ikke mange nye referat i fra utvalg nå i disse koronatidene, men foruten de som er 
sendt ut på forhånd refererte Arild Førsund fra møte i Gudstjenesteutvalget. 
 
Mandal menighetsråds tar orienteringssakene til etterretning 
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x Besøk av kantor Britt Turid Madsen 

 
Mandal menighetsråd takker for besøket! Det var fint for menighetsrådet og for 
kantor å bli kjent med hverandre, og også få et innblikk i deres arbeidshverdag. 
 
 

x Besøk av kirkeverge Øystein Ramstad 
 

Mandal menighetsråd takker for besøket! Nyttig informasjon om framdriftsplanene for 
kirkerenoveringen ble gitt, og endelig starter arbeidet med å bygge opp igjen tårnet!  
 

[Lagre vedtak]  

 

 
Saker til behandling 

15/20 Virksomhetsplan for perioden 2021-2024 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 06.05.2020 15/20 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak. 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd ønsker å starte prosessen med ny Virksomhetsplan høsten 
2020, og vil lete etter kandidat til å lede dette arbeidet. 
 

[Lagre vedtak]  

 
 
16/20 Opprettelse av kommunikasjonsteam 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 06.05.2020 16/20 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
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Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd vil etablere en kommunikasjonsstrategi og utfordrere det 
nåværende kommunikasjonsteamet til å jobbe videre med hvordan dette skal 
organiseres. De presenterer sitt forslag for menighetsrådet så snart som mulig. 

[Lagre vedtak]  

 

 
Eventuelt 

Arild Førsund presenterte arbeid som økonomiutvalget jobber med nå. Mandal 
menighet har en krevende økonomi og det krever endringer og nye løsninger. 
Økonomiutvalget vil ta dette opp som en sak i menighetsrådet så snart som mulig. 







 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
  
 

1 
 

Møteprotokoll  
Mandal menighetsråd 
 
Møtedato: 17.06.2020 kl. 19:00 
Møtested: Kirketorvet - Kirkesenteret i Mandal 
Arkivsak: 19/00046 
  
Til stede:  Dianne Lauen Singstad (Lindesnes kirkelige fellesråd), Bjørn Arve 

Bentsen, Ruth Skuland, Arild Førsund, Gunn Hilde Syvertsen,  
Ole Erik Grostøl, Arvid Adriaenssens, Christian Garcia de Presno, 
Øyvind Klungeland Lund, Eva Marie Jansvik (Soknepresten i 
Mandal) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Frida Sandvik og Torunn Halvorsen 

  
Forfall:  Elisabeth Mo Bakklund og Thor Anders Puntervold 
  
Andre:  
  
Protokollfører: Dianne Lauen Singstad 
  
 
 
SAKSLISTE Side 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Orienteringssaker 
18/20 Orienteringssaker 2 
Saker til behandling 
19/20 Ny kapellanstilling - status pr juni 2020 2 
20/20 Menighetsbladet "På kirkebakken" status vår 2020 3 
21/20 Nytt barnekor i Mandal menighet? 3 
22/20 Møteplan Mandal menighetsråd høsten 2020 3 
Eventuelt 
   
 
Sted, 18.06.2020 
 
Bjørn Arve Bentsen 
 

Dianne Lauen Singstad 
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Innkalling og saksliste ble godkjent 

Protokoll fra forrige møte ble godkjent 

18/20 Orienteringssaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 17.06.2020 18/20 

 
 
Votering 
Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  
Mandal menighetsråd tar orienteringssakene til etterretning. 
 
I tillegg til de faste orienteringssakene ble menighetsrådet bedt om å uttale seg om 
en sak som omhandlet den alternative konfirmantleiren som skal være neste uke. Fra 
øverste hold i kirken har det blitt presisert at konfirmantarbeidet skal prioriteres, og 
derfor får konfirmantene komme på Kirkesenteret i små grupper, selv om det i denne 
perioden er stengt for alle de andre aktivitetene på huset. Da det kom fram at fem 
bandmedlemmer skulle overnatte på Kirkesenteret under leiren ble det stilt spørsmål 
om sikkerhet og smittevern var skikkelig ivaretatt i forhold til dette. Smittevernlege, 
kommunelege og brannvesen har blitt forespurt og gitt sine råd. Da ekspertisen har 
sagt ok og de som har ansvaret for leiren har gjort en grundig vurdering ble 
menighetsrådet betrygget med at sikkerheten blir ivaretatt og rådet vil derfor ikke 
gjøre vedtak om at planene må endres.   
 
I dag fikk vi besøk av kantor Vatroslav Vudjan, undervisningsleder Oddveig F. Olsson 
og menighetspedagog Lotte Ploug. De fortalte om seg selv og jobbene sine. Mandal 
menighetsråd satte pris på å bli kjent med ansatte i Lindesnes kirkelige fellesråd og 
takker for besøket!  
 

 

 
Saker til behandling 

19/20 Ny kapellanstilling - status pr juni 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 17.06.2020 19/20 

 
Votering 
Enstemmig vedtak 
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Mandal menighetsråds vedtak  
Mandal menighetsråd sender sitt forslag til ny utlysningstekst for kapellanstillingen til 
Bispedømmet, og imøteser en god prosess videre. 
 

 

 
20/20 Menighetsbladet "På kirkebakken" status vår 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 17.06.2020 20/20 

 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  
Menighetsrådsleder informerte om brev som vil bli sendt ut til annonsører og om 
budsjett og regnskap. Det vil bli nytt møte til høsten. I år kommer menighetsbladet ut 
med tre nummer i stedet for fire, pga koronasituasjonen. Neste nummer kommer ut i 
august. Det skal så jobbes med å lage en skisse for videre drift, som skal 
presenteres i menighetsråd til høsten. Mandal menighetsråd tar i denne omgang 
informasjonen til orientering. 
 

 

 
21/20 Nytt barnekor i Mandal menighet? 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 17.06.2020 21/20 

 
 
Votering 
Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  
Mandal menighetsråd ønsker å starte eget barnekor i Mandal menighet i fra høsten 
2020, og gir menighetspedagog Lotte Ploug oppdraget med å starte opp og dirigere 
koret i startfasen. Sokneprest Eva Marie Jansvik og menighetspedagog Lotte Ploug 
tar kontakt med Norkirken Mandal angående de nye planene og dagens kontrakt 
mellom Mandal menighet og Norkirken Mandal. 
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22/20 Møteplan Mandal menighetsråd høsten 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 17.06.2020 22/20 

 
 
Votering 
Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds 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/Arvid. 
På menighetsrådsmøtet mandag 19. okt. kl.19.00 blir det åpningsord v/Frida. 
På menighetsrådsmøtet tirsdag 17. nov. kl.19.00 blir det åpningsord vRuth. 
På menighetsrådsmøtet tirsdag 8. des. kl.19.00 blir det åpningsord v/Arild. 
Møtene holdes på Kirkesenteret i Mandal 
Forslag til 
 
 
Eventuelt 

x Alle menighetsrådsmedlemmene har nå signert på Taushetsplikterklæringer. 
x Saker man ønsker skal tas opp i rådet må komme til saksbehandler og 

menighetsrådsleder helst to uker før det aktuelle menighetssrådsmøtet. 
Arbeidsutvalget er to uker før menighetsrådsmøtet og innkallinger sendes ut 
en uke før møtet.  

x Det skal sendes kopi av alle referat i fra de forskjellige underutvalgene under 
MR til saksbehandler  - ansatt konsulent Dianne, så snart de foreligger. 
Referatene blir da sendt ut til menighetsrådet i forkant av rådsmøtene.  



 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
  
 

1 
 

Møteprotokoll  
Mandal menighetsråd 
- Unntatt offentlighet  
Møtedato: 26.08.2020 kl. 19:00 
Møtested: Kirkesenteret i Mandal 
Arkivsak: 19/00046 
  
Til stede:  Dianne Lauen Singstad (Lindesnes kirkelige fellesråd), Bjørn Arve 

Bentsen, Ruth Skuland, Gunn Hilde Syvertsen, Elisabeth Mo 
Bakklund, Arvid Adriaenssens, Thor Anders Puntervold, Øyvind 
Klungeland Lund, Frida Sandvik, Torunn E. Halvorsen, Glenn 
Ueland og Eva Marie Jansvik (Soknepresten i Mandal) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Frida Sandvik, Torunn E. Halvorsen og Glenn Ueland 

  
Forfall:  Arild Førsund, Christian Garcia de Presno, Ole Erik Grostøl 
  
Andre: Kirkeverge Øystein Ramstad, Leder av Holum MR Finn 

Røiseland, Kirketjener Tor Magne Stoveland, kirkegårdsarbeidere 
Dag Bjørnhom og Torbjørn Kloster 

  
Protokollfører: Dianne Lauen Singstad 
  
Åpningsord v/Elisabeth Mo Bakklund 
 
SAKSLISTE Side 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Orienteringssaker 
23/20 Orienteringssaker 2 
Saker til behandling 

24/20 
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 

2 

25/20 Status økonomi 3 
26/20 Organisasjonsutviklingsprosess 3 
Eventuelt 
   
 
Mandal, 21.09.2020 
Bjørn Arve Bentsen Dianne Lauen Singstad 
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Innkalling og saksliste ble godkjent 

Protokoll fra forrige møte ble godkjent 

23/20 Orienteringssaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 26.08.2020 23/20 

 
il vedtak 
 
 Mandal menighetsråd tar orienteringssakene til etterretning. Takk til kirkevergen for 
god informasjon om framdriften for restaureringen av Mandal kirke og informasjon om 
hvordan koronasituasjonen håndteres i staben og på Kirkesenteret. Takk til Tor 
Magne Stoveland, Dag Bjørnhom og Torbjørn Kloster som kom og presenterte seg 
selv og yrket sitt for dette nye menighetsrådet.   

[Lagre vedtak]  

 

 
Saker til behandling 

24/20 Tilsetting av ny kapellan i Mandal- og Holum menigheter - 2. 
gangs utlysning 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 26.08.2020 24/20 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd har nøye vurdert kandidatene, og sender sin anbefaling til 
Bispedømmekontoret 
 

[Lagre vedtak]  
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25/20 Status økonomi 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 26.08.2020 25/20 

 
 
 
Mandal menighetsråds vedtak  
 
Da leder av økonomiutvalget måtte på jobbreise ble denne saken utsatt til et senere 
menighetsrådsmøte 
 

[Lagre vedtak]  

 

 
26/20 Organisasjonsutviklingsprosess 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 26.08.2020 26/20 

 
 
Votering 
Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd foreslår at kirkevergen etablerer en arbeidsgruppe med formål 
å avklare rollene knyttet til den daglige driften av menigheten, den daglige 
kommunikasjonen og hvordan samarbeidet mellom menighetsråd/utvalg med hensyn 
til kirkekontoret bør foregå. Følgende personer foreslås å delta i arbeidsgruppen; 
kirkevergen, personalleder, de to konsulentene, menighetsrådsleder og nestleder. 
Kristian Sirevåg kan engasjeres til å fasilitere arbeidet i gruppen. 
 
  

[Lagre vedtak]  
Eventuelt 

 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
  
 

1 
 

Møteprotokoll  
Mandal menighetsråd 
 
Møtedato: 22.09.2020 kl. 19:00 
Møtested: Kirkesenteret i Mandal 
Arkivsak: 19/00046 
  
Til stede:  Dianne Lauen Singstad (Lindesnes kirkelige fellesråd), Bjørn Arve 

Bentsen, Ruth Skuland, Gunn Hilde Syvertsen, Elisabeth Mo 
Bakklund, Ole Erik Grostøl, Arvid Adriaenssens, Thor Anders 
Puntervold, Øyvind Klungland Lund, Eva Marie Jansvik 
(Soknepresten i Mandal) 

  
Møtende 
varamedlemmer:  

 
Frida Sandvik, Torunn Espeland Halvorsen og Roy Pedersen 

  
Forfall:  Arild Førsund og Christian Garcia de Presno 
  
Andre: Besøk av en del av administrasjonen på kirkekontoret; Øystein 

Ramstad, Siri Gjerdsø Risdal og Henriette Reiersen. 
Besøk av Regnskap Sør ved Trond Haven 

  
Protokollfører: Dianne Lauen Singstad 
  
 
 
SAKSLISTE Side 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Orienteringssaker 
27/20 Orienteringssaker 2 
Saker til behandling 
28/20 Virksomhetsplan - innledende drøfting 2 
29/20 Forslag til ny Gudstjenesteplan for 2021 3 

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

31/20 Regnskapsrapport for 2.kvartal og oversikt 1.halvår 4 
Eventuelt 
   
 
Mandal, 22.09.2012.10.2020 
Bjørn Arve Bentsen Dianne Lauen Singstad 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent 
 
 
 
Godkjenning av protokoll 

Protokoll ble godkjent 
 
 
 
Orienteringssaker 

27/20 Orienteringssaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 22.09.2020 27/20 

Forslag til vedtak 
 
Mandal menighetsråds tok orienteringssakene til etterretning 

Skriv inn vedtaket her 

 
Saker til behandling 

28/20 Virksomhetsplan - innledende drøfting 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 22.09.2020 28/20 

 
Click here to enter text. 
 
Votering 

Det ble ikke gjort noen votering i kveld da dette kun er innledende runde. 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

1. Viktig å få flere med på gudstjenester, og gjøre gudstjenestene mer attraktive.  
En god tale, men også sang og musikk løfter gudstjenesten. Forsangere 
burde kanskje innføres igjen. Viktig at alle generasjoner kommer til 
gudstjenesten sammen. Viktig at gudstjenesten er et sted man har lyst til å gå. 
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Flere instrumenter og kanskje unge mennesker i band kan få flere unge med. 
Fokus på å si at søndag er kirkedag, og at vi møtes der. Tur, aktiviteter, 
middag etter gudstjenesten er positivet for flere. Folk trekker folk. Familier 
og/eller ungdom reiser der det er andre familier/ungdommer. Om flere blir 
engasjert i forskjellige oppgaver vil det gi eierskap til gudstjenesten og 
samhold. 

2. Flere punkter vil komme på et senere menighetsrådsmøte 

 

 
29/20 Forslag til ny Gudstjenesteplan for 2021 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 22.09.2020 29/20 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd godkjente gudstjenesteplanen for 2021 med forbehold om 
endringer. 

 

 
30/20 Evaluering av konfirmasjonsgudstjenesten og andre 
gudstjenester/aktiviteter i koronatiden 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 22.09.2020 30/20 

Click here to enter text. 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Registrering av alle som kommer til gudstjeneste er litt utfordrende, men fungerer ok. 
Foreløpig har det heldigvis ikke vært behov med smittesporing. Viktig at folk kjenner 
seg trygge! Gode tilbakemeldinger! Ro og verdighet til tross for korte 
konfirmasjonsgudstjenester. Flott med piano/band, som gir et ungdommelig uttrykk, 
men også viktig med høytidsfølelse på konfirmasjonsgudstjenester. Vippsnummer 
kan gjerne stå lenger på skjermen. Mandal menighetsråd har et ønske om å ha ofring 
rundt alteret på vanlige gudstjenester når det er mulig i forhold til smittesituasjonen. I 
mellomtiden bør kanskje noen stå med offerkurv i døra. Søndagsskolen skal ha 
samling i kapellet i stedet for i sakristiet. Kirkegjengere må minnes på å holde 
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avstand også ute rundt kirkekaffen. Det er ønskelig å trekke inn barn og unge i og 
rundt gudstjenesten. Oppgaver som f.eks. kirkeverter, eller kan oppdrag kan gi flere 
eierskap og samhørighetsfølelse. 
 
 

 
31/20 Regnskapsrapport for 2.kvartal og oversikt 1.halvår 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 22.09.2020 31/20 

 
 
Votering 

 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd tar informasjonen om regnskapet til orientering, og takker 
Trond Haven fra Regnskap Sør for presentasjonen. 
 
 
 
Eventuelt 

x Det er ønskelig å få med flere i en gruppe som vil se på givertjenesten. 
Menighetsrådet oppfordres til å stille opp. Fra Holum MR stiller Finn 
Røiseland, og Øyvind Klungland Lund og Arvid Adriaenssens fra Mandal 
menighetsråd har tilbudt seg å bidra i gruppen. Samarbeid med 
kommunikasjonsteamet er viktig for å få til en moderne givertjeneste. 

x Vask av kirkesenteret. Det er behov for nye folk til å vaske huset. De som har 
vasket i mange år begynner å bli gamle, så yngre krefter må på banen. 
Menighetsrådet oppfordres til å hjelpe å få tak nye krefter. 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
  
 

1 
 

Møteprotokoll  
Mandal menighetsråd 
 
Møtedato: 19.10.2020 kl. 19:00 
Møtested: Kirkesenteret i Mandal 
Arkivsak: 19/00046 
  
Til stede:  Dianne Lauen Singstad (Lindesnes kirkelig fellesråd), Bjørn Arve 

Bentsen, Ruth Skuland, Arild Førsund, Gunn Hilde Syvertsen, 
Elisabeth Mo Bakklund, Ole Erik Grostøl, Arvid Adriaenssens, 
Thor Anders Puntervold, Christian Garcia de Presno, Øyvind 
Klungland Lund, Eva Marie Jansvik (Soknepresten i Mandal) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Frida Sandvik 

  
Forfall:   
  
Andre:  
  
Protokollfører: Dianne Lauen Singstad 
  
 
 
SAKSLISTE Side 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Orienteringssaker 

Saker til behandling 
32/20 Prioriteringsliste for inventar og utstyr i Mandal kirke 2 
33/20 Mottakelse av ny kapellan i vår menighet 3 
34/20 Orientering fra økonomiutvalget 3 
35/20 Mandal menighetsråd evaluerer seg selv og arbeidet hittil 4 
 
Eventuelt 
   
 
Mandal, 19.10.20 19.11.2020 
 
Bjørn Arve Bentsen 
 

Dianne Lauen Singstad 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent 
 
Godkjenning av protokoll 

Møteprotokoll fra forrige møte ble godkjent 
 
 
Orienteringssaker 

Orienteringssakene ble tatt til etterretning 
 
 
Saker til behandling 

32/20 Prioriteringsliste for inventar og utstyr i Mandal kirke 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 19.10.2020 32/20 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd ønsker at Lindesnes fellesråd prioriterer som følger: 
1. Oppgradere lyd og bilde/prosjektor, og også lys! Korene som øver i kirka 

trenger litt lyskastere nedover i benkeradene og også til konserter. 
2. Miksepult med bord, og fjerning av benk ved miksepult 
3. Rekkverk i koret. Egentlig ønsket menighetsrådet dette som punkt 2, men 

miksepult og bord til utstyret hører litt sammen med lyd som er punkt 1osv 
4. Fjerne benker og lage i stand areal bak i kirka for kirkekaffe inne, barnevogner 

og tegnebord for barn. I den forbindelse må også vask, kjøkkenskap og 
kaffemaskin lik den vi har på Kirketorvet på plass i boden under trappa på 
Halsesiden. 

5. Fortsette planene med Bua bak kirka. Nye unisex toaletter, søndagsskolerom 
osv 

6. Nye tepper i kirka 
7. Maling innvendig og utvendig er vel en del av den totale oppussingen? Dette 

er også ønsket av menighetsrådet. 
 
Mandal menighetsråd ønsker å se kirka, og vil be kirkevergen om en omvisning i 
nær framtid. 
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33/20 Mottakelse av ny kapellan i vår menighet 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 19.10.2020 33/20 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd ønsker å gi vår nye kapellan en varm velkomst. Den 22/11 vil 
prosten komme på gudstjenesten, og Ragnhild Due vil bli innsatt som kapellan i 
Mandal- og Holum menigheter. Mandal menighetsråd ønsker å invitere Ragnhild til 
neste menighetsrådsmøte den 17. november. Om hun har mulighet til å komme vil 
MR ordne med barnevakt, og det vil bli en hyggelig samling med kaker og blomster. 

 

 
34/20 Orientering fra økonomiutvalget 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 19.10.2020 34/20 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd takker for orienteringen fra Økonomiutvalget, og er enig med 
dem om at samhandling stab/frivillige slik at organisk frivillighet stimuleres, er en 
betingelse for suksess. Menighetsrådet ønsker seg en ny type rapportering fra 
Økonomiutvalget framover. Eksempler på hva menighetsrådet håper at 
Økonomiutvalget kan presentere for menighetsrådet framover: 

- Analyser som kan brukes som beslutningsgrunnlag i menighetsrådet. 
- Råd om hvordan inntektssiden kan styrkes.  
- Hvilke utvalg/prosjekt/aktiviteter som har kostnadsoverskridelser. 
- Trender, typisk over 12 mnd. 
- Kostnaden er pr. aktivitet, slik at MR kan vurdere hvilke aktiviteter som evt. bør 

sponses av menighetsrådet.  
- Eventuelt ha færre kontoer for lettere oversikt og bedre helhetlig oversikt.   
- Bedre informasjonsflyt om økonomien i Mandal menighet. De forskjellige 

underutvalg/prosjekt/avdelinger lever stort sett sitt eget liv uten at de vet noe 
om hvordan økonomien er i Mandal menighet. Pr nå finnes det prosjekt-
kontoer/avdelinger som føler at de har godt med penger når menigheten totalt 
sett egentlig går i minus. 
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- Jevnlig budsjettoppfølging. 
 
Budsjettarbeid: 

- Tallbasis: For eksempel regnskapsrapport fra okt. -19 til sept. -20 
- Økonomiutvalget kan f.eks. framover be om en regnskapsrapport på Excel-

format som inneholder alle posteringer pr. prosjekt og avdeling for okt. 19 – 
sept. -20, slik at analyser kan bli utført og gi de enkelte utvalg/prosjekt et 
bedre grunnlag for å gjøre sitt budsjettarbeid. 

- Hjelpe de forskjellige prosjekt/avdelinger med realistisk budsjettoppsett, som 
må følges opp. 

- Økonomiutvalget fortsetter sitt arbeid inntil evt. ny organisering besluttes 
 

 
35/20 Mandal menighetsråd evaluerer seg selv og arbeidet hittil 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 19.10.2020 35/20 

 
 
Votering 

Ble ikke fattet noe vedtak på dette punktet. 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd hadde en fin og konstruktiv samtale/dialog om rådets arbeid og 
ønsker for framtiden. Siste ord er ikke sagt i denne saken. Det nye menighetsrådet er 
engasjert og motivert for å gjøre en god jobb for Mandal menighet, og føler seg godt i 
gang med oppgaven. Ny virksomhetsplan for 2021-2024 er en av flere viktige 
oppgaver som det skal jobbes mer med i tiden framover. 

 
Eventuelt 

x Personalleder, Tanja Sævik Husby, og kirketjener i Mandal kirke, Tor Magne Stoveland 
presenterte seg for menighetsrådet. Takk for besøket! 

x Kirkens SOS ønsker en kontaktperson i Mandal menighet. Lars Kjølberg fra det forrige 
menighetsrådet har nå takket av, og det er ønskelig med en erstatter. Er det noen som har 
lyst til å stille?  

x Det er sendt ut anbud til nytt lydanlegg (multimedia/PA) i kinoen. 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
  
 

1 
 

Møteprotokoll  
Mandal menighetsråd 
 
Møtedato: 17.11.2020 kl. 19:00 
Møtested: Møtet holdes på Teams 
Arkivsak: 19/00046 
  
Til stede:  Dianne Lauen Singstad (Lindesnes kirkelige fellesråd), Bjørn Arve 

Bentsen, Ruth Skuland, Arild Førsund, Gunn Hilde Syvertsen, 
Elisabeth Mo Bakklund, Ole Erik Grostøl, Arvid Adriaenssens, 
Thor Anders Puntervold, Christian Garcia de Presno, Øyvind 
Klungland Lund, Eva Marie Jansvik (Soknepresten i Mandal) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Frida Sandvik 

  
Forfall:   
  
Andre:  
  
Protokollfører: Dianne Lauen Singstad 
  
 
 
SAKSLISTE Side 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Orienteringssaker 

Saker til behandling 
36/20 Kirkeverter og andre frivillige medarbeidere til jul og nyttår 2 

37/20 Hvordan få medlemmer som har sluttet å gå i kirka tilbake til 
menigheten? 2 

38/20 Godkjenning av takkofferliste for 2021 3 
39/20 Fordeling av eventuelle overskudd etter "Åpen julefeiring" 3 
40/20 Kjøp av instrumenter til Kirkesenteret 4 
Eventuelt 
   
 
Mandal,17.11.20 19.11.2020 
 
Bjørn Arve Bentsen 
 

Dianne Lauen Singstad 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent, men det var kommet inn en skrivefeil i sak 37/2. 
Det skal stå at det inviteres til samtaler og ikke at det er tilbud om samtaler. 
 
Godkjenning av protokoll 

Protokoll fra forrige møte ble godkjent 
 
Orienteringssaker 

Menighetsrådet tok orienteringssakene til etterretning 
 
 
 
 
Saker til behandling 

36/20 Kirkeverter og andre frivillige medarbeidere til jul og nyttår 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 17.11.2020 36/20 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Det er i utgangspunktet behov for 10 ekstra kirkeverter på julaften, men nå er alt så 
usikkert i forhold til hvor mange personer som kan komme på julegudstjenestene at 
menighetsrådet avtalte å komme tilbake til saken.  Det er en fordel om de som stiller 
som kirkevert kanskje stiller på mer enn en gudstjeneste, men det er ikke et krav. 
Menighetsrådets medlemmer finner ut om det kan passe å stille opp selv, eller om de 
kjenner noen som kan tenke seg å være kirkeverter. Alle bes melde kirkeverter inn til 
sokneprest Eva Marie Jansvik så snart som mulig. Det kan være aktuelt å ta i bruk 
sosiale medier for å rekruttere kirkeverter om det blir 5 gudstjenester med 200 
mennesker på hver gudstjeneste på julaften. 
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37/20 Hvordan få medlemmer som har sluttet å gå i kirka tilbake til 
menigheten? 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 17.11.2020 37/20 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd er positive til at menighetsrådsleder, sokneprest og prost 
fortsetter med å invitere til samtaler. I tillegg har menighetsrådet bestemt at de 
ønsker å sende blomster og kort med en takk til Tormod Lindland og Johanna 
Engamo for innsatsen de la ned da de jobbet i Mandal menighet. Menighetsrådsleder 
Bjørn Arve Bentsen vil personlig levere hilsen på døra til de begge. 

 

 
38/20 Godkjenning av takkofferliste for 2021 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 17.11.2020 38/20 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd godkjente offerlisten for 2021, med noen små korrigeringer. 
Bl.a. vil Mandal Y’s Men’s Club få offeret den 13. juni. Eksterne mottakere av offer 
oppfordres til å bidra med litt informasjon i gudstjenesten, og eventuelt noe å bite i til 
kirkekaffen om de har mulighet til det.  

 
 
 
39/20 Fordeling av eventuelle overskudd etter "Åpen julefeiring" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 17.11.2020 39/20 

 
 
Votering 
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Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighet ønsker at Frelsesarmeen får bidrag fra fjorårets overskudd til årets 
julegryte. Samtidig ønsker menighetsrådet at soknepresten går i dialog med 
Frelsesarmeen i forhold til behovet for å ha en buffer fra år til år, og en rettferdig 
fordeling av eventuelt overskudd framover. Sokneprest Eva Marie Jansvik tar kontakt 
med Frelsesarmeen for å finne en god løsning som alle parter kan være fornøyd med 
i årene framover. 

 

 
40/20 Kjøp av instrumenter til Kirkesenteret 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Mandal menighetsråd 17.11.2020 40/20 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd er positive til at det kjøpes inn sårt tiltrengte instrument(er) til 
Kirkesenteret. Menighetsrådet ser at dette er viktig for både nytt kor og eksisterende 
kor, andre aktiviteter på huset og også i forhold til utleie. Økonomiutvalget holder i 
disse dager på å lage en oversikt over de forskjellige kontoene som ligger under 
Mandal menighet, og hva beholdningen er på de forskjellige kontoene. 
Menighetsrådet ønsker derfor å vente til de har en bedre oversikt med å bestemme 
seg for hvilke kontoer som eventuelt skal brukes til instrumentkjøp, og hva slags 
beløp som kan brukes. Menighetsrådet ønsker da også å ha en prinsipiell diskusjon 
om hva som ligger som rettigheter knyttet til de forskjellige kontoene. Det er ønskelig 
med et saksfremlegg til neste møte som inneholder tilbud/ønsker/behov/pris for 
instrument(er). Kantorene og dirigenter vil bli bedt om å komme med et skriftlig 
forslag til neste møte.  
 

Eventuelt 

x Økonomiutvalget venter fortsatt på budsjettforslag fra en del av 
underutvalgene. Frist var 15.november. 

x Menighetsrådsmedlemmer må melde inn nødvendig informasjon for å få 
møtegodtgjørelser for 2020. Frist er 23.november 


