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Postboks 210
4503 MANDAL

Tlf: 38272870
Mandal 12.04.2018

Innkalling til møte i Mandal menighetsråd
Du innkalles med dette til møte i Mandal menighetsråd 18.04.2018 kl. 19:00 på Kirkesenteret. Meld fra om
eventuelt forfall til leder, Anne Marie med sms til 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.

Lars og Marit har meldt forfall. Vi trenger 2 stk vararepressentanter.

Åpningsord

1 Godkjenning av innkalling
2 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Sakliste
Meldingssaker
000007 Årshjul

Informasjon om oppdatert årshjul pr april 2018.

000008 Rapport fra sokneprest

000009 Rapport fra fellesråd

000010 Rapport fra arbeidet med nytt kirkesenter
Bjørn Arve Bentsen informerer i møtet.

000011 Felles møte med MR, FR og stab.
Informasjon om dette ligger også i referat fra fellesrådet.

000012 Referat fra utvalg.

000013 Balubaleir
Oppdatert informasjon i møtet.

Vedtakssaker
Sak 008/18 Årsraport 2017 (Dok: 18/00002-002)
Sak 009/18 Regnskapsoppgjør 2017 (Dok: 17/00017-002)

Eventuelt

Vel møtt!
Anne Marie Telhaug Winsnes (sign)
Leder



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00002
Dato: 12.04.2018
Arkivsak-navn: Årsrapport 2017
Saksbehandler: ØFR
Dokumentnavn: Årsraport 2017
Dokumentnummer: 18/00002-002
Løpenummer: 000015/18
Arkivkode: 046

Utvalgssaksnr.: 008/18

Saksfremstilling
Årsrapport for Mandal menighet er ferdig til godkjenning.

Forslag til vedtak
Årsrapport for Mandal menighet for 2017 godkjennes.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 17/00017
Dato: 12.04.2018
Arkivsak-navn: Regnskapsrapporter 2017
Saksbehandler: ØFR
Dokumentnavn: Regnskapsoppgjør 2017
Dokumentnummer: 17/00017-002
Løpenummer: 000014/18
Arkivkode: 131

Utvalgssaksnr.: 009/18

Saksfremstilling
Regnskap for 2017 skal godkjennes. Ferdig regnskapgjøres ferdig og sendes ut i egen mail.

Forslag til vedtak
Regnskap 2017, for Mandal menighetsråd godkjennes.

Vedtak
Vedtak:



DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
 

 
 

Postboks 210 
4503 MANDAL 

Tlf: 38272870 
Mandal 26.04.2018 

 
 
Møtebok Mandal menighetsråd  
Møtedato: 18.04.2018  
Møtetid: kl. 19:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
 
Tilstede:  
Ragnvald Madland, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Tom-Rune Gundersen, Tom Inge Dahl, Arild Førsund, 
Helga Marie de Presno, Eva Marie Jansvik, Jan Harald Syvertsen, Frida Sandvik, Ingunn Eikeland, Kai 
Sødal (Meldingssak 000010), Astrid Braadland (Sak 18/009). 
 
Meldt forfall: 
Anne Marie Telhaug Winsnes, Lars Kjølberg, Marit Seland 
  

1. Protokoll fra forrige møte godkjent 
2. Innkalling godkjent med flg. korrigeringer: 

a. Forfall tilføyes 
b. Referent tilføyes 
c. Saksnr. på vedtakssak tilføyes 
d. Deltakere: Jan Harald Syvertsen tilføyes 
e. Navnekorreksjon: Tom-Rune 

 
Meldingssaker: 
 
Sak 000007 Årshjul 
Informasjon om oppdatert årshjul pr april 2018. 
 
Sak 000008 Rapport fra sokneprest 
Godt å være tilbake i 100% stilling fra sykemelding. Kjell Hodne bistår administrasjonen på en god måte i en 
krevende tid.  
Oddveig berømmes for det gode arbeidet hun gjør i trosopplæringsarbeidet, blant annet i samarbeidet med 
barnehager og skoler i forbindelse med påske. 
 
Sak 000009 Rapport fra fellesråd 
a) Kirkebygget: 

- Tårnet tas ned slik at hele det utvendige reisverk i tårnet kan fornyes. Arbeidet gjennomføres etter 
pinse (værforbehold). Målet er å ha tårnet ferdig ila 2018. 

- Bevilgninger gitt forventes å være tilstrekkelige for igangsatt arbeid. 
- Prøvetaking i andre deler av hovedbygget pågår. Det vil bli søkt om ytterligere bevilgninger ettersom 

nye behov avdekkes.  
- Det et sterkt fellespolitisk engasjement i Driftsstyret for utbedring av kirka. 

 
b) Stillingsutlysning for Menighetskonsulent-stillingen: 
Menighetskonsulent har sagt opp og er sykemeldt i oppsigelsestiden. Det jobbes med utlysning for å ansette 
en ny person i stillingen. Stillingen er ikke tenkt å skulle fungere som daglig leder i menigheten (slik 
Håndbok for menighetsråd og fellesråd, kap. 6.4 åpner for). Stillingsannonse vil bli forelagt Menighetsrådet i 



Mandal og Holum, og for Fellesnemda for Nye Lindesnes, for kommentering før publisering (jfr. kap. 6.13 i 
Håndbok for menighetsråd og fellesråd). Menighetsrådet gir sin uttalelse vedr. innstilte kandidater, i eget 
møte (evt. i etterkant av årsmøtet 27/5). 
 
c) Nye Lindesnes: 
Det er ikke besluttet hvor menighetsadministrasjonen skal ligge. 
 
d) Personalsak: 
Fellesrådets leder informerte om en vanskelig personalsak som har pågått en tid. Fellesrådet anser saken å 
være ferdig behandlet. 
 
Sak 000010 Rapport fra arbeidet med nytt kirkesenter 
a) Svært positiv dugnadsgjeng som jobber svært godt:  

- 600 timer produsert. Fortjener honnør, gjerne i en gudstjeneste. 
- 2. etg. er tømt, 1. etg. er nesten tømt. Skillevegg i murstein gjenstår å fjerne. 
- Bjørn Arve og Kai koordinerer med elektriker. 

 
b) Prosjektering: 

- Anbudsdokumenter legges ut på Doffin 25/4. Befaring 4/5. Frist 5/6. 
- Mål å skrive kontrakt i juli med byggestart i august. Innflytting planlegges i mnd-skiftet 

januar/februar. 
- Rammetillatelse er til godkjenning hos Fylkeskonservatoren. Signalene er positive. 

 
c) Finansiering: 

- Lånesøknad er sendt. Lånebeløp iht. orientering som tidligere gitt i Menighetsrådet og tilbakebetaling 
over 25 år.  

Svar ventes 25/4. Alle indikasjoner tyder på positiv behandling.  
- Menighetshuset legges ut for salg mot sommeren. Indikasjon fra megler gir forventning om inntekt 

som budsjettert. 
- Leieavtale med Fellesrådet er ikke signert, men forventes godkjent. 
- Mer enn halvparten av driftsbudsjettet dekkes av faste givere. Viktig å rekruttere nye givere slik at 

antallet ikke faller ved naturlig bortfall. 
 

Sak 000011 Felles møte med MR, FR og stab. 
Felles møte med Fellesrådet, Menighetsrådet i Mandal og Menighetsrådet i Holum, planlegges gjennomført 
30. mai. Innkalling kommer. Informasjon om dette ligger også i referat fra fellesrådet. 
 
Sak 000012 Referat fra utvalg. 
a) Økonomiutvalget: 
Utvalgets rapport ble gjennomgått. Noen av de planlagte møter har måttet utgå, hovedsakelig grunnet 
menighetskonsulents høye arbeidsbelastning og sykemelding. 
 
b) Mottatte referater fra øvrige utvalg var vedlagt innkallingen til orientering. 

 
Sak 000013 Balubaleir / Menighetsleir 
Søknad til Opplysningsvesenets fond (OVF), om økonomisk støtte, er avslått.  
Eva Marie sender et svar til OVF der vi ber om en begrunnelse for avslaget. 
 
 
Vedtakssaker: 
 
Sak 008/18 Årsraport 2017 
(Dok: 18/00002-002) 
Årsrapporten er sendt ut til alle menighetsrådsmedlemmer for kommentering. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsrapport for Mandal menighet for 2017 godkjennes. 
 
Møtebehandling: 



Årsrapporten ble ikke gjennomgått i møtet. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet ber Soknepresten gjennomgå årsrapporten og sende revidert utkast på høring til 
medlemmene for endelig godkjenning. Det ansees ikke behov for nytt møte i denne anledning. 
 
Sak 009/18 Regnskapsoppgjør 2017 
(Dok: 17/00017-002) 
 
Forslag til vedtak: 
Regnskap 2017, for Mandal menighetsråd godkjennes. 
 
Møtebehandling: 
Revidert regnskapsrapport og budsjett, som har vært til behandling i økonomiutvalget, ble gjennomgått av 
Astrid Braadland som er vikar på Kirkekontoret. Grunnet bemanningsutfordringer i administrasjonen var det 
ikke vært mulig å få gjennomgått regnskapsrapport for 2017 tidligere. 
 
Vedtak:  
Regnskapsrapporten for 2017 godkjennes.  
Budsjett for 2018 er godkjent med kommentar: Gulmerkede poster klareres med berørt utvalg.. 
Balansen oversendes Menighetsrådsmedlemmene til info. 
 
Sak 010/18 Årsmøtet 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møtebehandling: 
Grunnet manglende regnskapsrapport har det ikke vært mulig å gjennomføre årsmøtet til planlagt tidspunkt.  
Nå foreligger både regnskapsrapport og årsrapport. 
 
Vedtak:   
Årsmøtet avholdes i kirka 27. mai. etter gudstjenesten.  
 
Eventuelt 

 
1. Medlem til fellesnemda for Nye Lindesnes 

Forslag til vedtak: 
 
Møtebehandling: 
Medlemmet skal tre inn for Ragnvald Madland som har trukket seg. Frida Sandvik ble forespurt før 
møtet og Jan Harald Syvertsen ble foreslått i møtet. De ønsket å tenke over saken og melde til bake til 
sekretær. Begge meldte (dagen etter møtet) at de stiller seg villig.  
 
Vedtak:   
Ragnvald bringer videre til Fellesnemnda at våre kandidater er Frida Sandvik og Jan Harald 
Syvertsen. Dersom Fellesnemnda ønsker kun en kandidat, er Frida Menighetsrådet sin førstekandidat.  
 

2. Nytt Kirkesenter 
Forslag til vedtak: 
 
Møtebehandling: 
Det er fremkommet ønske om at Menighetsrådet ønsker referater fra komitéene til menighetsrådets 
medlemmer for orientering. 
 
Vedtak:   
Prosjektleder videresender referater fra komitéene til menighetsrådets medlemmer for orientering. 
 

3. Valg av representant til intervju-utvalg for ansettelse av ny sokneprest i Holum 



Forslag til vedtak: 
 
Møtebehandling: 
 
Vedtak: 
Helga Marie ble valgt enstemmig. 
 

4. «Grasrotgruppen» 
Forslag til vedtak: 
 
Møtebehandling: 
Ca 25 menighetsmedlemmer, som ønsker å gjøre noe for å dempe den uroen som pågår i menigheten 
pga. den vanskelige situasjonen ved kirkekontoret, stiller seg bak et initiativ fra Bjarnhild Reinertsen, 
Jan Martin Austad og Øistein Garcia de Presno (gruppens talsperson) som er sendt til Menighetsrådet 
og alle dets medlemmer (epost 17.04.2018). I brevet anmoder gruppen Menighetsrådet om å kalle inn 
til et Menighetsmøte 26/4 der Grasrotgruppen ønsker å arrangere et seminar med temaet «Livet i 
menigheten» og med flg. undertema: 

1. «Finnes det et kjærlighetens omsorgsfellesskap»?  Øistein Garcia de Presno 
2. «Det er lettere å bygge menighetshus enn menighet».  Jan Austad 
3. «En forsonet menighet». Lillian Bjørkhaug. 

Menighetsrådsleder takket Øistein (epost 17.04.2018) for gruppens initiativ. Kirkelovens krav mht. 
bekjentgjøringsfrist for Menighetsmøte, medfører imidlertid at seminaret ikke kan gjennomføres som 
et Menighetsmøte på det ønskede tidspunkt. Hun stiller seg imidlertid positiv til et kveldsseminar. 
18.04.2018 mottok Menighetsrådet en oppfølgingsepost fra Grasrot-gruppen der de foreslår: 

"Grassrotgruppen er blitt enige om å la saken bero til et senere tidspunkt.  Vi vil gjerne ha 
en tilbakemelding fra Menighetsrådet om man kan tenke seg å gi Grassrotgruppen tillit til å 
avholde et slikt kveldseminar på et senere tidspunkt i menighetens regi, med de oppsatte 
tema og innledere. Da legger vi ideen om et Menighetsmøte fra oss. Seminaret er ferdig 
forberedt av alle tre innledere og vi tror vi har et godt budskap å bringe for alle i 
menigheten." 
 

Vedtak:   
Menighetsrådet stiller seg positiv til at Grasrotgruppen arrangerer et kveldsseminar, i menighetens 
regi, over de tre tema som fremkommer i brevet.  
 

5. Menighetsbladet «På Kirkebakken» 
Forslag til vedtak: 
 
Møtebehandling: 
Menighetsrådet ønsker at Johanna fortsetter som frivillig i redaksjonskomiteen for På Kirkebakken.  
 
Vedtak:   
Helga Marie tar kontakt med Johanna. 
 

6. Pilotmenighet i prosjekt «Økte gaveinntekter» 
Forslag til vedtak: 
 
Møtebehandling: 
Ref. brev fra Agder og Telemark bispedømmeråd 18.04.2018 (ref. 18/00433-3) med forespørsel om 
Mandal menighet, sammen med totalt ca 15 menigheter bispedømmet, ønsker å delta i prosjektet som 
ledes av Tore Gullaksen. 
 
Vedtak:   
Eva Marie melder tilbake at vi ønsker å delta. 
 

7. Orienteringsmøte Fellesnemda og menighetsrådene 
Forslag til vedtak: 
 



Møtebehandling: 
Orienteringsmøtet avholde på Øyslebø menighetshus 24/5 kl. 19.00.  
 
Vedtak:   
De av menighetsrådsmedlemmene som har mulighet stiller på møtet. 
 

8. Spørreundersøkelse fremsendt av Gudstjenesteutvalget 
Forslag til vedtak: 
 
Møtebehandling: 
Menighetsrådet vedtok i møte 24.01.2018 å gjennomføre en spørreundersøkelse for å fremskaffe 
informasjon om behov for videreutvikling av gudstjenesten og fellesskapet i menigheten. 
Gudstjenesteutvalget oversendte spørreundersøkelsen pr. epost til Kirkeverge 24. februar.  
 
Vedtak:   
Eva Marie følger opp. 
 

9. Rutiner for regnskapskontroll, rapportering og budsjettering 
Forslag til vedtak: 
 
Møtebehandling: 
Ved gjennomgang av budsjettforslag 2018 fremkom at Diakoniutvalget hadde manglet regnskaps-
rapport for å kunne levere et justert budsjett, og derfor hadde benyttet budsjettallene for foregående 
år. 
a) Økonomiutvalgets anbefalinger vedr. rutiner for regnskapskontroll og budsjettering: 

Februar og september:  
Økonomiutvalget gjennomgår halvårsrapporter og oversender rapport til 
Menighetsrådet. 

September:  Menighetsrådet legger føringer og prioriteringer for budsjettarbeidet i 
utvalgene.  

Oktober:  Alle utvalgene som har eget budsjett, legger frem budsjettforslag basert på 
regnskapsrapporter fra de fire foregående kvartaler.  

November:  Økonomiutvalget fremmer budsjettforslag for behandling i Menighetsrådet. 
Desember:  Menighetsrådet vedtar foreløpig budsjett. 
Februar:   Økonomiutvalget justerer budsjettforslaget iht. årsregnskap og føringer fra 

Menighetsrådet. 
Mars:  Menighetsrådet vedtar budsjett 

b) Det bør utarbeides en veiledning til kontoplanen slik at man i fremtiden ikke blir så sårbar mht. 
regnskaps- og rapporteringsrutiner ved fravær av nøkkelperson i administrasjonen. 
 

Vedtak:  
Vedr. Økonomiutvalgets anbefaling pkt. a: 
Innarbeides i Menighetsrådets og utvalgenes årshjul og rutiner. Utvalgenes budsjettering må 
reflektere aktiviteter beskrevet i det enkelte utvalgs virksomhetsplan. For slike aktiviteter skal det da 
normalt ikke være behov for å søke Menighetsrådet om støtte. 
 
Vedr. Økonomiutvalgets anbefaling pkt. b:  
Oversendes Kirkevergen for behandling. 

 
 
 
For Mandal menighetsråd 
Arild Førsund 
 
 


