
DEN NORSKE KIRKE

Mandal menighetsråd

Postboks 210
4503 MANDAL
Tlf: 38272870

Mandal 28.11.2018

Innkalling til møte i Mandal menighetsråd
Du innkalles med dette til møte i Mandal menighetsråd 05.12.2018 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.

Åpningsord

Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte.

Meldingssaker
000024 Prostebesøk

Prosten kommer på sitt årlige besøk for å informere om hva som skjer i Mandal prosti.

000025 Rapport fra Fellesråd
Eventuelt informasjon fra møtet 29/11-18

000026 Rapport fra sokneprest

000027 Referat fra diverse utvalg

Vedtakssaker
Sak 023/18 Evaluering av Menighetsmøtet 2018 (Dok: 18/00018-001)

Sak 024/18 Åpning av nytt kirkesenter i Mandal (Dok: 18/00019-001)

Sak 025/18 Overgang fra prosjekt til drift (Dok: 18/00019-001)
Angående nytt kirkesenter i Mandal

Sak 026/18 Årsmøte 2019 (Dok: 18/00004-003)

Sak 027/18 Valgkommite (Dok: 18/00009-002)
Vedrørende valg 2019

Sak 028/18 Offertildeling 2019 (Dok: 17/00023-003)

Sak 029/18 Søknad om midler til Familiebaluba og kor (Dok: 17/00021-002)

Sak 030/18 Valg leder og nestleder 2019 (Dok: 17/00019-002)
Sak 031/18 Møteplan 2019 (Dok: 17/00016-002)



Eventuelt

Vel møtt!

Anne Marie Telhaug Winsnes (sign)
Leder



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00018
Dato: 27.11.2018
Arkivsak-navn: Evaluering av Menighetsmøtet 2018
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Evaluering av Menighetsmøtet 2018
Dokumentnummer: 18/00018-001
Løpenummer: 000037/18
Arkivkode: 012.1

Utvalgssaksnr.: 023/18

Saksfremstilling
Mandal menighetsråd inviterte til Menighetsmøte i Mandal kirke torsdag 15. april med tema «Veien
videre». Biskop Stein Reinertsen var invitert til lede samtalen.

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet...

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00019
Dato: 27.11.2018
Arkivsak-navn: Åpning av nytt kirkesenter i Mandal
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Åpning av nytt kirkesenter i Mandal
Dokumentnummer: 18/00019-001
Løpenummer: 000043/18
Arkivkode: 421

Utvalgssaksnr.: 024/18

Saksfremstilling
Styringskommiteen og driftskommiteen for det nye kirkesenteret i Mandal foreslår at kirkesenteret
har en offisiell åpning lørdag 11. mai 2019. De foreslår at det etableres en komité, som
hovedsakelig består av frivillige som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av en
åpningsfestival i tett samarbeid med stab og menighetsråd. Se eget vedlegg.

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet...

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00019
Dato: 27.11.2018
Arkivsak-navn: Åpning av nytt kirkesenter i Mandal
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Overgang fra prosjekt til drift
Dokumentnummer: 18/00019-002
Løpenummer: 000044/18
Arkivkode: 421

Utvalgssaksnr.: <<SaksNr>>

Saksfremstilling
Styringskommiteen og driftskommiteen for det nye kirkesenteret i Mandal har hatt et møte hvor de
har diskutert overgang fra prosjekt til drift. I møte ble det bestemt at Kai Sødal skulle utarbeide et
forslag på vegne av kommiteene. Forslaget er ikke endelig utarbeidet, men vil bli ettersendt i god
tid før menighetsrådsmøtet.

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak ikke utarbeidet.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00004
Dato: 27.11.2018
Arkivsak-navn: Årsmøte 2019
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Årsmøte 2019
Dokumentnummer: 18/00004-003
Løpenummer: 000040/18
Arkivkode: 012.1

Utvalgssaksnr.: 026/18

Saksfremstilling
Forslag til årsmøtedato for 2019:
Søndag 7. april umiddelbart etter gudstjenesten
Sted: Mandal kirke

Jf. kirkeloven §9 skal det i alle sokn holdes et menighetsmøte der en legger frem for medlemmene
årsrapport, regnskap, arbeidsprogram og budsjett til orientering. Dette årlige menighetsmøte får
dermed preg av å være årsmøte for soknet, der rapporten fra menighetsrådet er grunnlag for
debatt om planer og prioriteringer. Dermed er menighetsmøtet en god plass for deltakelse og
engasjement i den lokale kirken.

Menighetsrådet må begynne planleggingen av årsmøtet.

Forslag til vedtak
Mandal menighetsråd ønsker å ha Årsmøtet 2019 i Mandal kirke, søndag 7. april umiddelbart etter
gudstjenesten.
Komité for planlegging av Mandal menighets årsmøte 2019 i Mandal :
Anne Marie Telhaug Winsnes, Tom Rune Gundersen, Eva Marie Jansvik og Dianne Lauen
Singstad.

Vedtak
Skriv vedtak her…



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00009
Dato: 27.11.2018
Arkivsak-navn: Valg 2019
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Valgkommite
Dokumentnummer: 18/00009-002
Løpenummer: 000042/18
Arkivkode: 002.31

Utvalgssaksnr.: 027/18

Saksfremstilling
I forkant av Menighetsrådsvalget 2019 skal det velges nominasjonskomite på minimum 3 pers.
Lista må være klar 30. april kl.12.00. (Det skal være 15 navn på lista. 10 medlemmer og 5 vara).
Menighetsrådet oppfordres til å foreslå kandidater til nominasjonskommiteen og nytt
menighetsråd. I menighetsrådsmøtet 24. oktober 2018 meldte Eva Marie Jansvik og Ingunn
Eikeland seg til å bli med i valgkommiteen. Det behøves ytterligere en til to medlemmer til
valgkommiteen.

Forslag til vedtak
Nominasjonskommiteen for valget 2019 er Eva Marie Jansvik, Ingunn Eikeland, og….
Nominasjonskommiteen er formelt valgt i dag 5/12-18

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 17/00023
Dato: 27.11.2018
Arkivsak-navn: Offertildeling 2019
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Offertildeling 2019
Dokumentnummer: 17/00023-003
Løpenummer: 000039/18
Arkivkode: 317

Utvalgssaksnr.: 028/18

Saksfremstilling
Mandal menighetsråd vedtok i menighetsrådsmøte 23. februar 2017, sak 017/17 følgende
prinsipper for offertildeling:

Prinsipper for offertildeling i Mandal kirke:

1. Når skal offer tas opp:
Det skal tas opp offer ved alle gudstjenester på søn- og helligdager, samt offentlige høytidsdager.
Offer tas ikke opp ved spesielle gudstjenester med særlig meditativt preg, f.eks. langfredag og
bots og bededag. Menighetsrådet er ansvarlig for å legge en plan for ofringene gjennom kirkeåret
og for valg av offerformål.

2. Offerformålet:
Ved valg av offerformål tas, så langt som mulig, hensyn til søndagens karakter og tematikk utfra
plassering i kirkeåret. Ofringene i åpenbaringstiden bør gå til misjonsorganisasjoner og
menighetens eget misjonsengasjement. Offerformålet skal være mest mulig konkret.

3. Bekjentgjøring av offerformålet:
Informasjon i kunngjøringer skal være konkret og tydelig om offerformålet, ikke av generell
karakter.

4. Fordeling av offer til menigheten og andre:
Minst 1/3 av ofringene skal gå til formål utenfor menighetens arbeid.

5. Lokale organisasjoner:
Ofringer til lokale organisasjoner tildeles mot søknad, og skal primært gå til mottakers barne- og
ungdomsarbeid.

6. Andre organisasjoner:
Når større organisasjoner har landsmøter i menigheten kan det innvilges offer til vedkommende
organisasjon.

7. Offermottakers ytelse:
Den organisasjonen som får tildelt offer skal normalt delta med informasjon i gudstjenesten, bes
om å bidra med kaker el. til kirkekaffen, og delta i å arrangere kirkekaffe i samarbeid med
kirkekaffegruppa. Om organisasjonen er forhindret i å ivareta ovenstående skal organisasjonen
sende informasjon om offerformålet til bruk i kunngjøring under gudstjenesten.

8. Akutte behov:
To ofringer holdes ledig for akutte behov. Dersom slike behov ikke oppstår går offeret til
menighetens givertjeneste for barn og unge. Beslutning tas av menighetsrådsleder og sokneprest
i fellesskap.

Forslag til offertildeling blir ettersendt før menighetsrådsmøtet og vil bli gjort etter vedtatte
prinsipper.



Forslag til vedtak
Mandal menighetsråd vedtar følgende offertildeling i gudstjenestene i Mandal kirke 2019:

Vedtak
Mandal menighetsråd vedtar følgende offertildeling i gudstjenestene i Mandal kirke 2019:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 17/00021
Dato: 27.11.2018
Arkivsak-navn: Søknad om tilskudd
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Søknad om midler til Familiebaluba og kor
Dokumentnummer: 17/00021-002
Løpenummer: 000038/18
Arkivkode: 112

Utvalgssaksnr.: 029/18

Saksfremstilling
Familebaluba søker menighetsrådet om støtte. Det er blant annet et ønske om å starte kor og da
behøves midler til honrar til eventuelt dirigent.

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 17/00019
Dato: 27.11.2018
Arkivsak-navn: Valg av leder og nestleder 2019
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Valg leder og nestleder 2019
Dokumentnummer: 17/00019-002
Løpenummer: 000036/18
Arkivkode: 002.31

Utvalgssaksnr.: 030/18

Saksfremstilling
Jf Virksomhetsregler for menighetsråd og kirkelig fellesråd § 1 skal leder og nestleder for
menighetsrådet velges hvert år innen 1. januar, og valget skal være skriftlig. Det er naturlig å
velge de to hver for seg, først leder og så nestleder.

Leder og nestleder bør velges blant de leke medlemmene i rådet, selv om det ikke er noe formelt
til hinder for at presten eller en kirkelig tilsatt som eventuelt er valgt inn i rådet, kan velges til leder
eller nesteder, men kirkemøtet har uttrykt at det er lite ønskelig, særlig i fellesrådet, der en
arbeidstaker kan bli sin egen arbeidsgiver. (Håndbok for menighetsråd og kirkelige fellesråd, 8.2)

Mandal menighetsråd må velge leder og nestleder for 2019 i møtet onsdag 5. desember.

Forslag til vedtak
Som leder for Mandal menighetsråd 2019 velges:
Som nestleder for Mandal menighetsråd 2019 velges:

Vedtak
Som leder for Mandal menighetsråd 2019 velges:
Som nestleder for Mandal menighetsråd 2019 velges:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 17/00016
Dato: 27.11.2018
Arkivsak-navn: Møteplan 2019
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Møteplan 2019
Dokumentnummer: 17/00016-002
Løpenummer: 000041/18
Arkivkode: 012.1

Utvalgssaksnr.: 031/18

Saksfremstilling
Mandal menighetsråd skal ha 4 møter våren 2019. Møtene holdes i lunsjrommet på Mandal
kirkesenter kl. 19.00 onsdager og møtedatoer må fastsettes. Menighetsrådet må ta stilling til om de
ønsker en felles samling med stab våren eller høsten 2019.

Forslag til vedtak
Møteplan våren 2019:
Onsdag 30. januar kl. 19.00. Åpning ved
Onsdag 13. mars kl. 19.00. Åpning ved
Onsdag 8. mai kl. 19.00. Åpning ved
Onsdag 12. juni kl.19.00. Åpning ved

Årsmøte 2018:
Søndag 7. april umiddelbart etter gudstjenesten
Sted: Mandal kirke

Vedtak
Møteplan våren 2019:



DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
 

 
 

Postboks 210 
4503 MANDAL 

Tlf: 38272870 
Mandal 05.12.2018 

 
 
Møtebok Mandal menighetsråd  
Møtedato: 05.12.2018  
Møtetid: kl. 19:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
 
Tilstede:  
Tom-Rune Gundersen, Helga Marie de Presno, Arild Førsund, Marit Seland, Tom Inge Dahl, Ingunn 
Eikeland, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Lars Kristen Kjølberg, Bjørnar Johnsen Øybekk, Jan Harald 
Syvertsen, Frida Sandvik, Anne Marie Telhaug Winsnes. (Gjest: prost Per Ragnar Haraldstad) 
 
Meldt forfall: 
Ragnvald Madland og Eva Marie Jansvik. 
 

1. Protokoll fra forrige møte godkjent med noen tilføyninger 
2. Innkalling godkjent 

 
Meldingssaker: 
Sak 000024 Prostebesøk 
Prosten kom på sitt årlige besøk for å informere om hva som skjer i Mandal prosti. Det er et godt 
prestefelleskap i prostiet, og de hjelper hverandre når det trengs. Prestene er godt i gang med etterutdanning. 
Framover vil det være samme økonomisjef her og i Stavanger. Tore Gulliksen vil gjerne bidra og hjelpe med 
givertjenesten.  
 
Sak 000025 Rapport fra Fellesråd 
 
Sak 000026 Rapport fra sokneprest 
Sokneprest Bjørnar Johnsen Øybekk informerte om trosopplæringen og konfirmantarbeidet. Det er færre 
konfirmanter i dette kullet i forhold til i fjor. Kirken har stor fokus på å følge opp de døpte og barn/unge. 
Med færre konfirmanter håper man at kvaliteten kan økes. Undommene som skal konfirmeres har mange 
valg i dagens samfunn.  
 
Sak 000027 Referat fra diverse utvalg 
Arild Førsund refererte fra møte i «Økonomiutvalget». Det jobbes med ressursbruken for konsulentene på  
Kirkesenteret. Trond Haven i fra Regnskap sør vil hjelpe med å effektivisere, og vil starte opp en  
prøveperiode i fra slutten av januar. Dette applauderte Mandal menighetsråd. 
 
Vedtakssaker: 
Sak 023/18 Evaluering av Menighetsmøtet 2018 
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd inviterte til Menighetsmøte i Mandal kirke torsdag 15. november med tema 
«Veien videre». Biskop Stein Reinertsen var invitert til lede samtalen. Møte ble evaluert på møtet i 
kveld. Mandal menighetsråd ønsker å fokusere på alt det positive som skjer i menigheten nå, og se 
framover. Skape ro til det beste for menigheten. Mandal menighetsråd vil gjerne at biskopens tale 
publiseres i Menighetsbladet. 
Enstemmig vedtak. 



 
 
Sak 024/18 Åpning av nytt kirkesenter i Mandal 
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd setter pris på det gode arbeidet som er lagt ned, og vi gleder oss til 
åpningen. Vi retter en stor takk til alle involverte! Ingen nevnt, ingen glemt. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 025/18 Overgang fra prosjekt til drift 
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd slutter seg til hovedtrekkene i det fremlagte saksdokument «Fra prosjekt- til 
driftsfase for Kirkesenteret i Mandal» som var vedlagt innkallingen 28/11-18. Menighetsrådet gir 
styringskomiteen i oppdrag å rekruttere medlemmer til et nytt husstyre innen 1. mars 2019 for 
godkjenning i menighetsrådsmøtet 13.mars 2019. Fra det tidspunkt husstyret trer i kraft etter 
nærmere avtale, avvikles styringsgruppen og prosjektledelse med underkomiteer i nåværende 
form.  
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
Sak 026/18 Årsmøte 2019 
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd ønsker å ha Årsmøtet 2019 i Mandal kirke, søndag 7. april umiddelbart etter 
gudstjenesten. 
Komité for planlegging av Mandal menighets årsmøte 2019 i Mandal: 
Anne Marie Telhaug Winsnes, Tom Rune Gundersen, Eva Marie Jansvik og Dianne Lauen 
Singstad. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 027/18 Nominasjonskomitè 2019 
 
Vedtak: 
Nominasjonskommiteen for valget 2019 er foreløpig Eva Marie Jansvik og Ingunn Eikeland. Flere 
kandidater ble foreslått og nye kandidater vil bli forespurt.  
Nominasjonskommiteen må formelt velges på neste menighetsråd. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 028/18 Offertildeling 2019 
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd vedtar offertildeling som er foreslått for januar og februar 2019 for 
gudstjenestene i Mandal kirke. Helga Marie de Presno vil i samarbeid med sokneprest, Eva Marie 
Jansvik, lage en oversikt for resten av året til neste menighetsrådsmøte 30/1-19. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
Sak 029/18 Søknad om midler til Familiebaluba og kor 
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd ønsker en dypere begrunnelse for hva Familiebaluba søker støtte til, men er 
positive til det gode arbeidet Familiebaluba gjør nå, og ønsker å gjøre framover. Menighetsrådet 
kommer tilbake til denne saken når Familiebaluba har noe mer konkrete planer.  



Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 030/18 Valg leder og nestleder 2019 
 
Vedtak: 
Som leder for Mandal menighetsråd 2019 velges Anne Marie Telhaug Winsnes: 
Som nestleder for Mandal menighetsråd 2019 velges: Tom Rune Gundersen 
Valg av leder: 7 stemte for Anne Marie, 2 stemte for Tom Rune og 2 stemte blankt 
Valg av nestleder: 8 stemte for Tom Rune, 2 stemte for Anne Marie og 1 stemte blankt. 
 
 
 
Sak 031/18 Møteplan 2019 
 
Vedtak: 
Møteplan våren 2019: 
Onsdag 30. januar kl. 19.00. Åpning ved Eva Marie Jansvik 
Onsdag 13. mars kl. 19.00. Åpning ved  
Onsdag 8. mai kl. 19.00. Åpning ved 
Onsdag 12. juni kl.19.00. Åpning ved 
Menighetsrådet rakk ikke å bestemme hvem som skal ha åpning i mars, mai og juni, så dette må 
taes opp igjen på neste møte. 
 
Årsmøte 2019:  
Søndag 7. april umiddelbart etter gudstjenesten   
Sted: Mandal kirke 
 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
 
 
For Mandal menighetsråd 
 
Dianne Lauen Singstad 
Konsulent 


