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4503 MANDAL 
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Mandal 21.08.2018 

 
 
Innkalling til møte i Mandal menighetsråd 
Du innkalles med dette til møte i Mandal menighetsråd onsdag 29.08.2018 kl. 19:00 på 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. 
 
Åpningsord 
 
1 Godkjenning av innkalling 
2 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Sakliste: 
 
Meldingssaker: 
000014 Rapport fra sokneprest 

 
000015 Rapport fra Fellesrådet 
 
000016 Referat fra møter i utvalg 
 
000017 Den nye Kirkesenteret i Mandal 

Oppdatert informasjon i møtet 
 

000018 Årshjul 
 
Vedtakssaker: 
Sak 010/18 Menighetskonsulent (Dok: 18/00005-001) 

Utlysning 2018 
 

Sak 011/18 Utlysning av kantorstilling 2018 (Dok: 18/00006-001) 
Utlysning av stilling 
 

Sak 012/18 Evaluering av fellesmøte (Dok: 18/00008-001) 
Sak 013/18 Evaluering av skallldyrgudstjenesten (Dok: 18/00007-001) 

Evaluering 
 

 
Eventuelt 
 
Vel møtt! 
Anne Marie Telhaug Winsnes (sign) 
Leder 
 



DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
 

 
 

Postboks 210 
4503 MANDAL 

Tlf: 38272870 
Mandal 18.09.2018 

 
 
Møtebok Mandal menighetsråd  
Møtedato: 29.08.2018  
Møtetid: kl. 19:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
 
Tilstede:  
Anne Marie Telhaug Winsnes, Tom-Rune Gundersen, Helga Marie de Presno, Arild Førsund, Marit Seland, 
Tom Inge Dahl, Ingunn Eikeland, Ragnvald Madland, Lars Kristen Kjølberg, Eva Marie Jansvik, Jan Harald 
Syvertsen, Sigbjørn Sløgedal. 
 
Meldt forfall: 
Mette Skaret Kjos-Hanssen 
 

1. Protokoll fra forrige møte godkjent 
Menighetsrådet har følgende kommentar til protokoll fra forrige møte: Marit Seland hadde meldt 
forfall. Lars Kjølberg var til stede, men ikke nevnt i listen over dem som var tilstede. 

2. Innkalling godkjent 
 
 
Meldingssaker 
Sak 000014 Rapport fra sokneprest 

Det har har vært gøy å jobbe med, og gjennomføre, mange konfirmajsonsgudstjenester de siste 
ukene. Gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt både internt og eksternt.  
Menighetsbladet kommer ikke fram til alle hustander. PostNord har fått tilbakemeldinger fra 
kirkesenteret, men det er fortsatt en utfordring. 
Vi ser fram mot å bli en fulltallig stab, men det vil enda gå noe tid før alle stillinger er fylt på 
kirkesenteret. De lovpålagte oppgaver prioriteres, men noen andre oppgaver må vente for tiden. 
Til tross for mye arbeid med etterslep av oppgaver er det god og opptimistisk stemning blant de 
ansatte. Fortsatt støtte til personalet i fra konsulent Kjell Hodne. Vi teller ned og ser fram mot 
flytting til nytt kirkesenter om ca. 5 mnd, og til å få flere nye kolleger. Mye å se fram til! 

 
 
Sak 000015 Rapport fra Fellesrådet 
 Fellesrådet skal ha nytt møte om en uke. Det er utfordrene i fellesrådet, med mange store saker. 

Det er mye fokus på opprustningen av Mandal kirke. Det mangler 12-15 millioner. Fellesrådet 
ønsker å følge biskopens råd om ro i personalsaken til det beste for menigheten. 

 
 
Sak 000016 Referat fra møter i utvalg 

Diakoniutvalget: Referat taes til etterretning. Menighetsrådet hadde følgende kommentarer: 
Arbeidet med å dele ut blomster til jubilanter endres til kun å gjelde en aldersgruppe - de som 
blir 90 år. Dette bør det informeres om i menighetsbladet. Det er to frivillige som tar hånd om 
utdelingen nå. Det er derfor ønskelig å få med en eller to ekstra personer. Prest tar del i dette 
arbeidet inntil videre. 
Ungdomsutvalget: De skal ha møte 10/9. Da skal de blandt annet snakke om hva slags arbeid 
for barn/unge de ønsker å satse på i det nye Kirkesenteret i Mandal.  



 
Sak 000017 Den nye Kirkesenteret i Mandal 

Oppdatert informasjon i møtet. Kai Sødal kom for å informere om økonomi og framdriften. 
Menighetsrådet tar det til etterrettning, og har ikke motforestillinger. 

 
Sak 000018 Årshjul 
 Menighetsrådet kommenterte at de ønsket å gå gjennom regnskapsrapportene på neste møte 
 
Sak 010/18 Menighetskonsulent 
 
Forslag til vedtak: 
Mette Kjos-Hanssen, som allerede er inne som KAU medlem og FR-medlem er 
menighetsrådsmøtets representant i intervju og tilsetting. 
 
 
Vedtak: 
Mette Kjos-Hanssen, som allerede er inne som KAU medlem og FR-medlem er 
menighetsrådsmøtets representant i intervju og tilsetting. Hun tar med innspillene fra 
menighetsrådet til intervjugruppen.  
Enstemmig vedtak 
 
 
Sak 011/18 Utlysning av kantorstilling 2018 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til vedtak ikke utarbeidet. 
 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet hadde noen få innspill til innholdet i utlysningsteksten: Det bør stå at man kan få 
ansvaret for kor i ulike aldersgrupper, ønskede kvalifikasjoner, det bør stå kantorutdannelse og det 
bør stå at de må kunne beherske norsk skriftlig og mundtlig. Utlysningsteksten sendes tilbake til 
kirkevergen for videre behandling.  
Enstemmig vedtak 
 
 
Sak 012/18 Evaluering av fellesmøte 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til vedtak ikke utarbeidet. 
 
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd ønsker å takke Fellesrådet og Biskop Stein Reinertsen for et vel gjennomført 
møte mellom råd og stab. Menighetsrådets medlemmer har ulike oppfatninger om betydning av 
møtet. Det er ønskelig med et menighetsmøte snarest mulig der biskopen deltar.  
Enstemmig vedtak 
 
 
Sak 013/18 Evaluering av skallldyrgudstjenesten 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til vedtag ikke utarbeidet. 
 
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd er tilfreds med en flott gjennomført skalldyrgudstjeneste med rekordstort 
oppmøte. 



Enstemmig vedtak 
 
 
 
 
For Mandal menighetsråd 
 
Dianne Lauen Singstad 
Konsulent 


