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Postboks 210
4503 MANDAL
Tlf: 38272870

Mandal 19.01.2018

Innkalling til møte i Mandal menighetsråd
Du innkalles med dette til møte i Mandal menighetsråd 24.01.2018 kl. 19:00 Kirkesenteret. Meld fra om
eventuelt forfall til Johanna Engamo, tlf 38 27 28 70 / 900 80 229, e-post: je@mandal.kirken.no.

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/Tom Rune Gundersen

1 Godkjenning av innkalling
2 Godkjenning av protokoller fra 7. desember og 18. desember

Merknad til saklisten:
Regnskapsrapport 2017 og budsjett 2018 er ikke satt opp da regnskapet ikke er ferdig. Menighetskonsulent
innkaller økonomiutvalget til møte når regnskapet foreligger, og utvalget vil komme med utfyllende rapport og
forslag til budsjett til menighetsråd 7. mars.

Sakliste
Meldingssaker
000001 Rapport fra sokneprest
000002 Rapport fra fellesråd/fellesnemnd
000003 Referat fra møter i utvalg

Referat fra diakoniutvalg 21.11.17 vedlagt
Referat fra ungdomsutvalget 8.1.18 vedlagt
Referat fra misjonsutvalget 8.18.18 vedlagt

000004 Rapport fra arbeidet med nytt kirkesenter
Referat fra innsamlingskomiteen 8.1.18 veldagt
Referat fra driftskomiteen 9.1.18 vedlagt
Referat fra styringskomiteen 17.1.18 vedlagt

000005 Årshjul pr januar 2018
Vedlagt

00006 Befaring i Mandal kirke 1. februar
Riksantikvaren komme på befaring i Mandal kirke 1. februar etter menighetens søknad om
endringer i kirkerommet. Kirkevergen har gitt menighetskonsulent ansvar for befaringen, og
menighetsrådet oppfordres til å stille med representanter.

Vedtakssaker
Sak 001/18 NYTT NAVN (Dok: 18/00001-002)
Sak 002/18 PLASSERING AV KAPELL (Dok: 18/00001-003)
Sak 003/18 GIVERTJENESTE TIL NYTT KIRKESENTER (Dok: 18/00001-001)
Sak 004/18 MANDAL MENIGHETS ÅRSMØTE 2018 (Dok: 18/00004-002)
Sak 005/18 ÅRSRAPPORT 2017 FØRSTE BEHANDLING (Dok: 18/00002-001)
Sak 006/18 DELTAKELSE I GUDSTJENESTEN (Dok: 18/00003-001)
Sak 007/18 VALG AV REPRESENTANTER TIL MANDAL FRIVILLIGSENTRAL (Dok: 17/00015-003)

Eventuelt

Vel møtt!
Anne Marie Telhaug Winsnes (sign)
Leder



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00001
Dato: 18.01.2018
Arkivsak-navn: Kirkens Hus 2018
Saksbehandler: JE
Dokumentnavn: NYTT NAVN
Dokumentnummer: 18/00001-002
Løpenummer: 000004/18
Arkivkode: 421

Utvalgssaksnr.: 001/18

Saksfremstilling
Mandal menighetsråd gjorde følgende vedtak 30. august 2017, sak 029/17:
«Nytt kirkesenter i Mandal» brukes som arbeidstittel til annet navn vedtas.

Vedtak på endelig navn utsettes til prosessen er kommet videre.

Annonsere høring / navneforslag i På kirkebakken, facebook, nettsider og kunngjøringer.
Ansvarlig: menighetskonsulent

Det har vært mulighet til å komme med forslag til navn via nettsiden og på e-post. Følgende forslag
er kommet inn:

DNK-senteret Mandal
Kirkens bysenter
Kjerkas hus
Kirkesenteret i Mandal / Åpenbar kafé
Mandal kirkesenter
HouseOfGrace
Bykirka
Kristuskransen Mandal menighet
Kirkens Hovedkvarter Mandal
Kirkens Hus
Se33
Kirkens Hus Mandal
Sentrumskirka

Mandal menighetsråd kan velge å vedta endelig navn nå, finne de beste kandidatene og gi flere
anledning til å stemme eller delegere ansvarets til for eksempel en av komiteene som jobber med
huset.

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak fremmes i møtet.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00001
Dato: 19.01.2018
Arkivsak-navn: Kirkens Hus 2018
Saksbehandler: JE
Dokumentnavn: PLASSERING AV KAPELL
Dokumentnummer: 18/00001-003
Løpenummer: 000007/18
Arkivkode: 421

Utvalgssaksnr.: 002/18

Saksfremstilling
Mandal menighetsråd gjorde i ekstraordinært menighetsrådsmøte 18. desember 2017 følgende
vedtak i sak 045/17, pkt 3, kulepkt 1:
Menighetsrådet godkjenner skissene/forprosjekt datert 15.12.17 fra ENO Arkitekter AS. Med
hensyn til plassering av kapell avventes endelig vedtak i menighetsråd når driftsforberedende
komité har behandlet saken 9.1.18.

Driftskomiteen behandlet saken i sitt møte 9. januar, og følgende er referert fra møtet:

Runde hvor vi delte tanker om hva vi tenker at et kapell er.
Er kapell det klokeste navnet hvis vi skal bruke dette til flere ulike aktiviteter?
Kan hende bruksmulighetene begrenses ved å kalle det kapell?
Innvie, ikke vigsle.
Skal vi kalle det Klosterhagen? Kommuniserer dette godt? ”Kloster” betyr lukket rom, og ettersom i
en hage dyrkes der ting

Etter stemmegivning kom komiteen frem til at vi ikke ønsker et «stille rom» i 1.
etasje. Vi ønsker at ”Klosterhagen” skal være et flerbruksrom, men innredes med
tanke på at det kan brukes som bønnerom, til gudstjenester og
«gudstjenesteliknende» aktiviteter.

I første etasje ønsker vi foldeveggen omtrent slik den er plassert, men ytterst mot Store Elvegt
trek-kes veggen ut til høyre side av hovedinngangen (når vi kommer inn). S e tegning!

Store Elvegt
Rommet får da en bedre størrelse. Vi ønsker en fleksibel innredning på dette rommet, at det
innredes slik at det er innbydende for barn og unge. Samtidig må det raskt kunne ominnredes slik
at det brukes til andre aktiviteter.
NB: Vanlige dører må settes inn i foldedørene alle steder!

Etter vedtaket i driftskomiteen er følgende tegning produsert (11.1.18, utsnitt fra 1. etg.):



Forslag til vedtak
Menighetsrådet takker driftskomiteen for god gjennomgang av saken og støtter avgjørelsen om at
det ikke skal være et stille rom i 1. etasje. ”Klosterhagen” skal være et flerbruksrom, og innredes
med tanke på at det kan brukes som bønnerom, til gudstjenester og gudstjenesteliknende
aktiviteter.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00001
Dato: 18.01.2018
Arkivsak-navn: Kirkens Hus 2018
Saksbehandler: JE
Dokumentnavn: GIVERTJENESTE TIL NYTT KIRKESENTER
Dokumentnummer: 18/00001-001
Løpenummer: 000003/18
Arkivkode: 421
Saksordfører: Helga Marie de Presno

Utvalgssaksnr.: 003/18

Saksfremstilling
Mandal menighetsråd er prosjekteier av nytt kirkesenter i Mandal (Kirkens Hus).
Menighetsrådet har opprettet en styringskomite med en prosjektleder som igjen følger opp ulike
komiteer. Det har helt siden 2012 vært jobbet med inntektsskapende arbeid. Det har vært satt i
gang ulike tiltak som kunstlotteri, Damenes aften, konserter, Håndarbeidsgruppe,
Harkmarkbasaren.
Det har vært to bærebjelker i prosjektet: Bruktbutikken og den faste givertjenesten. Gaveinntektene
i 2017 utgjør kr 1.410.200. Totalt har vi nå samlet inn kr 8.239.400. Målet er 10 millioner når bygget
tas i bruk ved utgangen av 2018.

Markedskomiteen og innsamlingskomiteen jobber fortløpende med inntekstbringende arbeid.
Det er nå 114 faste givere. Det er ønskelig at vi finner flere som er villig til å forplikte seg til å gi til
det nye kirkesenteret.
Som prosjekteier har Menighetsrådet et spesielt ansvar for å finne nye givere.

Forslag til vedtak
Menighetsrådet er glad for at det kontinuerlig jobbes med inntektsbringende arbeid til det nye
kirkesenteret. Menighetsrådet vil bidra til at det blir flere faste givere ved bl.a. å jobbe for at valgte
og frivillige forplikter seg til å bli faste givere.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00004
Dato: 19.01.2018
Arkivsak-navn: Årsmøte 2018
Saksbehandler: JE
Dokumentnavn: MANDAL MENIGHETS ÅRSMØTE 2018
Dokumentnummer: 18/00004-002
Løpenummer: 000009/18
Arkivkode: 012.1

Utvalgssaksnr.: 004/18

Saksfremstilling
Mandal menighetsråd gjorde følgende vedtak i sak 039/17:
Årsmøte 2018:
Søndag 8. april umiddelbart etter gudstjenesten
Sted: Mandal kirke

Menighetsrådet må begynne planleggingen av årsmøtet.

Forslag til vedtak
Planlegging av Mandal menighets årsmøte 2018

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00002
Dato: 18.01.2018
Arkivsak-navn: Årsrapport 2017
Saksbehandler: JE
Dokumentnavn: ÅRSRAPPORT 2017 FØRSTE BEHANDLING
Dokumentnummer: 18/00002-001
Løpenummer: 000005/18
Arkivkode: 046

Utvalgssaksnr.: 005/18

Saksfremstilling
Mandal menighets årsmøte avholdes søndag 8.april. Før dette må menighetens årsrapport være
klar.

Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd sier følgende om årsrapporten (8.12):
Årsrapportene kan bygges opp på en måte som gjør at de kan sammenliknes fra år til år.
Rapporten skal gjøre greie for virksomheten og gi en vurdering av arbeidet i forhold til planer og
budsjett. Rapporten for eksempel kan disponeres slik:

- Sammensetningen av rådet, tall på møter, viktige saker dette året, oversikt over utvalg o.a.
- Staben/personell, kontor og lignende
- De ulike virksomhetsområdene (fakta om de ulike områdene og tiltakene,

statistikk/oppslutning, hva som er oppnådd, vurderinger o.a.) Bruk gjerne oversikt som viser
utviklinga over flere år.

- Regnskap (nøkkeltall som viser utviklingen)
- Handlingsplan/årsplan og budsjett for neste år

Når rådet skal uterbeide sin årsrapport, kan det være nyttig å ta utgangspunkt i menighetens
virksomhetsplan, jf. kap. 5.1.

Årsrapporten og regnskapet skal legges frem for menighetsmøtet, jf. vr. § 9 og kap. 2.4, 7-8 og 7.9

Vedlagt er kladd til denne årsrapporten vedtas endelig etter at utvalgene har levert sine rapporter
og all statistikk er klar. Menighetsrådet kan diskutere om rapporten skal endres noe fra tidligere år,
og om hvordan den skal distribueres.

Forslag til vedtak
Mandal menighetsråd begynner arbeidet med årsrapporten for 2017.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00003
Dato: 18.01.2018
Arkivsak-navn: Gudstjenestearbeidet
Saksbehandler: JE
Dokumentnavn: DELTAKELSE I GUDSTJENESTEN
Dokumentnummer: 18/00003-001
Løpenummer: 000006/18
Arkivkode: 319
Saksordfører: Arild Førsund

Utvalgssaksnr.: 006/18

Saksfremstilling
Gudstjenesteutvalget i Mandal har kommet med følgende henstilling til menighetsrådet:
Hvordan favne nye gudstjenestedeltakere?
Gudstjenesteutvalget besluttet i møte 16.01.2018 å anmode Menighetsrådet om å vurdere å
gjennomføre en spørreundersøkelse for å fremskaffe informasjon om nye gudstjenestedeltakeres
behov. Hensikten er å kunne legge til rette for å innlemme disse i menigheten på en god måte.
Gudstjenesteutvalget overlater til Menighetsrådet å avgjøre på hvilken form og hvilket format dette
bør gjøres. Vi har imidlertid utarbeidet vedlagte spørsmålsliste som evt. kan benyttes som
utgangspunkt. Vi har avklart med Bernt Ove Bjørgsvik at KIA, om ønskelig, kan bistå i å formidle
spørreundersøkelsen til sine kontakter.

Forslag til vedtak
Menighetsrådet ber Gudstjenesteutvalget gjennomføre en spørreundersøkelse for å fremskaffe
informasjon om nye gudstjenestedeltakeres behov. Spørreundersøkelsen gjennomføres ved hjelp
av………… Resultatet fra spørreundersøkelsen fremlegges for Menighetsrådet innen 1. juni.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 17/00015
Dato: 18.01.2018
Arkivsak-navn: Mandal frivilligsentral
Saksbehandler: JE
Dokumentnavn: VALG AV REPRESENTANTER TIL MANDAL FRIVILLIGSENTRAL
Dokumentnummer: 17/00015-003
Løpenummer: 000002/18
Arkivkode: 345

Utvalgssaksnr.: 007/18

Saksfremstilling
Ingebjørg Oftebro og Elisabeth Kjølberg har siden 2014 vært menighetens representanter i styret
for Mandal frivilligsentral, Ingebjørg Oftebro som styremedlem og Elisabeth Kjølberg som
varamedlem. Elisabeth Kjølberg stiller ikke som kandidat videre, Ingebjørg Oftebro har sagt seg
villig til å sitte to år til.
Menighetsrådet må derfor finne en kandidat til vervet som vararepresentant til styret.

Forslag til vedtak
Mandal menighetsråd takker Elisabeth Kjølberg og Ingebjørg Oftebro for innsatsen i styret for
Mandal frivilligsentral.

Ingebjørg Oftebro velges som menighetens representant i styret for Mandal frivilligsentra for to nye
år.

Som vararepresentant velges

Vedtak
Vedtak:
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Postboks 210 
4503 MANDAL 
Tlf: 38272870 

Mandal 26.01.2018 
 
 
Møtebok Mandal menighetsråd  
Møtedato: 24.01.2018  
Møtetid: kl. 19:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
 
Tilstede:  
Anne Marie Telhaug Winsnes, Tom-Rune Gundersen, Helga Marie de Presno, Arild Førsund, Tom 
Inge Dahl, Ingunn Eikeland, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Lars Kristen Kjølberg, Eva Marie Jansvik, 
Sigbjørn Sløgedal, Frida Sandvik. 
 
Meldt forfall: 
Marit Seland, Ragnvald Madland, Jan Harald Syvertsen. 
 

1. Protokoll fra møte 7. desember 2017 godkjent 
2. Innkalling godkjent 

 
Saker 
Sak 000001 Rapport fra sokneprest 
Julen: flotte og godt besøkte gudstjenester 
Konfirmantåret i gang.  
Hektaarrangement på Lillehammer, sokneprest reiser med noen ungdommer 
Sorggruppene starter opp nå. 
 
Sak 000002 Rapport fra fellesråd/fellesnemnd 
Tanja Sævik Husby personalkonsulent 50 %, kirkeverge Marnardal 50 % 
Dianne Lauen Singstad vikar 50 % 
Ragnvald Madland og John Morten Varhaug gjenvalgt som leder og nestleder 
 
Sak 000003 Referat fra møter i utvalg 
Referat fra diakoniutvalg 21.11.17  
Referat fra ungdomsutvalget 8.1.18  
Referat fra misjonsutvalget 8.18.18  
 
Sak 000004 Rapport fra arbeidet med nytt kirkesenter 
Referat fra innsamlingskomiteen 8.1.18  
Referat fra driftskomiteen 9.1.18  
Referat fra styringskomiteen 17.1.18  
 
Sak 000005 Årshjul pr januar 2018 
Diakoniutvalget: komité til åpen julefeiring settes oktober 
Februar: rapport fra utvalg til årsrapport 
 
Sak 000006 Befaring i Mandal kirke 1. februar 
Lars Kjølberg og Helga Marie de Presno blir med fra menighetsrådet.  
 



Sak 001/18 NYTT NAVN 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til vedtak fremmes i møtet.  
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd vedtar følgende navn på det nye kirkesenteret i Mandal: 
Kirkesenteret i Mandal 
 
Menighetsrådet ønsker at de ulike rommene i byggene skal få egne navn før den offisielle 
åpningen, og tar gjerne imot forslag til det.  
 
Enstemmig vedtak 
 
 
Sak 002/18 PLASSERING AV KAPELL 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet takker driftskomiteen for god gjennomgang av saken og støtter avgjørelsen om at 
det ikke skal være et stille rom i 1. etasje. ”Klosterhagen” skal være et flerbruksrom, og innredes 
med tanke på at det kan brukes som bønnerom, til gudstjenester og gudstjenesteliknende 
aktiviteter.  
 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet takker driftskomiteen for god gjennomgang av saken og støtter avgjørelsen om at 
det ikke skal være et stille rom i 1. etasje. ”Klosterhagen” skal være et flerbruksrom, og innredes 
med tanke på at det kan brukes som bønnerom, til gudstjenester og gudstjenesteliknende 
aktiviteter.  
 
Enstemmig vedtak 
 
 
Sak 003/18 GIVERTJENESTE TIL NYTT KIRKESENTER 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet er glad for at det kontinuerlig jobbes med inntektsbringende arbeid til det nye 
kirkesenteret. Menighetsrådet vil bidra til at det blir flere faste givere ved bl.a. å jobbe for at valgte 
og frivillige forplikter seg til å bli faste givere. 
 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet er takknemlig for at det kontinuerlig jobbes med inntektsbringende arbeid til 
Kirkesenteret i Mandal, og gir honnør til innsamlingskomiteen. Menighetsrådet oppfordrer flere til å 
bli faste givere.   
 
Enstemmig vedtak 
 
 
Sak 004/18 MANDAL MENIGHETS ÅRSMØTE 2018 
 
Forslag til vedtak: 
Planlegging av Mandal menighets årsmøte 2018  
 
Vedtak: 
Komité for planlegging av Mandal menighets årsmøte 2018: 
Anne Marie Telhaug Winsnes, Tom Rune Gundersen, Eva Marie Jansvik og Johanna Engamo 
 
Enstemmig vedtak 



Sak 005/18 ÅRSRAPPORT 2017 FØRSTE BEHANDLING 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal menighetsråd begynner arbeidet med årsrapporten for 2017. 
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd begynner arbeidet med årsrapporten for 2017.  
Frist for rapportering: 25. februar.  
 
Enstemmig vedtak 
 
Menighetskonsulent sender ut beskjed til utvalgene med rapporteringsmal i hht virksomhetsplanen. 
 
 
Sak 006/18 DELTAKELSE I GUDSTJENESTEN 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet ber Gudstjenesteutvalget gjennomføre en spørreundersøkelse for å fremskaffe 
informasjon om nye gudstjenestedeltakeres behov. Spørreundersøkelsen gjennomføres ved hjelp 
av ………… Resultatet fra spørreundersøkelsen fremlegges for Menighetsrådet innen 1. juni. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet er takknemlig for gudstjenesteutvalgets initiativ, og ber utvalget gjennomføre en 
spørreundersøkelse for å fremskaffe informasjon om behov for videreutvikling av gudstjenesten og 
fellesskapet i menigheten. Spørreundersøkelsen distribueres via nettsiden og sosiale medier 
(quest back) og i menighetsblad både som skjema og link, skjema i våpenhus og menighetshus, til 
nye landsmenn engelskspråklig via KIA. Resultatet fra spørreundersøkelsen oversendes 
menighetsråd innen 1. juni 2018.  
 
Enstemmig vedtak 
 
 
Sak 007/18 VALG AV REPRESENTANTER TIL MANDAL FRIVILLIGSENTRAL 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal menighetsråd takker Elisabeth Kjølberg og Ingebjørg Oftebro for innsatsen i styret for 
Mandal frivilligsentral.  
Ingebjørg Oftebro velges som menighetens representant i styret for Mandal frivilligsentra for to nye 
år.  
Som vararepresentant velges  
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd takker Elisabeth Kjølberg og Ingebjørg Oftebro for innsatsen i styret for 
Mandal frivilligsentral.  
Ingebjørg Oftebro velges som menighetens representant i styret for Mandal frivilligsentral for to nye 
år.  
Lars Kjølberg velges som menighetens vararepresentant i styret for Mandal frivilligsentral for to år.  
 
Enstemmig vedtak 
 
EVENTUELT 
Lars Kjølberg: 
Informasjon om Venner av Kirkens Hus årsmøte 5. mars.  
 
 
For Mandal menighetsråd 
 
Johanna Engamo 
Saksbehandler 


