
DEN NORSKE KIRKE

Mandal menighetsråd

Postboks 210
4503 MANDAL
Tlf: 38272870

Mandal 16.10.2018

Innkalling til møte i Mandal menighetsråd
Du innkalles med dette til møte i Mandal menighetsråd 24.10.2018 kl. 19:00 Kirkesenteret. Meld fra om
eventuelt forfall til leder.

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.

Åpning

Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte.

Meldingssaker
000019 Rapport fra sokneprest

000020 Referat fra fellesråd

000021 Referat fra fellesnemnd

000022 Referat fra div utvalg.

000023 Årshjul

Vedtakssaker
Sak 014/18 Gudstjenesteplan våren 2019 (Dok: 07/00019-008)
Sak 015/18 Virksomhetsoverdragelse (Dok: 08/00032-003)
Sak 016/18 Valg 2019 Planlegging 1. gangsbehandling (Dok: 18/00009-001)

Valg av menighetsråd

Sak 017/18 Regnskapsrapport for 01.01.18-30.09.18 (Dok: 18/00010-001)
Sak 018/18 Ny mediestrategi (Dok: 18/00011-001)

Forslag til ny organisering for å nå ut med mest mulig enhetlig informasjon til byen og
medlemmene

Eventuelt

Vel møtt!
Anne Marie Telhaug Winsnes (sign) Leder



Mandal menighetsråd

Arkivsak 07/00019
Dato: 16.10.2018
Arkivsak-navn: Gudstjenester
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Gudstjenesteplan våren 2019
Dokumentnummer: 07/00019-008
Løpenummer: 000028/18
Arkivkode: 310

Utvalgssaksnr.: 014/18

Saksfremstilling
Menighetsrådet må se, og mene noe om, det utkastet til gudstjenesteliste for Mandal for våren
2019 som er vedlagt. Listen er utarbeidet av sokneprest Eva Marie Jansvik. Menighetsrådet bør
muligens også mene noe om gudstjenester både på Skjernøy og i Harkmark da disse også ligger
under menighetsrådet i Mandal.

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 08/00032
Dato: 16.10.2018
Arkivsak-navn: Åpen kirke
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Virksomhetsoverdragelse
Dokumentnummer: 08/00032-003
Løpenummer: 000029/18
Arkivkode: 367

Utvalgssaksnr.: 015/18

Saksfremstilling
BDO avd. Mandal er overtatt av Team Revisjon AS som virksomhetsoverdragelse fra 1. oktober
2018. Det vil ikke bli merkbare endringer for Mandal menighetsråd. Dere vil forholde dere til
samme folken som før. Mandal menighetsråd må formelt velge Team Revisjon AS som revisor.

Forslag til vedtak
Team Revisjon AS har overtatt BDO sin virksomhet. Mandal menighetsråd velger Team Revisjon
AS som menighetens revisor fra om med 2018.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00009
Dato: 16.10.2018
Arkivsak-navn: Valg 2019
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Valg 2019 Planlegging 1. gangsbehandling
Dokumentnummer: 18/00009-001
Løpenummer: 000025/18
Arkivkode: 002.31

Utvalgssaksnr.: 016/18

Saksfremstilling
Menighetsrådsvalget 2019 må planlegges. Det skal velges nominasjonskomite på minimum 3 pers.
Lista må være klar 30. april. (Det skal være 13 navn på lista. 8 medlemmer og 5 vara).

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak ikke utarbeidet

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00010
Dato: 16.10.2018
Arkivsak-navn: Regnskapsrapport fra 01.01.18- 30.09.18 2018
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Regnskapsrapport for 01.01.18-30.09.18
Dokumentnummer: 18/00010-001
Løpenummer: 000026/18
Arkivkode: 131

Utvalgssaksnr.: 017/18

Saksfremstilling
Regnskapsrapport for 01.01.18-30.09.18 er levert fra Regnskap Sør. Vedlagt regnskapsrapport
hittil i år.

Forslag til vedtak
Mandal menighetsråd tar regnskapsrapport hittil i år til etterrettning.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00011
Dato: 16.10.2018
Arkivsak-navn: Mediestrategi
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Ny mediestrategi
Dokumentnummer: 18/00011-001
Løpenummer: 000027/18
Arkivkode: 009

Utvalgssaksnr.: 018/18

Saksfremstilling
Det er behov for en ny mediestrategi for å nå ut med mest mulig enhetlig informasjon til byen og
medlemmene. Menigheten benytter seg pr i dag av følgende kanaler for å være synlig for
publikum: Menighetsbladet «På kirkebakken», menighetens nettsider, KSIM nettsider, Mandal
menighet på Facebook, Kirkesenteret i Mandal på Facebook, annonsering i Lindesnes avis,

Forslag til vedtak
Mandal menighetsråd foreslår følgende organisering:

x Menighetsbladet fortsetter med 6 årlige utgivelser, produsert og ledet av redaksjonen.
x Menighetsbladet gjør artiklene som er produsert tilgjengelige, slik at flere av artiklene kan

publiseres på menighetens nettside.
x Menighetens to Facebooksider slås sammen og fremstår som «Mandal menighet».

Facebooksiden deler artikler som er lagt ut på menighetens nettside.
x Slik fler-brukes de ferdig utarbeidede artiklene som er laget til menighetsbladet.
x Prosjektet for nytt kirkesenter får en egen fane på menighetens nettside, som overtar for

ksim.no som legges ned. All tidligere og fremtidig informasjon knyttet til kirkesenteret blir
tilgjengelig på menighetens nettside.

x Annonsering i Lindesnes oppdateres grafisk, slik at brukere kjenner igjen Den norske
Kirkes profil. Det samme gjelder for menighetsbladet, som i dag har fravær av kirkerådets
grafiske uttrykk.

x Menighetsrådet setter av litt penger til kompetanseheving for sosiale medier og sikrer at et
par ansatte og et par frivillige har tilstrekkelig kunnskap om publisering gjennom Facebook.

Både menighetsbladet og nettsiden er felles informasjonskanal for Mandal og Holum menigheter.
Facebook siden er imidlertid kun for Mandal menighet ettersom Holum menighet har en egen
Facebook side. Mandal menighetsråd må derfor samkjøre sin strategi med Holum menighetsråd
med tanke på nettside og menighetsblad.

Vedtak
Vedtak:



DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
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Møtebok Mandal menighetsråd  
Møtedato: 24.10.2018  
Møtetid: kl. 19:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
 
Tilstede:  
Sigbjørn Sløgedal, Frida Sandvik, Tom-Rune Gundersen, Helga Marie de Presno, Arild Førsund, Marit 
Seland, Tom Inge Dahl, Ingunn Eikeland, Lars Kristen Kjølberg, Eva Marie Jansvik. 
 
Meldt forfall: 
Mette Skaret Kjos-Hanssen, Roald Stallemo, Ragnvald Madland, Anne Marie Telhaug Winsnes, Jan Harald 
Syvertsen. 
 

1. Protokoll fra forrige møte godkjent 
2. Innkalling godkjent 

 
Meldingssaker: 
Sak 000019 Rapport fra sokneprest 
Mange er fortsatt preget av uroligheter i og rundt menigheten. Arbeidsmiljøet er godt, men vi ber fortsatt om 
tålmodighet etter en lang periode med sykemeldinger, vakanser og påkjenninger. Det er krevende både for 
kirkeverge, prester og øvrig stab å møte negative henvendelser. Alt det gode menighetsarbeidet kommer noe 
i skyggen, i alle fall i media. Men, de lovpålagte oppgavene prioriteres samtidig som både 
gudstjenestearbeid, trosopplæringsarbeid og mye annen menighetsvirksomhet går sin fulle gang. 
Gudstjenestene er godt besøkt, vi får mange støttende ord og gode tilbakemeldinger, og er takknemlige for 
det. Prestene var tirsdag 23. oktober invitert til møte hos biskopen som ville høre hvordan det går med oss i 
Mandal. Det ble et godt møte og munnet ut i at biskopen sier han vil besøke menighetene i et menighetsmøte 
så snart som mulig. Redaktøren i menighetsbladet har meldt at hun avslutter sin tjeneste. Inntil videre kan 
redaksjonen fortsette arbeidet som før, men får støtte av andre frivillige som har meldt seg til tjeneste for å 
bidra administrativt. 
 
Sak 000020 Referat fra fellesråd 
Ingen av FR- representantene var tilstede. Ragnvald Madland, leder av Fellesrådet, er sykemeldt.  
Kirkevergen melder, via sokneprest, at arbeidet på kirken har stanset opp pga. usikkerhet knyttet til blant 
annet materialer Tradisjonsbygg AS vil bruke til rekonstruksjonen av kirketårnet.  
KAU har hadde møte 17. oktober. Her ble det vedtatt å engasjere Bjørn Sandberg i et vikariat som 
kirkegårdsarbeider. Utlysning av kantorstilling ble utsatt da deler av KAU ønsket å klargjøre ytterligere 
hvorvidt kommunesammenslåingen burde påvirke ansettelse av kantor i Mandal 
 
Sak 000021 Referat fra fellesnemnd 
 Referat fra møtet 17. oktober var ikke tilgjengelig for offentligheten enda, så dette punktet utgikk. 
 
Sak 000022 Referat fra div utvalg. 
Mandal menighetsråd tar referatene til orientering og vil takke utvalgene for den flotte jobben de gjør. 
Det var referat fra Diakoniutvalget, Misjonsutvalget, Grønn-menighet og Arild refererte mundtlig fra 
Gudstjenesteutvalget. De etterlyser videre behandling av spørreundersøkelse 
 



 
 
Sak 000023 Årshjul 
Kommentar til Årshjulet: Man bør fjerne alle datoer, slik at dette kan brukes fra år til år. Det er ønskelig med 
føringer i forhold til budsjett 2019. 
 
Vedtakssaker: 
Sak 014/18 Gudstjenesteplan våren 2019 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet tar utarbeidet gudstjenesteliste fra Gudstjenesteutvalget til etterrettning. 
Enstemmig vedtak. 

 
 
Sak 015/18 Virksomhetsoverdragelse 
 
Vedtak: 
Team Revisjon AS har overtatt BDO sin virksomhet. Mandal menighetsråd velger Team Revisjon 
AS som menighetens revisor fra om med 2018. 
Enstemmig vedtak. 

 
 
Sak 016/18 Valg 2019 Planlegging 1. gangsbehandling 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet oppfordres til å foreslå kandidater til nominasjonskommiteen og nytt menighetsråd. 
Nominasjonskommiteen velges formelt på neste menighetsrådsmøte 5/12-18. Det er ønskelig at 
informasjon om valget 2019  taes med i kunngjøringene i kirka framover. 
Enstemmig vedtak. 

 
 
Sak 017/18 Regnskapsrapport for 01.01.18-30.09.18 
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd tar regnskapsrapport hittil i år til etterrettning. 
Enstemmig vedtak 

 
 
Sak 018/18 Ny mediestrategi 
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd foreslår følgende organisering:  

x Menighetsbladet fortsetter med 6 årlige utgivelser, produsert og ledet av redaksjonen.  
x Menighetsbladet gjør artiklene som er produsert tilgjengelige, slik at flere av artiklene kan 

publiseres på menighetens nettside.  
x Menighetens to Facebooksider slås sammen og fremstår som «Mandal menighet». 

Facebooksiden deler artikler som er lagt ut på menighetens nettside.  
Slik fler-brukes de ferdig utarbeidede artiklene som er laget til menighetsbladet. 

x Prosjektet for nytt kirkesenter får en egen fane på menighetens nettside, som overtar for 
ksim.no som legges ned. All tidligere og fremtidig informasjon knyttet til kirkesenteret blir 
tilgjengelig på menighetens nettside.  

x Annonsering i Lindesnes oppdateres grafisk, slik at brukere kjenner igjen Den norske 
Kirkes profil. Det samme gjelder for menighetsbladet, som i dag har fravær av kirkerådets 
grafiske uttrykk.  

x Menighetsrådet setter av litt penger til kompetanseheving for sosiale medier og sikrer at et 
par ansatte og et par frivillige har tilstrekkelig kunnskap om publisering gjennom digital 
markedsføring.  

 



Både menighetsbladet og nettsiden er felles informasjonskanal for Mandal og Holum menigheter. 
Facebook siden er imidlertid kun for Mandal menighet ettersom Holum menighet har en egen 
Facebook side. Mandal menighetsråd må derfor samkjøre sin strategi med Holum menighetsråd 
med tanke på nettside og menighetsblad.  
 
Menighetsrådet anbefaler også å nedsette en markedsføringsgruppe, bestående av begge 
sokneprestene.en representant fra hvert menighetsråd og gjerne en representant fra 
Ungdomsutvalget. 
Enstemmig vedtak. 
 

 
 
Sak 019/18 Menighetsmøte høst 2018 
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd inviterer til menighetsmøte i Mandal kirke, torsdag 15. november kl.19.00. 
Biskop Stein Reinertsen medvirker under temaet «Veien videre». Mandal menighetsrådet gjør en 
henvendelse til Holum menighetsråd om sambarbeid rundt arrangementet. 
Enstemmig vedtak. 

 
 
Sak 020/18 Medarbeideroppfølging 
 
Vedtak: 

Mandal menighetssråd ønsker at alle faste ansettelser markeres i gudstjenesten ved at den 
nytilsatte blir presentert for menigheten. 
Mandal menighetsråd ønsker at de som slutter i sine stillinger i menigheten blir takket i 
gudstjenesten og mottar en blomst fra menighetsrådet. 
I tillegg ønsker menighetsrådet at det opprettes en spalte i menighetsbladet «På kirkebakken» med 
nyheter fra staben. Her presenteres alle som begynner og slutter i lønnede stillinger. 
Enstemmig vedtak. 

 
 
 

Sak 021/18 Forespørsel 
 
Vedtak: 

Soknepresten ønsket ikke å delta i behandlingen av denne saken og forlot derfor møte under 
behandlingen av denne saken. 
Mandal menighetsråd ønsker ikke at artikkel med takk til Tormod Lindland skal stå i 
Menighetsbladet. 
6 stemte for dette vedtaket, 2 stemte mot og 1 stemte blankt. 
 

 
 

Sak 022/18 Nytt kirkesenter i Mandal - fra prosjekt til drift 
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd støtter styringskommiteens ønske om å drøfte utkast og rammer for 
overgang for prosjektet til drift sammen med driftsforberedene komité. 
Enstemmig vedtak. 

 
 
 
 
For Mandal menighetsråd 
 
Dianne Lauen Singstad 
Konsulent 


