
DEN NORSKE KIRKE

Mandal menighetsråd

Postboks 210
4503 MANDAL

Tlf: 38272870
Mandal 05.03.2019

Innkalling til møte i Mandal menighetsråd
Du innkalles med dette til møte i Mandal menighetsråd 13.03.2019 kl. 19:00 på kirkesenteret i Mandal.
Meld fra om eventuelt forfall til leder Anne Marie Telhaug Winsnes mobil: 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.

Åpningsord v/

Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte.

Meldingssaker:
000010 Rapport fra soknepresten
000011 Rapport fra Fellesråd
000012 Rapport fra Fellesnemd
000013 Rapport fra utvalg
000014 Årshjulet
000016 Tigging i og rundt kirka
Temaet er igjen aktuelt. Her er vedtaket som menighetsrådet fattet i 2017: Tiggerne er
velkommen til å delta i gudstjenesten. Tigging må skje utenfor kirken. Oppsøkende tigging
tillates ikke. De ansatte har hovedansvar for å veilede dem, de frivillige får instrukser slik at de
også kan være behjelpelige når det er behov. Det formuleres et informasjonsskriv som kan deles
ut til tiggerne når de kommer til kirken. Enstemmig vedtak.
000017 Balubaleir
En gruppe fra Familiebaluba ønsker også i år å arrangere menighetstur til Solstrand camping.
Leirstedet er bestilt og komiteen består av Inga Øybekk (leder), Marta Grostøl, Kirsti Kvanvig,
Bjørnar Øybekk og Eva Marie Jansvik
Målet for leiren er sosialt og åndelig fellesskap for menighetens medlemmer i alle aldre. Det er
også fokus på integrering. Det legges opp til at de av menighetens medlemmer som ikke blir
med hele helgen, kan komme både lørdag og delta på tur til Åpta-stranda og på
familiegudstjeneste kl. 11 på søndag.



Vedtakssaker:
Sak 006/19 Regnskapsrapport 2018 (Dok: 19/00005-001)
Sak 007/19 Årsrapport 2018 (Dok: 19/00006-001)
Sak 008/19 Husstyre for det nye kirkesenteret i Mandal (Dok: 18/00019-003)
Sak 009/19 KIA Mandal 2019 (Dok: 19/00002-001)
Sak 010/19 Godhetsfestival (Dok: 19/00004-001)
Sak 011/19 Valg 2019 - godkjenning av liste fra nominasjonskomite (Dok: 18/00009-004)

Eventuelt

Vel møtt!

For leder Anne Marie Telhaug Winsnes

Dianne Lauen Singstad
Konsulent/saksbehandler



Mandal menighetsråd

Arkivsak 19/00005
Dato: 04.03.2019
Arkivsak-navn: Regnskapsrapporter 2018
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Regnskapsrapport 2018
Dokumentnummer: 19/00005-001
Løpenummer: 000015/19
Arkivkode: 131

Utvalgssaksnr.: 006/19

Saksfremstilling
Regnskapsrapporten for 2018 er snart klar, og vil bli ettersendt til rådets medlemmer så snart den
foreligger, og før menighetsrådsmøtet neste uke. Den er ferdig fra Regnskap sør sin side og er nå
hos revisor. Trond Haven fra Regnskap Sør vil komme innom menghetsrådsmøtet 13/3-19 for å
være tilgjenglig for spørsmål fra rådets medlemmer.

Forslag til vedtak
Menighetsrådet godkjenner regnskapsrapporten for 2018

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 19/00006
Dato: 04.03.2019
Arkivsak-navn: Årsrapport 2018
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Årsrapport 2018
Dokumentnummer: 19/00006-001
Løpenummer: 000016/19
Arkivkode: 046

Utvalgssaksnr.: 007/19

Saksfremstilling
Forslag til årsrapport 2018 vil bli ettersendt til menighetsrådet innen møtet 13/3-19.
Mandal menighetsråd har oppnevnt komite som skal jobbe med årsmøtet: Komité for planlegging
av Mandal menighets årsmøte 2019 i Mandal: Anne Marie Telhaug Winsnes, Tom Rune
Gundersen, Eva Marie Jansvik og Dianne Lauen Singstad. De vil også jobbe videre med
årsrapporten fram mot publisering. Det ventes fortsatt på en del bidrag til rapporten, så derfor er
den ikke helt klar enda.

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00019
Dato: 04.03.2019
Arkivsak-navn: Nytt kirkesenter i Mandal
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Husstyre for det nye kirkesenteret i Manal
Dokumentnummer: 18/00019-003
Løpenummer: 000014/19
Arkivkode: 421

Utvalgssaksnr.: 008/19

Saksfremstilling
Mandal menighetsråd gav styringskomiteen i oppdrag å rekkrutere medlemmer til nytt husstyre. Se
vedtaket under:

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.

Nå har styringsgruppa kommet med følgende kandidater til husstyret for det nye kirkesenteret for
godkjennig i mengiehtsrådet:

Kai Sødal (for 2 år), leder
Astrid Braadland (2 år)
Bjørn Arve Bentsen (1 år)
Tom-Rune Gundersen (1 år) - bindeledd til menighetsrådet

Henriette M Reiersen har rett og plikt til å møte i styremøtene som bindeledd mellom stab og
husstyret mht regnskapsføring, fakturering og betaling, rapportering og booking av interne og
eksterne brukere.

Videre foreslås det at Husstyret viderefører oppgavene med drift som skissert fra 25. mars når
bygget overtas av menighetsrådet. Husstyret konstituerer seg selv etter at vedtaket er fattet i
menighetsrådet 13. mars.

Husstyret legger vekt på å ivareta kontinuitet i driften, og har fullmakt til å gjennomføre endringer
og avvikle eksisterende underkomiteer, og eventuelt opprette nye komiteer etter behov.

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 19/00002
Dato: 04.03.2019
Arkivsak-navn: KIA Mandal
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: KIA Mandal 2019
Dokumentnummer: 19/00002-001
Løpenummer: 000010/19
Arkivkode: 393

Utvalgssaksnr.: 010/19

Saksfremstilling
Samarbeide med KIA Mandal
7. februar var det et møte mellom representanter fra KIA Mandal og Mandal menighet for å snakke
om et mulig samarbeid idet det nye kirkesenteret tas i bruk.

Disse var med på møtet: Eva Marie Jansvik, Bjørnar J. Øybekk (menigheten) og Venke Kristensen,
Turid Dalene, Farideh Amiri Soltani, Bernt Ove Bjørgsvik (KIA).

KIA Mandal er interessert i å flytte sin virksomhet til det nye Kirkesenteret. I dag har de samlinger 3
lørdager i måneden i Norkirkens kafe i Torjusheigata. Her betaler de leie. Samlingene handler om
å samles rundt vafler, kaffe og saft, og én gang i måneden har de internasjonal middag. Andakt er
en viktig del av samlingen, også sang/musikk.
Det er viktig for KIA å bevare sin identitet som KIA Mandal, et sted for interkulturelt arbeide. De ser
at det vil være mulighet for en større kontaktflate for deres deltakere dersom de flytter sin
virksomhet til gågata og samarbeider med Mandal menighet, og at vil gi potensiale for å rekruttere
folk til å ta et medansvar. For KIA er det viktig å holde fast på at innvandrerne er vår viktigste
målgruppe, samtidig som de ser at flytting kan bety en stor fornyelse.
 
Menighetens representanter i møtet, Bjørnar og Eva Marie, er svært positive til at KIA er en del av
menighetens tilbud i Kirkesenteret på lørdager. Det vil være positivt for menigheten med økt fokus
på arbeid for innvandrere for å bidra til integrering.

Menighetsrådet oppmuntres til å ønske KIA Mandal velkommen til Kirkesenteret, og til å ta stilling
til hvilken form et eventuelt samarbeide kan ha.

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak er ikke utabeidet på forhånd.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 19/00004
Dato: 04.03.2019
Arkivsak-navn: Festivaler
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Godhetsfestival
Dokumentnummer: 19/00004-001
Løpenummer: 000013/19
Arkivkode: 369

Utvalgssaksnr.: 009/19

Saksfremstilling
Godhetsfestival 2019
De ansatte i Mandal og Holum menigheter har vært i kontakt med andre menigheter og
forsamlinger i byen angående Godhetsfestival som planlegges gjennomført i Mandal 20.-26. mai.
Dette er en festival som har vært gjennomført av menigheter flere steder i Norge i mange år. Det
statrtet i IMI- kirken i Stavanger i 2006 og i 2012 ble organisasjonen GodhetNorge opprettet.
Godhet Norge ønsker å være en pådriver til å skape en godhetskultur som påvirker og har
betydning for familien vår, menigheten vår, nabolaget vårt, arbeidsplassen vår, skolen vår, landet
vårt og andre nasjoner. 
I fjor var det USB (Ungdom Sammen for Byen) som gjennomførte en godhets-weekend i Mandal. I
år ønsker man at hele forsamlingen blir med fra de ulike menigheter og organisasjoner.
Godhetsfestivalens visjon og motto er;“Små ting gjort i kjærlighet kan forandre verden”.

Det arrangeres et åpent Godhets-seminar på Norkirken Hald 23. mars.
Mandal menighet oppfordres til å bidra med 2 representanter i en komite for Godhetsfestivalen.

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00009
Dato: 05.03.2019
Arkivsak-navn: Kirkevalg
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Valg 2019 - godkjenning av liste fra nominasjonskomite
Dokumentnummer: 18/00009-004
Løpenummer: 000018/19
Arkivkode: 002.31

Utvalgssaksnr.: 011/19

Saksfremstilling
Mandal menighetsråd har på møtet 13/3-19 sitt siste møte før valglista må være klar.
Nominasjonskomiteen ved Eva Marie Jansvik, Ingunn Eikeland og Jan Harald Syvertsen vil
presentere de kandidatene som har sagt seg villing til å stille til valg. Kandidatlisten må så
godkjennes av menighetsrådet. Om kandidatlisten ikke er ferdig til menighetsrådsmøtet 13/3-19
må det planlegges et ekstraordinært møte, eventuelt stemme via mail, innen 30. april. Lista må
være klar 30. april kl.12.00. (Det skal være 15 navn på lista -10 medlemmer og 5 vara).

Forslag til vedtak
Vedtak er ikke utarbeidet på forhånd.

Vedtak
Vedtak:



DEN NORSKE KIRKE

Mandal menighetsråd

Postboks 210
4503 MANDAL
Tlf: 38272870

Mandal 06.05.2019

Møtebok Mandal menighetsråd
Møtedato: 13.03.2019
Møtetid: kl. 19:00
Møtested: Kirkesenteret

Tilstede:
Anne Marie Telhaug Winsnes, Tom-Rune Gundersen, Eva Marie Jansvik, Helga Marie de Presno,
Arild Førsund, Marit Seland, Ingunn Eikeland, Lars Kristen Kjølberg, Ragnvald Madland, Tom Inge
Dahl.

Meldt forfall:
Mette Skaret Kjos-Hanssen, Jan Harald Syvertsen.

1. Protokoll fra forrige møte godkjent
2. Innkalling godkjent

Meldignssaker:
Sak 000010 Rapport fra soknepresten

x Det meste handler om pakking og flytting i disse dager. Hele det gamle kirkesenteret skal
ryddes, og det meste skal pakkes ned og flyttes til nytt kirkesenter.

x Vi har hatt Ungdomsgudstjeneste hvor Choral var med å sang og det var bønnevandring.
40 ungdommer møtte opp, så det var flott!

x Vi har også hatt Kick-off for konfirmantene og skattejakt for 4-åringene.
x Mange gode møter/møteplasser og det inspirerer oss.
x Mandal er eneste prosti i hele Agder- og Telemark som har positive tall.
x Sammenslåing i 2020 med Lister prosti til Lister og Mandal prosti, og Mandal, Lindesnes og

Marnardal slår seg sammen og blir Lindesnes fellesnemd i fra 2020. Kirkevergene i
Lindesnes og Marnardal vil sitte på kirkesenteret i Mandal, og få andre titler etter
sammenslåingen.

x Fortsatt etterslep for alle på kontoret i Mandal.

Sak 000011 Rapport fra Fellesråd
x Det ble informert om kirka og det manglende tårnet.
x Møte hos riksantikavaren neste fredag blir spennende.
x Ansettelse av ny kantor.

Sak 000012 Rapport fra Fellesnemd
x Det jobbes med «skyggebudsjett» i disse dager.

Sak 000013 Rapport fra utvalg
x Diakoniutvalget oppfordrer til å begynne med rekkrutering snarest. Et medlem sluttet i

januar og et annet medlem slutter til sommeren. Marit Seland går ut når sittende
menighetsråd går av etter årets valg.

x Økonomiutvalget ønsker rutiner for forenkling av rutiner.

Sak 000014 Årshjulet



x Ingen kommentarer her i dag.

Sak 000016 Tigging i og rundt kirka
Temaet er igjen aktuelt. Her er vedtaket som menighetsrådet fattet i 2017: Tiggerne er velkommen
til å delta i gudstjenesten. Tigging må skje utenfor kirken. Oppsøkende tigging tillates ikke. De
ansatte har hovedansvar for å veilede dem, de frivillige får instrukser slik at de også kan være
behjelpelige når det er behov. Det formuleres et informasjonsskriv som kan deles ut til tiggerne når
de kommer til kirken. Enstemmig vedtak.

Sak 000017 Balubaleir
En gruppe fra Familiebaluba ønsker også i år å arrangere menighetstur til Solstrand camping.
Leirstedet er bestilt og komiteen består av Inga Øybekk (leder), Marta Grostøl, Kirsti Kvanvig,
Bjørnar Øybekk og Eva Marie Jansvik. Målet for leiren er sosialt og åndelig fellesskap for
menighetens medlemmer i alle aldre. Det er også fokus på integrering. Det legges opp til at de av
menighetens medlemmer som ikke blir med hele helgen, kan komme både lørdag og delta på tur til
Åpta-stranda og på familiegudstjeneste kl 11 på søndag.

Vedtakssaker:
Sak 006/19Regnskapsrapport 2018
Vedtak:
Menighetsrådet godkjenner regnskapsrapporten for 2018 under forutsetning av revisors
godkjenning.

Sak 007/19Årsrapport 2018
Vedtak:
Mandal menighetsråd gir komiteen mandat til å redigere årsrapporten, og når den er ferdig sendes
den ut til menighetsrådet pr. mail for kommentarer og innspill. Mandal menighet er «grønn
menighet», så det blir ikke kopiert opp i flere eksemplarer enn nødvendig.
Enstemmig vedtak.

Sak 008/19Husstyre for det nye kirkesenteret i Manal
Vedtak:
Menighetsrådet velger årlig nye kandidater til husstyret, etter anbefaling fra husstyret. I denne
omgang velges:
Kai Sødal, leder (for 2 år), Astrid Braadland (for 2 år), Bjørn Arve Bentsen (for 1 år), Mari Sørensen
(for 1 år), Asbjørn Flåt (for 1 år), Menighetsrådsrepresentant (for 1 år) – pr nå er det Tom Rune
Gundersen, og en konsulent fra staben (helst økonomiansvarlig – for tiden Henriette Reiersen)

Husstyret trer i kraft i det Kirkesenteret formelt blir overtatt av Mandal menighetsråd, og samtidig
avvikles styringsgruppen og prosjektledelse med underkomiteer i nåværende form. Husstyret
sørger for kontinutet i komiteer fra prosjekt til drift. Husstyret utfører sitt arbeid på dugnad og skal
legge til rette for at brukerne får tilfredsstillende lokaliteter og
skape inntekter og tilpasse driftskostnader for å betjene gjeld på en tilfredsstillende måte.

Husstyret lager organisasjonskart og forslag til vedtekter innen 8. mai 2019.
Enstemmig vedtak

Sak 009/19KIA Mandal 2019
Vedtak:
Mandal menighetsråd er positive til samarbeid med KIA, og ber soknepresten fortsette dialogen
med KIA.
Enstemmig vedtak.

Sak 010/19Godhetsfestival
Vedtak:
Mandal menighetsråd er positive til at Mandal menighet er med på Godhetsfestivalen, og vil



utfordre noen i Undomsutvalget til å delta i komiteen.
Enstemmig vedtak.

Sak 011/19Valg 2019 - godkjenning av liste fra nominasjonskomite
Vedtak:
Menighetsrådsledere innkaller til ekstra menighetsrådsmøte for å godkjenne kandidatlista til
menighetsrådsvalget 2019
Enstemmig vedtak.

Sak 018/19Det nye kirkesenteret
Vedtak:
Menighetsrådet er kjent med at det kan oppstå behov for kortsiktig tilleggskreditt (utover
byggelånsrammen på kr 15 mill), på inntil kr 2,5 mill i sluttfasen av prosjektet. Dette kan forårsakes
av eventuelle forsinkelser i mva refusjoner i forhold til likviditetsprognosen og/eller endringer i
sluttavregningen.
Det tas høyde for dette i etablering av ordinært lån om nødvendig og nedbetales ekstraordinært
når mva refusjonen er mottatt.
Byggelånet gjøres opp og konverteres til et ordinært lån som slås sammen med tidligere lån fra
kjøp av eiendommen.
Lånet vil utgjøre ca kr 21 mill når mva er refundert i sin helhet.
Eventuelt salgsbeløp fra menighetshuset, vil i sin helhet anvendes til ekstraordinær nedbetaling av
lånet. Enstemmig vedtak

Eventuelt:
x Brev som kommer til menighetsrådet besvares og legges fram for menighetsrådet.
x Kirkens SOS Agder. Helga Marie de Presno reiser på årsmøtet 3. april 2019

For Mandal menighetsråd

Dianne Lauen Singstad
Konsulent


