
DEN NORSKE KIRKE

Mandal menighetsråd

Postboks 210
4503 MANDAL

Tlf: 38272870
Mandal 30.04.2019

Innkalling til møte i Mandal menighetsråd
Du innkalles med dette til møte i Mandal menighetsråd 08.05.2019 kl. 19:00 på det nye kirkesenteret. Meld
fra om eventuelt forfall til leder Anne Marie Telhaug Winsnes mobil: 411 27 229

Innkalte:
Anne Marie Telhaug Winsnes, Tom-Rune Gundersen, Helga Marie de Presno, Arild Førsund, Marit Seland,
Tom Inge Dahl, Ingunn Eikeland, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Ragnvald Madland, Lars Kristen Kjølberg,
Eva Marie Jansvik, Jan Harald Syvertsen.

Åpningsord v/

Sakliste:
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte.

Meldingssaker:
000018 Rapport fra soknepresten
000019 Rapport fra Fellesråd
000020 Referat fra møter i utvalg
000021 Årshjulet
000022 Besøk av undervisningsleder Oddveig F. Olsson og menighetspedagog Lotte Ploug
000023 Godhetsuka 2019

GODHETSUKA 2019 skal være 20.-25. mai.
Motto:" Små ting gjort i kjærlighet vil forandre verden"
En rekke av byens kristne menigheter og organisasjoner står sammen om å gi en hjelpende hånd
der det trengs - og du kan være med! Det dreier seg om praktiske oppgaver og gjøremål. Meld
deg på, eller skriv opp navnet på noen du kjenner som trenger hjelp. Det er laget et skjema med
mer informasjon på. Dette skjemaet kan leveres ferdig utfylt her i kirken, eller på kirkesenteret.
Ta gjerne kontakt med medlemmer i styringsgruppa om du ønsker det. For Mandal menighet er
det Lotte Ploug og Kai Stoveland.

Vedtakssaker:
Sak 012/19 Søknad om midler til Slusherne (Dok: 17/00021-003)
Sak 013/19 Forberedelser til kirkevalget 2019 (Dok: 18/00009-005)
Sak 014/19 Samarbeid mellom Mandal menighet og KIA Mandal (Dok: 19/00002-002)
Sak 015/19 Organisasjonskart og vedtekter for husstyret (Dok: 18/00019-004)
Sak 016/19 Evaluering av årsmøtet 2019 (Dok: 19/00008-001)
Sak 017/19 Varslingsrutiner (Dok: 19/00009-001)

Eventuelt

Vel møtt!

Anne Marie Telhaug Winsnes (sign)
Leder



Mandal menighetsråd

Arkivsak 17/00021
Dato: 29.04.2019
Arkivsak-navn: Søknad om tilskudd
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Søknad om midler til Slusherne
Dokumentnummer: 17/00021-003
Løpenummer: 000022/19
Arkivkode: 112

Utvalgssaksnr.: 012/19

Saksfremstilling
Mandal menighetsråd har mottatt en søknad om midler til noe som Slusher-gruppa ønsker seg. Se
vedlagt søknad

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00009
Dato: 30.04.2019
Arkivsak-navn: Kirkevalg
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Forberedelser til kirkevalget 2019
Dokumentnummer: 18/00009-005
Løpenummer: 000026/19
Arkivkode: 002.31

Utvalgssaksnr.: 013/19

Saksfremstilling
Nominasjonskomiteen presenterer sin liste med forslag til kandidater til menighetsrådet i et
ekstraordinært møte torsdag 25. april 2019. Denne listen ble da godkjent, og nominasjonskomiteen
ble takket for godt arbeid. Listen inneholder kandidater i fra forskjellige aldersgrupper, og begge
kjønn er representert.

Neste skritt nå er å oppnevnes et valgteam.
Valgteamets ansvar: Koordinere valgstyrets(menighetsrådets) og nominasjonskomiteens arbeid.
Valgteamet kan bestå av: Leder for menighetsrådet, leder for valgstyret (hvis det er en annen enn
leder av menighetsrådet), leder for nominasjonskomiteen (gjerne en utenom menighetsrådet) og
en fra administrasjonen (kirkeverge/daglig leder/menighetsrådkonsulent).

Det kan velges en leder for valgteamet som er en annen person enn menighetsrådets leder.
Denne må velges i møtet. Valgteamet må ha oversikt over datoer for innlevering av lister, valgdag,
og regler for valg av menighetsråd som ble vedtatt på kirkemøtet 2018. Link til Den norske kirkes
regler for valg av menighetsråd (linken legges også ved i mailen:
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-
kirken/kirkemotet/2018/vedtak/km_06_18_kirkevalgregler_vedtak.pdf
Det finnes en sjekkliste i valghåndboken som er nyttig i forhold til å fange opp alle oppgavene til
valgstyret (menighetsrådet).
Kunngjøringer og kommunikasjonsstrategi er viktig å se å ganske snart for å nevne noe.

Kirkemøtet 2018: Nye regler for valg av menighetsråd og regler for valg av bispedømmeråd(KM 06/18)
ble vedtatt etter tre plenumsbehandlinger. Kirkerådets flertall hadde på forhånd innstilt på å avvikle
ordningen med nominasjonskomitéer for bispedømmerådsvalgene, og kun åpne for andre valglister. Men
Kirkemøtets flertall gikk inn for å beholde nominasjonskomitéen, ikke minst fordi den gir menighetsrådene
mulighet til å påvirke. Det nye regelverket tilrettelegger likevel for andre valglister ved blant annet å sørge for
at registrerte nomineringsgrupper kan søke om "intensjonsstøtte" og "listestøtte". Intensjonsstøtten har som
formål å sette registrerte nomineringsgrupper i stand til å stille lister i valget til bispedømmeråd og
Kirkemøtet. Listestøtten har som formål å sette registrerte nomineringsgrupper i stand til å informere
velgerne om sine standpunkt i aktuelle kirkelige spørsmål. Kirkevalget 2019 skal gjennomføres etter dette
regelverket.

Forslag til vedtak
Mandal menighetsråd oppnevner følgende personer til valgteamet, som kan lede forberedelsene til
valget, slik at nominasjon, informasjon og gjennomføring av valget blir ivaretatt på en god måte.
Valgteamets ansvar: Koordinere valgstyrets (menighetsrådets) og nominasjonskomiteens arbeid.

Menighetsrådet har tidligere oppnevnt en nominasjonskomite, så nå oppnevnes følgende personer
til å forberede kirkevalget:

Valgteamet består av:

Som leder av valgteamet velges: NN

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2018/vedtak/km_06_18_kirkevalgregler_vedtak.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2018/vedtak/km_06_18_kirkevalgregler_vedtak.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2018/vedtak/km_06_18_kirkevalgregler_vedtak.pdf


Leder for menighetsrådet
Leder for valgstyret
Leder for nominasjonskomiteen
Menighetsrådskonsulent

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 19/00002
Dato: 29.04.2019
Arkivsak-navn: KIA Mandal
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Videre samarbeid mellom Mandal menighet og KIA Mandal
Dokumentnummer: 19/00002-002
Løpenummer: 000021/19
Arkivkode: 393

Utvalgssaksnr.: 014/19

Saksfremstilling
Mandal menighetsråd vedtok 13/3-19 at sokneprest Eva Marie Jansvik skulle fortsette dialog med
KIA etter at menighetsrådet hadde sagt seg positive til samarbeid med KIA.

Nå har soknepresten hatt møte, og en oppsummering av dette blir vedlagt innkallelsen. Det
foreslås at det sette ned en arbeidsgruppe med representanter fra både KIA og menigheten. De
bør se på hvordan lørdagene kan gjennomføres rent praktisk, blant annet med tanke på hva KIA
behøver av oppbevaringsplass, hvordan man helt konkret samarbeider om bruk av kjøkkenet osv.

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00019
Dato: 29.04.2019
Arkivsak-navn: Nytt kirkesenter i Mandal
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Husstyre Mandal kirkesenter 2019
Dokumentnummer: 18/00019-004
Løpenummer: 000024/19
Arkivkode: 421

Utvalgssaksnr.: 015/19

Saksfremstilling
Menighetsrådet må se på organisering og organisasjonskart fra husstyret.
I forrige menighetsråd ble det bestemt at det velges nye kandidater til husstyret årlig, og
følgende personer ble valgt i 2019:
Kai Sødal, leder (for 2 år), Astrid Braadland (for 2 år), Mari Sørensen (1 år), Bjørn Arve
Bentsen (1 år), Asbjørn Flåt (for 1 år), Tom-Rune Gundersen (1 år – menighetsrådets
representant) og Henriette M. Reiersen (fra staben)
Det ble bestemt at husstyret skulle tre i kraft i det Kirkesenteret formelt ble overtatt av
Mandal menighetsråd, og samtidig skulle styringsgruppen og prosjektledelse med
underkomiteer i nåværende form avvikles. Husstyret skulle sørge for kontinutet i komiteer
fra prosjekt til drift. Menighetsrådet ba husstyrets leder om å få organisasjonskart og
forslag til vedtekter innen 8. mai 2019.

Forslag til vedtak
Forslag til vetak er ikke utarbeidet på forhånd.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 19/00008
Dato: 30.04.2019
Arkivsak-navn: Årsmøte 2019
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Evaluering av årsmøtet 2019
Dokumentnummer: 19/00008-001
Løpenummer: 000025/19
Arkivkode: 012.1

Utvalgssaksnr.: 016/19

Saksfremstilling
Mandal menighetsråd gjennomførte sitt menighetsmøte/årsmøte rett etter gudstjenesten søndag 7.
april 2019. Menighetsrådet evaluerer møtet i etterkant.

Jf. kirkeloven §9 skal det i alle sokn holdes et menighetsmøte der en legger frem for medlemmene
årsrapport, regnskap, arbeidsprogram og budsjett til orientering. Dette årlige menighetsmøte får
dermed preg av å være årsmøte for soknet, der rapporten fra menighetsrådet er grunnlag for
debatt om planer og prioriteringer. Dermed er menighetsmøtet en god plass for deltakelse og
engasjement i den lokale kirken.

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 19/00009
Dato: 30.04.2019
Arkivsak-navn: Varslinigsrutiner
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Varslingsrutiner
Dokumentnummer: 19/00009-001
Løpenummer: 000027/19
Arkivkode: 026

Utvalgssaksnr.: 017/19

Saksfremstilling
Det er ønskerlig at Mandal menighetsråd oppretter en gruppe som kan utarbeide en plan for å
verne alle involverte i virksomheten. Det bør se på varslingsrutiner og hvordan varsler blir håndtert.
Det er erfaringer vi har gjort oss helt til det siste som gjør at dette bør på dagsorden nå.

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak er ikke utabeidet på forhånd.

Vedtak
Vedtak:



DEN NORSKE KIRKE

Mandal menighetsråd

Postboks 210
4503 MANDAL
Tlf: 38272870

Mandal 14.05.2019

Møtebok Mandal menighetsråd
Møtedato: 08.05.2019
Møtetid: kl. 19:00
Møtested: Kirkesenteret

Tilstede:
Eva Marie Jansvik, Tom-Rune Gundersen, Anne Marie Telhaug Winsnes, Helga Marie de Presno, Arild
Førsund, Marit Seland, Tom Inge Dahl, Ingunn Eikeland, Lars Kristen Kjølberg, Jan Harald Syvertsen.

Meldt forfall:
Ragnvald Madland, Mette Skaret Kjos-Hanssen.

1. Protokoll fra forrige møte lå ikke klar til godkjenning og vil bli ettersendt. Flytting til nytt
kirkesenter og sykdom er noen av grunnene til forsinkelsen.

2. Innkalling godkjent

Meldingssaker:
Sak 000018 Rapport fra soknepresten

x Det har vært tidkrevende og omfattende å flytte til nye lokaler. Staben og frivillige medarbeidere
føler at de fortsatt er i innkjøringsfasen. Det er mye som skal samkjøres mellom ansatte og frivillige.
Koselig at mange stikker innom for å se på det nye kirkesenteret. Det er stor begeistring blant de som
hittil har tatt huset i bruk.

x I dag har vi hatt 850 barn på tre skolegudstjenester, og flere blir det framover. Det er utrolig flott!
x Det var 90 personer som ble med på menighetens Balubaleir på Solstrand forrige helg. Det var

utelukkende unge familier som var med på hele leiren og overnattet på Solstrand leirsted. Det kom
det noen flere i andre aldersgrupper til gudstjenesten på søndag.

x Nå planlegges den offisielle åpningen av det nye kirkesenteret her i gågata. Ordfører kommer for å
klippe snora kl.12.00 på lørdag 11. mai, så går det slag i slag med pøler, boller, saft/kaffe og
marsipankake. I tillegg blir det et åpningsmøte med taler av biskop Stein Reinertsen, prost Per
Ragnar Haraldstad, undertegnede, mengighetsrådsleder Anne Marie T. Winsnes, kirkeverge Øystein
F. Ramstad, Kai Sødal, Bjørn Arve Bentsen, representant for Sparebanken Sør, arkitekt,
Multiconsult, Bico osv. Mandal Kantori og ungdomskoret Choral skal synge. Vi gleder oss!

Sak 000019 Rapport fra Fellesråd
Det ble referert litt fra forrige fellesrådsmøte, men referat var ikke klart enda. Det viktigste for
menighetsrådet var å høre om hvem som er aktuell til å bli innstilt som ny kantor i Mandal- og Holum
menigheter. Dette blir spennende. Går alt som planlagt kan ny kantor være på plass i fra 1. august 2019.

Sak 000020 Referat fra møter i utvalg
x Utover de vedlagte referatene ønsket Økonomiutvalget å presisere at budsjett må være en av sakene

til nest menighetsrådsmøte. Menghetsrådet bør tenke på hva vi skal prioritere ved sviktende
inntekter. Økononmiutvalget foreslår at fremtidige budsjettarbeid baseres på regnskap fra 4. kvartal
foregående år til 3. kvartal inneværende år, slik at budsjettforslag kan fremlegges for menighetsrådet
inneværende år.

x Diakoniutvalget informerte om at Skjætorsdagsmåltidet ble avlyst pga mangel på frivillige hjelpere. I
tillegg kunne de fortelle at de gav støtte til en familie som ikke hadde råd til å betale for seg for å bli
med på menighetsleiren. Totalbeløpet var på rundt kroner 3700,- for en hel familie. Dette var klarert
med menighetsrådsleder i forkant. For framtiden bør det avklares hvilken myndighet utvalgsledere



har mht. disponering av utvalgenes midler.
x Gudstjenesteutvalget vurderer sosiale aktiviteter etter gudstjenestene. Forslag om at det av og til

kunne være felles middag på kirkesenteret rett etter gudstjenesten for så å gå ut på tur sammen.

Sak 000021 Årshjulet
Det var ingen kommentarer til årshjulet denne gangen.

Sak 000022 Besøk av undervisningsleder Oddveig F. Olsson og menighetspedagog Lotte Ploug
Oddveig og Lotte hadde en grundig gjennomgang av alle trosopplæringstiltakene og informerte om hvor
mange som kom på de forskjellige arrangementene. Menighetsrådet lurte på om man bør levere ut 4-årsbok
til alle – også de som ikke kom i kirken den søndagen de blir delt ut? Målet for trosopplæringen er at det er
ett tiltak pr årskull, men må hele tiden se om noe bør kuttes om det ikke er noen særlig oppslutning. Det ble
stilt spørsmål om det bør registreres telefon og mail til alle døpte med underskrift om at dette er Ok, Hvor
ofte må dette samtykke fornyes (GDPR)? Vi må finne måter å nå folk på som er en rimligere måte enn brev.

Sak 000023 Godhetsuka 2019
GODHETSUKA 2019 skal være 20.-25. mai.
Motto:" Små ting gjort i kjærlighet vil forandre verden"
En rekke av byens kristne menigheter og organisasjoner står sammen om å gi en hjelpende hånd der det
trengs - og du kan være med! Det dreier seg om praktiske oppgaver og gjøremål. Meld deg på, eller skriv
opp navnet på noen du kjenner som trenger hjelp. Det er laget et skjema med mer informasjon på. Dette
skjemaet kan leveres ferdig utfylt her i kirken, eller på kirkesenteret. Ta gjerne kontakt med medlemmer i
styringsgruppa om du ønsker det. For Mandal menighet er det Lotte Ploug og Kai Stoveland.

Vedtakssaker:
Sak 012/19 Søknad om midler til Slusherne
Vedtak:
Mandal menighetsråd takker for søknaden. Menighetsrådet kjøper Sluch-maskin, ev Skeivis til
barne-og ungdomsarbeidet på kirkesenteret. Praktiske forhold klareres med husstyret.
Enstemmig vedtak

Sak 013/19 Forberedelser til kirkevalget 2019
Vedtak:
Mandal menighetsråd oppnevner følgende personer til valgteamet:

Leder for menighetsrådet: Anne Marie Telhaug Winsnes
Medlem fra valgstyret (MR): Lars Kjølberg
Leder for nominasjonskomiteen: Jan Harald Syvertsen
Menighetsrådskonsulent: Dianne Lauen Singstad
Valgteamet velger selv leder

Valgteamets ansvar: Koordinere valgstyrets (menighetsrådets) og nominasjonskomiteens arbeid
og gjøre nødvendige forberedelser til valget i september.

Enstemmig vedtak

Sak 014/19 Samarbeid mellom Mandal menighet og KIA Mandal
Vedtak:
Mandal menighetsråd ønsker å nedsette en arbridsgruppe med soknepresten og en fra husstyret
(Mari Sørensen) sammen med to representanter i fra KIA Mandal. Soknepresten innkaller til møte i
nær framitid. Arbeidsgruppa vil utarbeide et avtaleforslag. Menighetsrådet er positive til
samarbeidet. Menighetsrådsleder signerer avtalen på vegne av menighetsrådet når begge parter
er enige.
Enstemmig vedtak

Sak 015/19 Organisasjonskart og vedtekter for husstyret
Vedtak:
Menighetsrådet utsetter, på husstyrets anmodning, saken til neste menighetsrådsmøte i juni.



Mengihetsrådet og staben må få tilsendt alle referatene fra møter i husstyret.
Enstemmig vedtak.

Sak 016/19 Evaluering av årsmøtet 2019
Vedtak:
Mandal menighetsråd tar denne saken opp i neste menighetsrådsmøte i juni.
Enstemmig vedtak.

Sak 017/19 Varslingsrutiner
Vedtak:
Mandal menighetsråd utsetter saken til neste menighetsrådsmøte i juni.
Enstemmig vedtak.

Eventuelt

For Mandal menighetsråd
Dianne Lauen Singstad
Konsulent


