
DEN NORSKE KIRKE

Mandal menighetsråd

Postboks 210
4503 MANDAL
Tlf: 38272870

Mandal 22.08.2019

Innkalling til møte i Mandal menighetsråd
Du innkalles med dette til møte i Mandal menighetsråd 28.08.2019 kl. 19.00 på Kirkesenteret. Meld fra om
eventuelt forfall til leder Anne Marie T. Winsnes

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.

Sakliste
Godkjenning av innkalling og protokoll fra sist møte.

Meldingssaker
000030 Rapport fra Soknepresten
000031 Referat fra Fellesråd
000032 Referat fra Fellesnemd
000033 Referat fra utvalg
000034 Årshjulet
000035 Avklaring angående dåp på Harkmark
000036 Forberedelse til møte med nytt menighetsråd

Alle nåværende medlemmer bes tenke gjennom hva de ønsker å bringe videre til nytt
menighetsråd. Inspill om de forskjellige utvalgene og oppgavene hver enkelt har hatt og tanker
om noe bør gjøres annerledes.

000037 Oppfordring i fra Kantor Britt Turid Madsen
Se vedlagt mail.

Vedtakssaker
Sak 026/19 Regnskapsrapport 1/1-31/5 (Dok: 19/00010-001)
Sak 027/19 Fullmakt til konsulent Henriette Reiersen (Dok: 09/00034-002)
Sak 028/19 Medarbeiderfest 2019 (Dok: 07/00017-006)
Sak 029/19 Menighetsbladet etter kommunesammenslåing (Dok: 18/00016-002)

Eventuelt

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Dianne Lauen Singstad
for

Anne Marie Telhaug Winsnes (sign)
Leder



Mandal menighetsråd

Arkivsak 19/00010
Dato: 22.08.2019
Arkivsak-navn: Regnskapsraport 2019
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Regnskapsrapport 1/1-31/5
Dokumentnummer: 19/00010-001
Løpenummer: 000043/19
Arkivkode: 131

Utvalgssaksnr.: 026/19

Saksfremstilling
Regnskapsrapport for første halvår er snart klar, og vil bli ettersendt til rådets medlemmer så snart
den foreligger. Vedlagt ligger regnskapsrapporten fram til 31/5, så det er bare juni som mangler
her. Trond Haven fra Regnskap Sør vil komme innom menighetsrådsmøtet 28/8-19 for å være
tilgjenglelig for spørsmål fra rådets medlemmer.

Forslag til vedtak
Mandal Menighetsråd godkjenner regnskapsrapporten for første og andre kvartal av 2019.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 09/00034
Dato: 22.08.2019
Arkivsak-navn: Fullmakter og disposisjonsrett
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Fullmakt til konsulent Henriette Reiersen
Dokumentnummer: 09/00034-002
Løpenummer: 000046/19
Arkivkode: 121

Utvalgssaksnr.: 027/19

Saksfremstilling
Adminstrasjonen på Kirkesenteret ønsker og modernisere og effektivisere arbeidet, og i den
forbindelse ønskes det at Mandal menighetsråd gir konsulent Henriette Reiersen fullmakter til å
attestere og betale regninger som sendes videre til Regnskap Sør uten at hun må få underskrifter
fra diverse kontaktpersoner i de ulike utvalg under Mandal menighetsråd. Trosopplæringen holdes
foreløpig utenfor da Henriette og Oddveig har daglig kontakt på kontoret. Kontrollen blir ivaretatt
både hos Regnskap Sør og Team Revisjon.

Forslag til vedtak
Mandal menighetsråd gir Henriette Reiersen fullmakt til å attestere og betale regninger på vegne
av Mandal menighetsråd.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 07/00017
Dato: 22.08.2019
Arkivsak-navn: Medarbeiderfest
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Medarbeiderfest 2019
Dokumentnummer: 07/00017-006
Løpenummer: 000044/19
Arkivkode: 363

Utvalgssaksnr.: 028/19

Saksfremstilling
Det er flere år blitt arrangert medarbeiderfester for å sette ekstra pris på alle som bidrar med noe i
menigheten vår. Mandal menighetsråd må ta vurdere hva som er ideelt framover. Hvordan man
ønsker å ta vare på medarbeidere/ansatte/frivilige i menigheten vår.

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

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00016
Dato: 22.08.2019
Arkivsak-navn: Menighetsbladet
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Menighetsbladet etter kommunesammenslåing
Dokumentnummer: 18/00016-002
Løpenummer: 000045/19
Arkivkode: 308

Utvalgssaksnr.: 029/19

Saksfremstilling
Tre kommuner blir til en kommune til nyttår. Hvordan ønsker menighetsrådet at Menighetsbladet
bør fungere framover? Et blad for hele kommunen, eller slik det er i dag, med tre forskjellige
menighetsblad? Se vedlagt brev i fra prosjektleder for Lindesnes Fellesnemd

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

Vedtak
Vedtak:



DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
 

 
 

Postboks 210 
4503 MANDAL 

Tlf: 38272870 
Mandal 29.08.2019 

 
 
Møtebok Mandal menighetsråd  
Møtedato: 28.08.2019  
Møtetid: kl. 19.00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
 
Tilstede:  
Frida Sandvik, Anne Marie Telhaug Winsnes, Tom-Rune Gundersen, Helga Marie de Presno, Arild Førsund, 
Tom Inge Dahl, Lars Kristen Kjølberg, Jan Harald Syvertsen og Per Ragnar Haraldstad. 
 
Meldt forfall: 
Sigbjørn Sløgedal, Marit Seland, Ingunn Eikeland, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Ragnvald Madland, Eva 
Marie Jansvik. 
 

1. Protokoll fra forrige møte godkjent 
2. Innkalling godkjent 

 
 
Meldingssaker: 
Sak 000030 Rapport fra Soknepresten 

x Sokneprest i Mandal, Eva Marie Jansvik, har denne høsten en jobbrullering med Sokneprest i Søgne, 
Birte Løvåsen. Dessverre brakk Birte armen nettopp, og ble dermed sykemeldt til litt ut i september. 
I mellomtiden er Toralv Frøysaa Lie inne som vikar. På dette menighetsrådet er Per Ragnar 
Haraldstad inne for Eva Marie Jansvik. 

x Prost Per Ragnar Haraldstad leste et stykke i fra avisen «Vårt Land» av Alf Gjøsund. Det handlet om 
at «Norske» verdier som tilgivelse, velvilje og sjenerøsitet er på vei ut. Ikke bare i praksis, men også 
som idealer. Avisen skriver at vi bør stå opp for de kristne verdiene og motarbeide smålighet, 
mistenksomhet og ulmende hat.  

x Det er mye fint som skjer i vår menighet nå. Det har vært gjennomført flotte 
konfirmasjonsgudstjenester. Konfirmasjonsleiren i sommer ble helt fantastisk på alle vis. Babysang 
er stappfullt med 30 mødre og 30 babyer. Nå vil tilbudet bli utvidet til 2 dager for å få plass til alle 
som er på venteliste. I tillegg vil det bli starte opp småbarnsang på fredagene, og en ny «Klubben» 
for tweens 8-12 år starter opp nå. Stort oppmøte (85 stk) på Y’s Mens Club sitt arrangement. Det er 
mange nye verter på Kirketorvet som lager vafler og tar i mot folk.  

x Nytt prosti i fra nyttår (2020). Ny prost blir sittende i Lyngdal. Han heter Geirulf Grødem.  
 

 
Sak 000031 Referat fra Fellesråd 
Det har ikke vært møte i Fellesrådet siden sist menighetsrådsmøte, men det ble opplyst om at det jobbes med 
å få i gang restaureringen av kirka igjen. Biskopen har sagt ja til å bygge opp igjen tårnet på en enklere måte, 
mot Riksantikvarens ønske. Saken ble sendt videre til departementet, men det har kommet positive signaler 
om at arbeidet snart kan komme i gang igjen. 
 
Sak 000032 Referat fra Fellesnemd 
Ingen møter etter sommerferien.  
 



Sak 000033 Referat fra utvalg 
Ingen nye referat etter sommerferien, men Husstyret har hatt møte i dag, og kunne referere følgende:  

x Det er satt ned en komite som ser på ulike løsninger i den gamle kinoen. Løsninger og kostnader vil 
bli presentert for nytt menighetsråd så snart det er klart. De som er med i denne komiteen er: Ole 
Erik Grostøl, Kristian Sirevåg og Bjørnar Johnsen Øybekk. Oddveig F. Olsson eller andre fra 
ungdomsutvalget vil også bli spurt, og kanskje Stein Austrud angående lyd og lys?  

x Det er lekkasje i Klosterhagen, og det er dører på Kirkesenteret som slår seg pga kondens. 
x Det skal bli satt opp TV i vinduer nede for å presentere diverse tilbud på Kirkesenteret. 
x Det jobbes med å få noen pyntelys i vinduene nede i 1.etg. og også noen tynne gardiner man kan 

trekke for på kveldene. 
x Det jobbes med regler og priser for framtidig utleie. 
x Det har blitt holdt et miniseminar for de ansatte og menighetsrådet. Det var Team Revisjon ved 

Kirsten Berge og Regnskap Sør ved Trond Haven som informerte om regler og muligheter rundt 
bla.a. utleie. 

 
Sak 000034 Årshjulet 
Ingenting nytt ble lagt inn denne gangen. 
 
Sak 000035 Avklaring angående dåp på Harkmark 
Det ble orientert om dialog med familien til dåpsbarnet. Biskopen har bekreftet at alt har foregått etter 
normal praksis for dåp utenom forordnet gudstjeneste. 
 
Sak 000036 Forberedelse til møte med nytt menighetsråd 
Alle nåværende medlemmer bes tenke gjennom hva de ønsker å bringe videre til nytt menighetsråd. Inspill 
om de forskjellige utvalgene og oppgavene hver enkelt har hatt og tanker om noe bør gjøres annerledes. 
Det vil bli sendt ut en Power Point mal som hver enkelt medlem må fylle inn sine erfaringer i. Maks 5 min pr 
utvalg/1 PP plansje pr utvalg. Det vil bli servert mat av noe slag på neste menighetsrådsmøte. 
 
Sak 000037 Oppfordring i fra Kantor Britt Turid Madsen 
Se mail som ble sendt ut ved innkallingen til møtet. 
Mandal menighetsråd anbefaler Husstyret å innvilge søknaden sammen med Innsamlingskomiteen. Takk for 
godt iniativ! 
 
Vedtakssaker: 
Sak 026/19 Regnskapsrapport 1/1-31/5 
Vedtak: 
Mandal Menighetsråd tar regnskapsrapporten for første og andre kvartal av 2019 til etterrettning. 

 
Sak 027/19 Fullmakt til konsulent Henriette Reiersen 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd gir Henriette Reiersen fullmakt til å attestere alle faste faktura/regninger 
uansett beløp, og uforutsette faktura/regninger begrenset oppad til kr. 5000,- pr faktua/regning.  
Trond Haven i Regnskap Sør gis også fullmakt til å betale attesterte regninger på vegne av Mandal 
menighetsråd. 

 
Sak 028/19 Medarbeiderfest 2019 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd anbefaler at det nye menighetsrådet arrangerer en medarbeiderfest i løpet 
av 2020. 

 
Sak 029/19 Menighetsbladet etter kommunesammenslåing 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd ønsker ikke på nåværende tidspunkt å ta stilling til hvordan menighetsbladet 
bør fungere etter sammenslåingen. Nytt menighetsråd kan på et senere tidspunkt se på om man 
ønsker et felles menighetsblad, eller tre forskjellige menighetsblad - slik det er nå i Marnardal, 
Lindesnes og Mandal. 

 
 



Eventuelt: 
x Kai Sødal og Bjørn Arve Bentsen informerte menighetsrådet om noen utfordringer som 

hadde dukket opp rundt salget av det gamle menighetshuset. Oppgjøret og overtagelsen er 
om to dager. Det viser seg at et rom som er beskrevet som bod i prospektet viser seg å 
være et Dekningsrom (tilfluktsrom). Hvem som har ansvaret for denne feilinformasjonen må 
avdekkes. Nye eiere ønsker å holde igjen penger til alt er avklart i forhold til kommunen. De 
ønsker nemlig å bygge heis der dette rommet er nå, og det har bydd på problemer. Kai 
Sødal fikk av menighetsrådet fullmakt til å avslutte salget. 

x Undervisningsleder Oddveig F. Olsson og menighetspedagog Lotte Ploug ønsket formelt å 
be menighetsrådet om klarsignal til å begynne med en ekstra dag med babysang, da det er 
så stor pågang. Dette syntes alle var strålende. Det vil også bli startet opp Småbarnsang 
på fredagene. 

x Lars Kjølberg orienterte om tømmingen av det gamle menighetshuset. Det var en stor 
dugnadsjobb, som igjen ble vel gjennomført. PA-anlegget ble gitt i gave til Skjernøy kapell. 
Mandal menighetsråd ønsker å takke alle som har vært med på å rydde ut av det gamle 
menighetshuset! 

 
 
 
 
For Mandal menighetsråd 
Dianne Lauen Singstad 
Konsulent 


