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Postboks 210 
4503 MANDAL 
Tlf: 38272870 

Mandal 02.02.2016 
 
 
Møtebok Mandal menighetsråd  
Møtedato: 27.01.2016  
Møtetid: kl. 19:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
 
Tilstede:  
Helga Marie de Presno, Arild Førsund, Marit Seland, Tom Inge Dahl, Ingunn Eikeland, Tom-Rune 
Gundersen, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Ragnvald Madland, Anne Marie Telhaug Winsnes, Lars 
Kristen Kjølberg, Jan Helge Kristensen, Jan Harald Syvertsen. 
Anne Marie Telhaug Winsnes forlot møtet før vedtakssakene.  
 

1. Protokoll fra forrige møte 9.12.15 godkjent 
2. Innkalling godkjent 

 
 
Saker 
 
Sak 000001 Samtale med kirkeverge Øystein Ramstad 
 
Momenter fra samtalen:  

- Kirkevergen er daglig leder på kirkesenteret, arbeidsgiver for alle fellesrådsansatte. Dette 
medfører ansvar for kirkebygg, vedlikehold, endringer og for kontorene. Kirkegårder og 
gravferdsdrift ligger også under kirkevergen.  

- Økonomi: Fellesrådet har økonomisk ansvar for hele driften, budsjett på ca 12 millioner. 
Kommunen er hovedinntektskilde. Ca 7 millioner pr dags dato. Bispedømmet bidrar med ca 
1 million til trosopplæring. Det er også inntekt på festeavgift og stell på kirkegårdene 

- Økonomi- og tiltaksplan:  
o Nytt varmestyringsanlegg i kirken 
o Innspill fra menighetsråd om forbedringer i kirken er hensyntatt 
o Tilstandsrapport fra alle kirkene (Harkmark og Holum står for tur) 
Planen vil bli sendt til menighetsrådet. 

- Spørsmål fra kirkeverge til menighetsrådet: Hva ønsker dere å gjøre med kirkerommet?  
- Kirkeasyl: Vedtak fra 2012 ang beredskapsgruppe. Fellesrådet ber menighetsrådet 

oppfriske denne. Fellesrådet har det siste ansvaret, men det er mange forhold å ta hensyn 
til.  

- Nettsiden: Står stille uten ansvarlig – menighetsrådene kan gjerne ha en mening om 
hvordan denne skal driftes.  

- Forventninger fra menighetsråd om en avklaring i fht menighetsutviklerstillingen.  
- Fellesrådet har møter uken før menighetsrådene, dermed vil rapporten fra fellesrådet være 

fersk i menighetsrådet. Møtetidspunkt evalueres etter noen måneder.  
- Trivsel på jobb; spennende og variert. Utfordring med et vidt arbeidsfelt, allsidighet og 

fleksibilitet.  
- Medarbeidersamtaler følges opp 
- I fht ny aktivitet (ungdomsgudstjenester): Stillingene er fylt med den aktiviteten som er i 

dag. Frivillighet er også en utfordring.  
 



 
 
Sak 000002 Rapport fra sokneprest 
 

- Jan Helge Kristensen skal innsettes som sokneprest i Holum søndag 7.februar kl 1100 – 
hvilket er den eneste gudstjenesten i soknene kl 1100 den dagen. Middag på kirkestua 
etter gudstjenesten 

- Pr i dag er det ikke vikar for sokneprest i Mandal. Bjørnar Øybekk tar en del gudstjenester 
ut februar, men andre tjenester mangler. Kari Tønnesen er vikarprest i mars (stiftspraksis). 
Fra 1.april blir Tore Smedplass vikar ut permisjonstiden.  

- Rundskriv fra Normisjon til alle foreninger om hvordan de skal forholde seg til Dnk. 
Menigheten må være forberedt på at det kan bli flere som vil trekke seg ut av 
menighetslivet.  

- Det har ikke vært direkte kontakt mellom Dnk i Mandal og Normisjon Mandal i forbindelse 
med dette.  

 
 
Sak 000003 Rapport fra fellesrådet 
 

- Økonomisk spørsmål i fht oppgraderingen av kirken. Kommune, riksantikvar. Til syvende 
og sist kommunens ansvar.  

- Fellesrådet er nytt og trenger tid til innkjøring i fht spørsmålet om fellesrådet skal ha møter 
før eller etter menighetsråd.  

- Arbeidsplan for kantorene. Dette er en sak som er «arvet» fra forrige fellesråd. Steinar 
Moen som jobber 20 % i KA og er kirkeverge i Songdalen, vil sammen med leder i 
fellesrådet, Ragnvald Madland, ta ansvar for prosessen. 

 
 
Sak 000004 Rapport fra møter i utvalg 
 
Referat fra møte i gudstjenesteutvalget 151215 Vedlagt 

- Kan man få til en gudstjeneste som favner ungdommer? Hva med å bruke lekfolk i vanlige 
gudstjenester slik at presten er fri til å kunne brukes på andre arenaer. Ang 
ungdomsgudstjenesten på Skjernøy: JHK jobber med dette 

- Evaluering av gudstjenester: quest back 
- Spesielle gudstjenester, talere utenfra – tema etc 
- Samarbeid, hvem kan man samarbeide med? Forkynnerringen? Spørsmål: er det noen 

menigheter vi IKKE kan spørre? Kriteriet for å spørre er om de vil? 
 
Referat fra møte i ungdomsutvalget 120116 Vedlagt 

- Ungdomsgudstjenester; må de være i kirken? Ønske om å være sosial i etterkant.  
- Kirka bør være med å fronte noe, støtte opp om andre arrangement hvis kirken ikke har 

egne aktiviteter 
- GU og Ungdomsutvalget bør samarbeide om ungdomsgudstjenester 

 
Referat fra møte i diakoniutvalget 120116 Vedlagt 

- Sorggrupper: Begynner ny i begynnelsen av februar. Liten interesse. Frivilligsentralen og 
menigheten arrangerer dette sammen. Brosjyre ut til alle legesentrene + tas med i 
sørgesamtaler.  

- Marit og Arne Svindland arrangerer ekteskapskurs. Menigheten er med på å informere om 
dette.  

- Lars Kjølberg kan være kontakt for KIA og menigheten i fht flyktningevenner 
- Kan det lages en brosjyre som synliggjør behovet for flyktningevenner og lignende 



 
Referat fra møte i dåpsutvalget 190116 Ettersendes 
Ikke motatt 
 
Referat fra møte i misjonsutvalget 200116 Ettersendes 
Ikke mottatt 
 
Referat fra møte i Harkmark menighetsutvalg behandles under sak 005/16 
 
 
Sak 000005 Informasjon ang 310116 fra komiteen 
 
Mål: Bli bedre kjent med hverandre og komme tettere på oppgaver i menighetsrådet. Jobbe med  
rammeverk, visjon, utfordringer og muligheter. Ønske om at alle prioriterer denne samlingen. 
Ferdig ca kl 1900 
 
 
Vedtakssaker 
 
Sak 001/16 VALG AV LEDER TIL GUDSTJENESTEUTVALGET 
 
Forslag til vedtak: 
Arild Førsund utnevnes til leder av gudstjenesteutvalget i Mandal 2016-2019.  
 
Vedtak: 
Arild Førsund utnevnes til leder av gudstjenesteutvalget i Mandal 2016-2019. 
 
Enstemmig vedtak.  
 
 
Sak 002/16 MENIGHETSHUSET STYRE OG ALARM 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag ikke utarbeidet.  
 
Vedtak: 
Lars Kjølberg er menighetsrådets kontaktperson for menighetshuset, og han vil sørge for å ha 
kontakt med teamene som har ansvar for vasking og vedlikehold. 
Lars Kjølberg gis attestasjonsrett for menighetshuset. 
 
Alarmen på menighetshuset er utdatert og avtalen må avvikles. Menighetskonsulent er ansvarlig 
for å følge opp saken.  
 
Enstemmig vedtak 
 
 
Sak 003/16 UTLEIEREGLEMENT MANDAL KIRKE 
 
Arild Førsund meldte seg inhabil i behandling av satser som angår Mandal Musikkråds medlemmer 
ettersom han er leder av Mandal Musikkråd. 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal menighetsråd henstiller Mandal kirkelige fellesråd å revidere reglementet for utleie av 
Mandal kirke etter følgende kommentarer: (Forslag utarbeides i møtet)  
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd ber menighetskonsulent og kirkevergen se på regelverket og komme med et 
utkast til revidering for utleiereglement for Mandal kirke. Revideringen skal resultere i 
avtaledokument og informasjonsskriv om utleiereglementet. (Jf Håndboken 3.12) 



 
 
 
 
Sak 004/16 STATUTTER FOR HARKMARK MENIGHETSUTVALG 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til vedtak fremmes i møtet. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet ber om at Skjernøy og Harkmark menighetsutvalg følger vedtatte statutter, med 
hensyn til oppnevning av kandidater, pkt 1. 
 
 
Eventuelt 
 
Frivilligsentralen. 
Medlemmene fra Mandal menighet i styret for frivilligsentralen skal velges på nytt i årsmøtet for 
sentralen. De som sitter nå er villig til å la seg velge på nytt. 
 
Brev fra Det kongelege Kulturdepartementet: Tilhøvet mellom sokneråd og fellesråd - 
avgjerdmynde for tilsette. 
Til orientering 
 
Kirkeasyl 
Beredskapsgruppe: menighetsrådets leder, kirkeverge og sokneprest 
Menighetsrådet ber soknepresten innkalle til møte i beredskapsgruppen snarlig.  
 
 
 
For Mandal menighetsråd 
 
Johanna Engamo 
Saksbehandler 



DEN NORSKE KIRKE 

Mandal menighetsråd 
 

 
 

Postboks 210 
4503 MANDAL 
Tlf: 38272870 

Mandal 11.03.2016 
 
 
Møtebok Mandal menighetsråd  
Møtedato: 09.03.2016  
Møtetid: kl. 19:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
 
Tilstede:  
Helga Marie de Presno, Arild Førsund, Marit Seland, Tom Inge Dahl, Mette Skaret Kjos-Hanssen, 
Ragnvald Madland, Anne Marie Telhaug Winsnes, Lars Kristen Kjølberg, Jan Helge Kristensen, 
Jan Harald Syvertsen. 
 
Meldt forfall: 
Ingunn Eikeland, Tom-Rune Gundersen. 
Anne Marie Telhaug Winsnes forlot møtet før sak 012/16 
 

1. Protokoll fra menighetsråd 27.januar 2016 godkjent 
2. Innkalling godkjent 

 
Meldingssaker 
Sak 000006 Rapport fra sokneprest 
- Utfordrende med vikarmangel. Avviksmelding til biskopen da det ikke var satt inn vikar for 
sokneprest i Mandal. Kari Tønnessen er nå kommet og skal arbeide i 5 uker.  
- Mange begravelser. Arbeidet i forkant av begravelsene er veldig berikende 
- Begravelsestrender endrer seg, sanger/salmer osv.  
- Beredskapsgruppe for kirkeasyl (jmf forrige møte). Møte med gjennomgang av det vedtaket som 
ble gjort i 2012. Likelydende vedtak ble gjort i Holum menighetsråd 8.mars.  
- Utfordringer i fht å klare dåps- og sørgesamtaler på dagtid (i fht ny arbeidstidsavtale for prestene) 
 
Sak 000007 Rapport fra fellesrådet 
- Regnskap og budsjett godkjent 
- Mandal kirke: Situasjonen er alvorlig, og det jobbes aktivt med å komme videre. Uenighet med 
byggefirma. Det kan bli rettsak, men man håper på løsning. Kommunens advokat og teknisk etat er 
på saken.  
- Frivillige må ha i bakhodet at ansatte er på jobb.  
 
Sak 000008 Samtale med kantor Tormod Lindland 
Tormod Lindland:  
- Kantor betyr sangleder. Jeg er kirkemusiker. En oppgave og en gave. En type stilling der jeg kan 
få brukt meg selv og bidra på en måte som er tilfredsstillende og har fått god respons. Jobben er 
en tjeneste. Kulturdiakon. 
- Oppgaver: Spiller 3 av 4 søndager. Institusjonsbesøk, vielser og begravelser i turnus. 
Påskevandring og julevandring. Korarbeid. Kantoriet, Seniorkoret daCapo. Startet Choral. kkk  
Gudstjenesteutvalg.  
- Rom for å skape.  
- Spennende å forholde seg så mye til frivillige.  
- Ønsker et godt forhold til og å spille på lag med menighetsrådet.  



Samtale med rådet:  
- Flyktninger, musikk? – samarbeid med KIA? 
- Prøve ut nye ting i gudstjenesten 
- kkk –kanskje i en litt annen modell enn tidligere. Ikke underholdning, men et ønske om at kunst 
og kultur kan være med og bidra til at mennesker som er søkende kan oppleve å bli tatt på alvor, 
at man kan stille en del åpnere spørsmål.  
- Variasjon i uttrykk.  
 
Sak 000009 Årshjulet pr mars 2016 
Tas med i hvert møte. Jobbe videre med å få hele virksomheten synlig i årshjulet. 
 
Sak 000010 Kirkens Hus 
- Sjekk Kirkens Hus sine hjemmesider og facebookside 
- Marked på Kanten: 72 000,- 
- Venter på svar fra fylkesmannen i fht klage 
- Elisabeth Aamdal jobber frivillig for Kirkens Hus og trenger ny PC: Hovedkomiteen ansvarlige, 
saken følges opp der. 
 
Sak 000011 Referat fra møter i utvalg 
Referat fra møte i dåpsutvalget 20.01.16. Til orientering.  
- Spørsmål i fht at lysvåken ikke skal knyttes til gudstjeneste i 2016.  
 
Referat fra møte i Skjernøy menighetsutvalg 25.01.16. Til orientering. 
 
Referat fra møte i ungdomsutvalget 02.02.16. Til orientering.  
- Forslag om ungdomsgudstjeneste i forbindelse med Skalldyrfestivalen 
 
Referat fra møte om drift av menighetshuset 12.02.16.  
- Husstyret ønsker ikke å gjøre mer enn det mest nødvendige vedlikehold. Vinduene må gjøres 
noe med. Brukerne av huset kan sette opp lister over hva som må gjøres. Lars Kjølberg tar ansvar 
for å gi en takk til de som er med som renholdere. De som bruker huset må være med på 
opprydding.  
 
Referat fra møte i gudstjenesteutvalget 16.02.16. Til orientering 
- Spørsmål til gudstjenesteutvalget: Er det mulig å jobbe for å få frivillige musikere kontra betalte? 
 
Referat fra møte i diakoniutvalget 08.03.16 Til orientering 
- Diakoniplanen er ferdig. Menighetskonsulent etterlyser denne. 
  
 
Vedtakssaker 
Sak 005/16 ÅRSREGNSKAP 2015 
 
Forslag til vedtak: 
Revidert årsregnskap for 2015 godkjennes. 
 
Kommentarer:  
- Hva kan gjøres for å få ofringene til å gå opp? Mål? Tydeliggjøre hva offeret faktisk går til. 
Forkynne om givertjeneste. Pedagogiske verktøy. Presentere utvalg i kirken, slik at folk skjønner 
hva utvalgene er. Spørsmål om menighetsrådet bør sette ned en arbeidsgruppe som kan være 
med på å få engasjement rundt givertjeneste 
- Menighetsrådet ønsker at de forskjellige avdelingenes budsjett følges opp. 
 
Vedtak: 
Revidert årsregnskap for 2015 godkjennes. 
 
Enstemmig vedtak 
 
 



Sak 006/16 ÅRSBUDSJETT 2016 
 
Forslag til vedtak: 
Revidert budsjett for 2016 godkjennes 
 
Vedtak: 
Revidert budsjett for 2016 godkjennes 
 
Enstemmig vedtak 
 
 
Sak 007/16 ÅRSRAPPORT 2015 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal menighetsråds årsrapport for 2015 vedtas. 
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråds årsrapport for 2015 vedtas. Menighetsrådsleder og menighetskonsulent gis 
fullmakt til å fullføre rapporten.  
 
 
Sak 008/16 ÅRSMØTET 3.APRIL 2016 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetens årsmøte blir søndag 3.april på Toftenes bedehus.  
Følgende komiteer med medlemmer oppnevnes: 
Programkomité: 
Komité for innkjøp og praktiske oppgaver i forkant av festen: 
Ryddekomité: 
Servering: Kaker og frukt. Følgende baker: 
Teknikk: Ulf Aanonsen 
Årsmeldingen gjøres tilgjengelig digialt og ca 30 eksemplarer skrives ut til årsmøtet. 
 
Vedtak: 
Menighetens årsmøte blir søndag 3.april på Toftenes bedehus.  
Følgende komiteer med medlemmer oppnevnes: 
Programkomité + innkjøp: Anne Marie Telhaug Winsnes, Lars Kjølberg, Johanna Engamo, Helga 
Marie dePresno (sistnevnte kaller inn til møte). 
Møter kl 1600 og rydde til: Arild Førsund (kontaker Kåre Aanensen for nøkkel), Tom Inge Dahl, 
Lars Kjølberg, Mette Skaret Kjos-Hanssen.  
Servering: Kaker og frukt. Følgende baker:Mette Skaret Kjos-Hanssen, Arild Førsund (glutenfri), 
Jan Harald Syvertsen, Tom Inge Dahl, Jan Helge Kristensen, Marit Seland 
Teknikk: Ulf Aanonsen 
Årsmeldingen gjøres tilgjengelig digialt og ca 30 eksemplarer skrives ut til årsmøtet. 
 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 009/16 VIRKSOMHETSPLAN 2016-2020 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag fremlegges i møtet.  
 
Vedtak: 
Mandal menighet følger Den norske kirkes visjon: Mer himmel på jord 
Fremlagt plan for det videre arbeidet med tiltaksplanen følges.  
 
Enstemmig vedtak 
 



Sak 010/16 UTLEIEREGLEMENT MANDAL KIRKE 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til utleiereglement for Mandal kirke godkjennes og sendes videre til Mandal kirkelige 
fellesråd for godkjenning der.  
Alle avtaler om utleie skal gjøres direkte til menighetsråd ved menighetskonsulent. Virksomheten 
orienteres om dette.  
 
Vedtak: 
Forslag til utleiereglement for Mandal kirke godkjennes med følgende endringer og sendes videre 
til Mandal kirkelige fellesråd for godkjenning der.  
Alle avtaler om utleie skal gjøres direkte til menighetsråd ved menighetskonsulent. Virksomheten 
orienteres om dette.  
Endringer: 
1. Kontrakt: s 1: tekst nederst endres til «…som aksepteres og signeres av begge parter» 
2. Instruks: s2, Generelle betingelser: 
     - kulepkt 2; Tekst i parentes endres til egen setning uten parentes 
     - kulepkt 3: Endre til: «…sendes menighetsråd ved menighetskonsulent»… 
     - kulepkt 4: Endre «Menighetsrådet ber om at arrangementet ikke omtales», til: «Arrangementet           
skal ikke omtales i pressen»… 
5. Økonomi siste pkt: føy til (menighetsrådet) etter …utleier. 
6. Brann og sikkerhet, kulepkt 7: «Levende lys brukes kun på alteret» erstattes med: «Levende lys, 
unntatt lys på alteret, skal avtales med kirketjener» 
 
Enstemmig vedtak 
 
 
Sak 011/16 FRIVILLIGE I MENIGHETEN 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag utarbeides i møtet. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes  
Helga Marie sender ut datoer for mangel på kirkeverter 
 
 
Sak 012/16 REPRESENTANTER TIL MANDAL FRIVILLIGSENTRALS ÅRSMØTE 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal menighetsråd sender følgende representanter til Mandal frivilligsentrals årsmøte: 
Helga Marie de Presno 
NN 
NN 
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd sender følgende representanter til Mandal frivilligsentrals årsmøte: 
Helga Marie de Presno 
 
Enstemmig vedtak 
 
Eventuelt 
Kirkevergen ønsker å ha med to fra menighetsrådet til befaring i kirken ang. utbedringer i fht 
lyd/lys. Arild Førsund og Helga Marie de Presno melder seg.  
 
 
For Mandal menighetsråd 
Johanna Engamo 
Saksbehandler 
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Postboks 210 
4503 MANDAL 
Tlf: 38272870 

Mandal 21.04.2016 
 
 
Møtebok Mandal menighetsråd  
Møtedato: 20.04.2016  
Møtetid: kl. 19:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
 
Tilstede:  
Helga Marie de Presno, Marit Seland, Tom Inge Dahl, Ingunn Eikeland, Tom-Rune Gundersen, 
Mette Skaret Kjos-Hanssen, Ragnvald Madland, Anne Marie Telhaug Winsnes, Lars Kristen 
Kjølberg, Jan Helge Kristensen, Jan Harald Syvertsen. 
 
Meldt forfall: 
Arild Førsund. 
 

1. Protokoll fra menighetsrådsmøtet 9.mars 2016 godkjent 
2. Innkalling godkjent 

 
Saker 
 
Sak 013/16 EVALUERING AV ÅRSMØTET 2016 
 
Forslag til vedtak: 
Evaluering av menighetens årsmøte 2016:  
 
Vedtak: 
Menighetsrådet evaluerte årsmøtet 2016, og kom med følgende innspill:  

x Godt program. Bra med musikk, men det er unødvendig å lese hele utredningen om hva et 
årsmøte er 

x God mal med årsmelding og bildekavalkade 
x Positivt med så mange tilstede (ca 65 stk). 
x Flott at mange viser engasjement i form av kommentarer og reaksjoner.  
x Toftenes bedehus som lokale: Passelig plass. Koselig. Ryddig og ordentlig kjøkken. 

Utfordring i fht parkering.  
x Oppvasken/ryddingen kunne vært organister bedre / satt i gang tidligere  
x 3,5 time er for lenge. Folk begynte å gå under lotteriet, må kortes ned. 
x Bevertning: Servering rett på bordene istedenfor stående buffet. Effektiviserer tidsbruken 

 
Hva ønsker vi med årsmøtet, ønsker vi flere unge inn? Også i fht innspillene som kom inn. Kan 
man ha det rett etter gudstjenesten evt?  
 
For å få flere med: Kort rapport av årsmøtet og lage en fest av det, årsfest. Ta regnskap og 
kommentarer i eget menighetsmøte.  
  
 
 
 



Sak 014/16 UTLYSNING AV MENIGHETSPEDAGOGSTILLINGEN 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal menighetsråd godkjenner forslag til stillingsutlysning.  
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd foreslår følgende stillingsutlysning: 
 
80 % stilling som menighetspedagog i Mandal kirkelige fellesråd 
 
Vår dyktige menighetspedagog slutter etter 12 år, og vi søker etter deg som kan erstatte henne. 
Mandal og Holum menighetsråd har ansvar for et innholdsrikt trosopplæringsarbeid i Mandal og 
Holum menigheter. Menighetspedagogen har tjeneste i hele kommunen. Trosopplæringen i 
menighetene omfatter arbeidet med aldersgruppen 0-18 år. Arbeidsbeskrivelse foreligger.  
 
Hovedoppgaver: 
- Planlegging og gjennomføring av menighetenes trosopplæring 
- Samarbeid med skoler og barnehager 
- Medvirkning ved gudstjenester i tilknytning til trosopplæringsarbeidet 
- Rekruttering, veiledning og samarbeid med frivillige medarbeidere 
 
Kvalifikasjoner 
- Pedagogisk utdannelse 
- Personlig egnethet 
- Gode samarbeidsevner 
- Polititattest ved ansettelse 
- Førerkort, disponering av bil 
- Musikk-kompetanse vil kunne vektlegges 
- Medlemskap i Den norske kirke 
 
For stillingen gjelder:  
- Fleksibel arbeidstid med noe kvelds- og helgearbeid 
- Lønn og andre vilkår etter gjeldende regler og tariffavtale i kirkelig sektor 
- Pensjonsordning i KLP 
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkevergen i Mandal, Øystein Ramstad. Tlf: 38 27 28 70, e-
post: ofr@mandal.kirken.no 
Søknadsfrist 20.mai 2016 
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tiltredelse ønskes august-september 2016. 
 
Søknad med vitnemål, attester og referanser sendes: 
Mandal kirkelige fellesråd, Postboks 210, 4503 Mandal 
E-post: ofr@mandal.kirken.no 
 
Enstemmig vedtak 
 
Sak 015/16 FRIVILLIGE I MENIGHETEN 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag utarbeides i møtet. 
 
Vedtak: 
De frivillige medarbeiderne i menigheten er en stor ressurs og er med på å berike menighetslivet. 
Behovet for å beholde og rekruttere nye frivillige medarbeidere er alltid aktuelt. Menighetsrådet 
viser til samtalen i menighetsrådet 20.04.16, og ber frivillighetskoordinator utarbeide en liste over 
frivillige oppgaver til utdeling og distribusjon på nettsiden og i menighetsbladet. Menighetsrådet 
ønsker at gruppene skal presenteres og behovet synliggjøres i gudstjenesten.  
 
Enstemmig vedtak 

mailto:ofr@mandal.kirken.no
mailto:ofr@mandal.kirken.no


Momenter fra samtalen: 
Innledning av Jan Helge Kristensen: 
Det er vår oppgave, både ansatte og frivillige, å utfordre hverandre til å ta oppgaver i menigheten.  
Frode Eikrems liste er ei god arbeidsliste. Alle må ta ansvar for å være aktive medlemmer.  
 
Frivillige, en ressurs 

x Det ligger en stor ressurs i frivillighet. Se på bruktbutikken og korene. 
x Fantastisk å se hvor mange vi har. Hvem som er med. Dette må vi glede oss over, det er 

noe positivt. Tenke strategier på hvordan vi skal følge opp 
Engasjement 

x Det må være åpent for å starte opp nye aktiviteter når frivillige er engasjert og tar initiativ 
x Familiekor, allerede 7-10 familier som er interessert. Lavterskel, samles en gang i uka. 

Musikk, synge sammen, voksne skal synge, barna kan synge 
x Ta vare på det gode initiativet. Prøve å få frem nye ting. De som melder seg til tjeneste må 

bli tatt hånd om. Spørreundersøkelse?  
Oppfølging av de frivillige 

x Hva er det som gjør at jeg har så lyst til å være med i bruktbutikken? 
              - Jeg ble spurt på en veldig god måte 
              - Jeg fikk opplæring 
              - Det er sosialt med kolleger, gøy med kunder. 
              - Positive tilbakemeldinger, spørsmål. 30 frivillige med der 

x Eierforhold, identitet i gruppa 
x Bli spurt, bli sett og bli satt pris på 
x Det er kanskje opplæring og oppfølging som svikter. Konkreter. Prøve lapp, menighetsblad. 

Hvilke oppgaver vil vi ha? 
x Sokneprest, kirketjener og menighetsutvikler hadde nylig en samling med alle frivillige i 

gudstjenesten. Veldig fint. Opplæring, informasjon.  
x Når sendte jeg en oppmuntrende SMS sist? Når ga jeg en oppmuntring sist?  

Satsingsområder / organisering 
x Venterom før Kirkens Hus? Bygge noen systemer, organiseringer.  
x Kan noen utvalg slå seg sammen?  
x Hva brenner mest? Hva trenger vi? Konkret spørre noen personer. Menighetsrådet kan 

ikke gjøre alt. Kan vi involvere dem som allerede går der, eller folk som har gått i kirken om 
å delta? 

x Menigheten er ikke bare gudstjeneste 
x Har vi oppgaver bare for å ha oppgaver? Trenger vi alle oppgavene vi bruker frivillige til? 

Hvor vil vi sette inn støtet, hva vil vi satse på? Skal noen bytte oppgave for at 
satsingsområder skal lykkes? Må vi av og til avslutte en oppgave?  

x Kirkekaffe: Kjempeenkel oppgave, men vanskelig å få med flere.  
Hvordan skaffe nye frivillige? 

x Kan man gjøre noe ut av det, noe morsomt, sette fokus på kirkekaffekokere; for eksempel 
at kirkekaffekokerne lager en sketsj som vises under kunngjøringene 

x Menighetsutvikler utfordres til å ta med behovet for frivillige i kunngjøringene. Lage oversikt 
over hva vi trenger frivillige til; lage lister til å dele ut, legge på nett etc. Erfaring fra Skjernøy 
kapell. 

Utfordringer 
x Utfordring at man ikke alltid vet hvem menigheten er. Vanskelig å definere Mandal 

menighet ut fra hvem som går på gudstjenesten.  
x Menighetsarbeidet er alt fra begravelse til bønnemøte. Det er mange medlemmer som ikke 

er aktive, men som er medlemmer. Det gjør det annerledes enn en frikirke. 
Virksomhetsplanen sier noe om hva vi har lyst til å gjøre, og så må virksomheten, 
menigheten gjøre det. For eksempel må tirsdag 19-21 over på frivillige som kan organisere. 
Bruktbutikken som eksempel: Det satt langt inne å komme i gang, men når det først var i 
gang har det gått veldig bra.  

x Menigheten og kirka kommer til å endre seg fremover, vi vil se en polarisering som vil føre 
til at det blir behov for nye og flere tilbud.  

 



 
Meldingssaker: 
 
Sak 000012 Rapport fra sokneprest 

x Konfirmantene er midt i konfirmanttiden, det nærmer seg samtalegudstjeneste. De 
konfirmantene som ikke skal på leir hadde samling i helgen. Haydomgudstjenesten på 
søndag, to konfirmanter fra Holum vant tur 

x Listaleiren under kontroll.  
x Vikarprest Tore Smeplass tjenestegjør i Eva Marie Jansviks permisjonstid.  
x Kirkemøtet. Vedtaket er på en måte en ende på en debatt, samtidig som det kanskje er 

starten på noe nytt. Ulike reaksjoner, noen utmeldinger. Hvordan kan vi jobbe sammen 
videre som en enhet tross uenighet? Hva ligger til grunn for at vi ikke trenger å skille lag og 
lage splittelse i kirken. Hva sier vårt bekjennelsesgrunnlag om hvordan det er å være kirke? 
Trosbekjennelsen: For å være kirke er det nok å være enige om evangeliet og 
sakramentene. Det sentrale i evangeliet er forkynnelsen av muligheten til frelse: Rom 3, det 
er ikke noe til hinder for å forkynne hvordan mennesker blir frelst. Tjeneste til å lære 
evangeliet og forrette sakramentene. Vi får del i dette, det er ikke forvalterens tro det 
kommer an på men selve evangeliet, sakramentet. Det er ikke prestens tro eller vår tro det 
kommer an på, men innholdet i det vi forvalter. Det finnes ingen kirke som ikke er besmittet 
med synd, derfor kan vi leve i fellesskap. Paulus sier det selv til korinterne: Er Kristus blitt 
delt. Kristus er sentrum, Kristus er ikke delt. Er dette noe som hindrer oss i å leve vår tro? 
Det er ingen ting i det som debatten går rundt nå som hindrer oss i å komme til frelse. 
Derfor må vi ha respekt for hverandre og tale vel om hverandre selv om vi er uenige. Kirken 
er et fellesskap av de som tror på at vi blir frelst på det vi tror på, evangeliet. Vi må jobbe 
sammen videre på en god måte. Biskopen ber oss svare for oss selv, ikke svare på vegne 
av andre hvis det kommer spørsmål om valg av ståsted når det kommer til vigsel.  

 
 
 
Sak 000013 Rapport fra fellesrådet 

x Arbeidsavtalen mellom kantorene er ferdigarbeidet. 
x Varmestyring i kirkene 
x Mandal kirke: Konflikt med byggmester. Kan komme til retten 
x Mandal kirke: Fredag 29.april kommer stortingspolitiker Grøvan for å se på kirken. Det 

kreves statlig støtte for å få til å renovere kirken. Kirken er unik, og dette vises på nasjonalt 
plan (kirkemøtet).   

x Britt Turid Madsen overtar seniorkoret DaCapo med en avtale på to års engasjement 
x Ved kommunesammenslåing vil det få ringvirkninger til fellesråd. Prostigrensene vil også bli 

vurdert endret. Mandal kan risikere at kirkekontoret legges et annet sted, hvilket vil få 
alvorlige følger for finansieringen av driften av Kirkens Hus 

 
 
 
Sak 000014 Kirkens Hus 

x Nytt brev fra fylkesmannen om at saken skal opp i april/mai. Ikke mye aktivitet i avvente av 
dette.  

x Bruktbutikken går veldig bra  
 
 
 
Sak 000015 Årsmøte i frivilligsentralen 
Helga Marie de Presno refererte fra årsmøtet:  

x De ansatte er fornøyde med samarbeidet med organisasjonene.  
x Stadig flere frivillige blir med 
x Et viktig diakonalt arbeid for menigheten 

 
Sak 000016 Årshjul 
Menighetskonsulent viste frem oppdatert årshjul. Det legges ved referatet 



 
Sak 000017 Referat fra møter i utvalg 
Referat fra Skjernøy menighetsutvalg 5.04.16 

x Tatt til orientering. Understrekes at det er viktig at menighetskonsulent og ansatte følger 
opp menighetsutvalgets avgjørelser, særlig i fht nye vikarer.  

Referat fra ungdomsutvalget 29.03.16  
x Tatt til orientering 

Referat fra misjonsutvalget 11.04.16 
x Tatt til orientering 

 
 
Sak 000018 Virksomhetsplanen 

x Til neste møte, 8.juni, er det ønskelig at det er gjort en jobb i oppsatte grupper, i kontakt 
med utvalgene. Menighetsrådet vil jobbe videre med saken i neste menighetsrådsmøte. 
Virksomhetsplanen trykkes høsten 2016.  

x Anbefales å ta utgangspunkt i Håndtrykk. 
 

 
Eventuelt 
Helga Marie de Presno:  
Invitasjon til sommerkonsert i Mandal kirke onsdag 8.juni kl 1800. Menighetsrådsmøte kl 1900.  
 
Lars Kjølberg:  
Menighetshuset 
Dugnad mandag 18.april, vask av vindu. Ny dugnad 6.mai, maling av vinduskarmer 
Lars Kjølberg og Martin Jansvik jobber med å finne ut hva som står på loftet og hvordan dette skal 
tas vare på videre.  
 
Marit Seland: 
Brev fra KIA. Markering mot regjeringens asylpolitikk mandag 9.mai kl 1700 i vrimlehallen på 
Mandal videregående skole.  
 
Johanna: 
Informasjon fra fellesrådet om kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Valgte representanter til 
menighetsråd har krav på å få dekket dette. Konkret informasjon sendes ut til menighetsrådet.  
 
 
 
 
For Mandal menighetsråd 
 
Johanna Engamo 
Menighetskonsulent 



DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
 

 
 

Postboks 210 
4503 MANDAL 
Tlf: 38272870 

Mandal 13.06.2016 
 
 
Møtebok Mandal menighetsråd  
Møtedato: 08.06.2016  
Møtetid: kl. 19:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
 
Tilstede:  
Helga Marie de Presno, Arild Førsund, Marit Seland, Tom Inge Dahl, Ingunn Eikeland, Tom-Rune 
Gundersen, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Anne Marie Telhaug Winsnes (tilstede fra sak 018/16), 
Jan Helge Kristensen, Sigbjørn Sløgedal, Frida Sandvik. 
 
Meldt forfall: 
Ragnvald Madland, Lars Kristen Kjølberg, Jan Harald Syvertsen. 
 

1. Protokoll fra forrige møte godkjent 
2. Innkalling godkjent 

 
000024 Samtale med undervisningsleder Oddveig F Olsson 

- Undervisningsleder har hovedansvaret for trosopplæringen, menighetspedagog har 
ansvarsområde 0-12 år, undervisningsleder 13-18 år 

- Konfirmantarbeid – tar mye tid, men er spennende. Informasjon, konfirmantleir, 
undervisning 

- Kirke-skolesamarbeid: julevandring, påskevandring, skolegudstjenesten, vandring gjennom 
bibelen, omvisning 

- Koordinering med organisasjoner 
- Er med på de fleste aktiviteter for mindre barn også 
- Menigheten mangler tiltak for ungdom over 15 år, ungdomsutvalget jobber veldig med 

dette.  
 
Spørsmål fra rådet:  

- Ang menighetens engasjement inn i russebryllupet:  
Viktig med kontakt inn til kristenrussen når dette står på trosopplæringsplanen. Menigheten 
må bidra til at kvaliteten opprettholdes, noe mer enn et økonomisk motiv. Vanskelig for 
Oddveig å bidra på arrangementet da det ligger samtidig med juniorkonfirmantleir. Et 
minstekrav at en i alle fall er med i planleggingsarbeidet. Ressursgruppa for trosopplæring 
kan kanskje drøfte hvordan dette samarbeidet skal være. Viktig signal til kristenrussen at 
menigheten vil være med på å hjelpe til i dette.  

- Føler du at vi lykkes med trosopplæringen? 
Vi lykkes ganske godt med barna, til de er ca 10-11 år. I år er det et lite konfirmantkull, 108 
mot ca 140 normalt. 

- Trosopplæringsplanen skal revideres senere i høst.  
- Idé med spørreundersøkelse etter konfirmanttiden?  

Foreløpig har vi bare spørreundersøkelse etter leiren. Kunne vært utvidet til å gjelde hele 
konfirmanttiden.  

- Deeper og basic – konfirmantgrupper: Nytt i år. Konfirmantene kunne melde seg på 
Deeper-konfirmantundervisning, for de som har grunnlaget fra før, som kan mye. 8 
deltakere i år. Tilbakemeldingene var at de har syntes det har vært veldig fint. De har vært 



gjennom de samme temaene som de andre konfirmantene, men de blir utfordret mer. 
Undervisningen ganske lik, men samtalen annerledes. Utfordringen er at det kan bli et A og 
B- lag.  

- Samarbeid med skoler og kirke-skolesamarbeid? 
Spennende ved rektorskifte. Sliter med å få til samarbeid med ungdomsskolene. Presten i 
Holum har vært på avslutning før jul på Vassmyra, Blomdalen hadde inntil for noen år siden 
skolegudstjeneste før jul. Vanskelig å få til 
Skolegudstjenester. Høst 5.klasse – utdeling av godt Nytt. Fra høsten 2015 ble dette gjort i 
klasserommet i forbindelse med Vandring gjennom bibelen. Skolegudstjenesten ble holdt i 
tillegg.  
Skolegudstjenester for hele barneskolen på våren, da er 6.klasse ansvarlige for 
arrangementet.   
1.klasse julevandring, 2.klasse påskevandring, 3. eller 4. klasse omvisning. Tradisjonelt 
vært med på siste skoledag med hilsen før jul. Holum ikke med på flere år, Ime ikke med i 
2015.  

- Kontakt med misjonsutvalget? Evt. til Agent for rettferdighet.  
 
Saker 
Sak 016/16 REGNSKAPSRAPPORT 1.KVARTAL 2016 
 
Kommentarer i møtet:  

- Menighetsbladet har fortsatt lave inntekter. Det må vurderes om det kan gis ut 6 nummer i 
år.  

- Konfirmantleiren som gikk med stort underskudd i 2015 har god budsjettstyring til årets leir. 
- Offerinntektene er lavere enn budsjettert.. Tiltak som VIPS eller evt. annen fordeling av 

offer må vurderes. 
 
Forslag til vedtak: 
Regnskapsrapport for 1.kvartal 2016 tas til orientering.  
 
Vedtak: 
Regnskapsrapport for 1.kvartal 2016 tas til orientering.  
 
 
Sak 017/16 GUDSTJENESTEPLAN FOR 2017 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet godkjenner forslaget til gudstjenesteplan for 2017 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet tar gudstjenestelisten 2017 til etterretning og oversendes Mandal 
gudstjenesteutvalg, Skjernøy menighetsutvalg og Harkmark menighetsutvalg til drøfting.  
 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 018/16 VIRKSOMHETSPLANEN 2016-2020 
 
Forslag til vedtak: 
Videre fremdrift i arbeidet med virksomhetsplanen:  
 
Vedtak: 
Menighetsrådet ber lederne av utvalgene levere forslag til virksomhetsplanen til nestleder Arild 
Førsund innen 10.august 2016. Nestleder og menighetskonsulent utarbeider sak til 
menighetsrådsmøtet. 
 
Enstemmig vedtak. 
 
 



 
 
Sak 019/16 ENDRINGER I MANDAL KIRKE 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal menighetsråd tar utgangspunkt i befaringsrapporten og lager søknader til bispedømmet og 
riksantikvaren om endringer. Menighetsrådet prioriterer følgende saker:  
Ansvarlig for oppfølging: Menighetsrådsleder i samarbeid med menighetskonsulent og kirkeverge.  
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd tar utgangspunkt i befaringsrapporten og lager søknader til bispedømmet og 
riksantikvaren om endringer så snart det er praktisk mulig. Ansvarlig for oppfølging: 
Menighetsrådsleder i samarbeid med menighetskonsulent og kirkeverge.  
 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 020/16 HØRING MENIGHETSPEDAGOGSTILLINGEN 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet innstiller følgende kandidat(er) til intervju:   
 
Vedtak: 
Menighetsrådet innstiller følgende kandidat til intervju:  Lotte Ploug Aalvik. 
 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 021/16 MENIGHETSFEST 2016 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet støtter forslaget om å arrangere allsangkveld med påfølgende fest søndag 
18.september kl 1700.  
Festkomité:  
 
Vedtak: 
Menighetsrådet ønsker å arrangere festkveld for menigheten søndag 18.september kl 1700, med 
sang, musikk, kaker og sightseeing i tårnet.  
Menighetskonsulenten følger opp saken. 
 
Enstemmig vedtak.  
 
 
Sak 022/16 MØTEPLAN MANDAL MENIGHETSRÅD HØSTEN 2016 
 
Forslag til vedtak: 
Møter Mandal menighetsråd høsten 2016: 
Onsdag 7.september. Åpningsord: 
Onsdag 2.november. Åpningsord: 
Onsdag 14.desember. Åpningsord:  
 
Vedtak: 
Møter Mandal menighetsråd høsten 2016: 
Onsdag 7.september.  
Onsdag 19.oktober. 
Onsdag 16.november.  
Onsdag 14.desember.  
 
Enstemmig vedtak.  



 
Møtene avholdes på Mandal kirkesenter kl 1900-2200 
Det er i tillegg fellesmøte med menighetsrådene, fellesråd og stab tirsdag 20.september. Tidspunkt 
og sted kommer senere.  
 
Meldingssaker 
000019 Rapport fra sokneprest 

- Samling med klokkerene i Mandal kirke. Gjennomgang av arbeidsoppgaver. Rekruttering til 
klokkertjenesten; hvordan få med flere kvinner? 

- Konfirmantene. Undervisningen avsluttet. Samtalegudstjeneste gjennomført. Leir i 
begynnelsen av juli.   

- Eva Marie Jansvik: Permisjon til 1.mai 2017. Tore Smeplass begynner i Flekkefjord 
1.september. Ny vikar her fra 1.september. Mulig at han følger Mandal menighetsråd fra 
høsten.  

- 26.juni: Fellesgudstjeneste på Skjernøy, skjærgårdsgudstjenesten ute foran kapellet kl 
1100. 

- Stabstur med staben på kirkesenteret 6.-7.juni, på Lindesnes havhotell. Personlighetstyper, 
kommunikasjon, teamarbeid ved Ragnvald Madland. Teambuilding ved Johan Remen 
Evensen.  

 
000020 Rapport fra fellesrådet 
 Kort informasjon fra siste møte.  
  
000021 Årshjul 
 Ingenting å tilføye 
  
000022 Kirkens Hus 

Informasjon om inntekter.  
Svar fra fylkesmannen som opprettholder kommunens vedtak, klagesaken avslått. 
Lederne av komiteen inviterer naboene til møte i juli 2016.  

 
000023 Referat fra møter i utvalg 

Referat fra møte i Gudstjenesteutvalget 14.april 2016 tatt til orientering 
Referat fra møte i Ungdomsutvalget 19.april 2016 tatt til orientering 
 

 
Eventuelt 

- Bønnesamlingen 
o Kai Stoveland har hatt hovedansvaret for organiseringen av bønnesamlingene. Det 

har vært fem team som har hatt ansvar for gjennomføringen. Tilbakemeldingene er 
at det bare er de ansvarlige som er der. Etter 19-21 har det vært flere tilstede.  

o Menighetsrådet foreslår å avslutte bønnesamlingen i sin nåværende form.  
- Kkk 

o Tormod Lindland har satt sammen en gruppe som skal danne kkk. 
Sammensetningen blir informert om når den er klar.  

- 19-21 
o Bibelundervisning på høst og vår. Vanskelig for prestene å få det i gang. Astrid 

Braadland vil ta ansvar for opplegget, ledelse og program. Samarbeid med 
menighetsrådsleder.  

o Viktig med god markedsføring.  
 
 
 
 
For Mandal menighetsråd 
 
Johanna Engamo 
Saksbehandler 



DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 

 
 

 
Postboks 210 

4503 MANDAL 
Tlf: 38272870 

Mandal 14.09.2016 
 
 
Møtebok Mandal menighetsråd  
Møtedato: 07.09.2016  
Møtetid: kl. 19:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
 
Tilstede:  
Helga Marie de Presno, Marit Seland, Tom Inge Dahl, Ingunn Eikeland, Tom-Rune Gundersen, 
Ragnvald Madland, Anne Marie Telhaug Winsnes, Lars Kristen Kjølberg, Jan Helge Kristensen, 
Jan Harald Syvertsen, Arild Førsund. 
 
Meldt forfall: 
Mette Skaret Kjos-Hanssen. 
 

1. Protokoll fra menighetsrådsmøte 8.juni 2016 godkjent. 
2. Innkalling godkjent 

 
Saker 
Sak 000025 Samtale med konsulent Tanja Sævik Husby 
Informasjon om arbeidshverdagen. Givende og utfordrende med nye arbeidsavtaler og 
dataprogram for prestene.  
Jobber 60 % for kirkevergen, 20 % for prosten 
Ønsker å jobbe 100 %, oppgaver knyttet til kompetanseområdet personal. Vil gjerne lette 
arbeidsbyrden til kirkeverge og prost slik at de kan fokusere på det som er viktigst i deres stillinger.  
Trives godt i jobben.  
 
Sak 000026 Sokneprestens rapport 
Personalsituasjonen:Fra 1.september: Thor Kåre Kalvik ny vikarprest. Eva Marie Jansvik tilbake 
1.januar 2017. Lotte Ploug Aalvik ansatt som menighetspedagog i 100 % stilling fra 1.august 
Sommeren: Kveldsgudstjenester på Skjernøy og Harkmark: godt besøkt. Friluftsgudstjenestene 
hadde god oppslutning. Olsokgudstjenesten lite besøkt.  
Konfirmantleir på Lista: Tore Thomassen forkynte, han traff ungdommene.  
Konfirmasjoner: 7 konfirmasjonsgudstjenester til sammen. Påmelding til neste år: over 100 
allerede. Frist 15.september.  
Tro og liv-jubileum: 10 år. Feiret i juni. Veldig bra.  
11.desember: ordinasjon i Mandal kirke, Kristin Hogganvik 
Knefall v nattverd: Trenger ideer til hvordan vi kan ivareta dem som ikke kan knele ved alterringen.  
Skal det tenkes nytt i fht dåp/nattverd v gudstjenestene i Mandal kirke? Skal det åpnes for dåp på 
alle gudstjenester?  
Endring i innmelding og utmelding: Fra 15.august mulighet for elektronisk ut/innmelding. Vi ønsker 
å ønske de som melder seg inn velkommen med et velkomstbrev.  
 
 
 
 
 
 



Sak 000027 Rapport fra fellesrådet 
Rapport om Holum kirke; det legges inn penger til vedlikehold i neste års budsjett 
I budsjettet legges også ønske om diakonstilling, og forslag om å øke konsulentstillingen til 100 %.  
Befaring med driftsstyret 6.september: Driftsstyret vil prioritere kirken 
Ønske fra menighetsråd om at referatene fra fellesråd sendes alle medlemmer i menighetsrådene.  
 
 
Sak 000028 Kirkens Hus 
Offensiv for å få flere faste givere når prosjektleder er valgt og arbeidet kan starte. 
Forslag: Fast informasjon på gudstjenesten; opplysning, ikke tigging (for eksempel slides).  
Visuell søyle i våpenhuset (Anne Marie T Winsnes ansvarlig)  
 
 
Sak 000029 Informasjon/kommunikasjonsflyt 
Møte mellom menighetsrådsledere, fellesråd og Anne Marie Telhaug Winsnes. Informasjon, 
kommunikesjonsfly og PR ansvarlig, ble drøftet på generelt nivå. Det er utarbeidet et leserinnlegg 
for å klargjøre ansvarsfordeling i forhold til Mandal kirke og Kirkens Hus.  
 
 
Sak 000030 Referat fra møter i utvalg 
Referat fra møte i ungdomsutvalget 16.08.16 vedlagt 
Ny ungdomssatsing: Onsdager etter høstferien: Choraløvelse, måltid, ungdomsalpha 
 
Referat fra møte i kkk 16.08.16 vedlagt 
Kommentar: Menighetsrådet er glad for at kkk er startet opp igjen, og at nye medlemmer er på 
plass. 
Menighetsrådsleder har vært i møte med Liv Ulriksen.  
Bjørgulv Hamre har gått ut av diakoniutvalget og inn i kkk. Ny kandidat til diakoniutvalget meldes til 
Marit Seland 
 
Referat fra møte i gudstjenesteutvalget 23.08.16 vedlagt 
Utvalget trenger flere medlemmer, gjerne damer.  
Gudstjenesteplanen ut til menighetsrådet til møtet i november. 
 
 
Sak 023/16 REGNSKAPSRAPPORT 2.KVARTAL 2016 
 
Forslag til vedtak: 
Regnskapsrapporten for 2.kvartal 2016 tas til orientering.  
 
Vedtak: 
Regnskapsrapporten for 2.kvartal 2016 tas til orientering. 
 
Enstemmig vedtak.  

 

 
 
 
Sak 024/16 VIRKSOMHETSPLANEN 2016-2020 
 
Forslag til vedtak: 
Virksomhetsplanen for 2016-2020 er foreløpig godkjent.  
 
Vedtak: 
Menighetsrådet ved Arild Førsund gir tilbakemelding til det enkelte utvalg, og følger disse opp slik 
at justeringer i virksomhetsplanen blir forankret i de enkelte utvalg. Utvalgene gis frist til innspill 
1.november. 
 
Enstemmig vedtak.  
 



Sak 025/16 BØNNEARBEIDET I MENIGHETEN 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal menighetsråd ønsker å løfte bønnearbeidet i menigheten ved å:  
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd ønsker å løfte bønnearbeidet i menigheten ved å:  

1. Revidere bønnekortet: Helga Marie de Presno ansvarlig. Menighetsrådet ønsker en kick off 
i kirken, der bønnekortene deles ut av kirkevertene. Gjøre bønnekortene mer tilgjengelig 
(For eksempel i kurvene som ligger på institusjonene), distribuere gjennom menighetsblad. 

2. Bønnekrukker: løfte disse frem slik at de blir brukt 
3. Aktivere grupper som skriver bønner til gudstjenestebønnen 
4. Åpen kirke en time i uken – menighetskonsulent tar dette videre til stab og fellesråd 

 
Enstemmig vedtak 
 
 
 
Sak 026/16 SØKNAD OM LÅN AV VERK TIL KIRKEUTSTILLING 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet godkjenner utlån av Oppstandelsen til utstillingen «Sola Gratia. Kunst og kirke i 
500 år» med de forutsetninger som er skissert i søknaden.  
 
Vedtak: 
Menighetsrådet godkjenner utlån av Oppstandelsen til utstillingen «Sola Gratia. Kunst og kirke i 
500 år» med de forutsetninger som er skissert i søknaden.  
 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 027/16 SØKNAD OM STØTTE 
 
Forslag til vedtak: 
Søknad fra Sigvart Tveiten: Menighetsrådet innvilger 900,- i støtte til Lagets lederskole 
Søknad fra Familiebalub: Menighetsrådet innvilger 5000,- i støtte til oppstart av Familiebaluba  
 
Vedtak: 
Søknad fra Sigvart Tveiten: Menighetsrådet innvilger 900,- i støtte til Lagets lederskole 
 
Søknad fra Familiebaluba: Menighetsrådet innvilger 5000,- i støtte til oppstart av Familiebaluba 
Menighetsrådet innvilger 5000,- i støtte til oppstart av Familiebaluba, og aktiviteten håndteres 
under menighetens regnskap. Menighetsrådet vil også uttrykke glede over at familiebaluba er 
startet opp.   
 
Enstemmig vedtak. 
  
Eventuelt: 
Helga Marie de Presno: Kan vi få Vipps eller annen løsning til ofringene i kirken? Sak forberedes til 
neste møte 
Arild Førsund: Konfirmantopplegget: Er dette evaluert? Spørsmålet sendes til undervisningsleder 
via sokneprest. 
 
 
For Mandal menighetsråd 
 
Johanna Engamo 
Saksbehandler 
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Postboks 210 
4503 MANDAL 
Tlf: 38272870 

Mandal 18.11.2016 
 
 
Møtebok Mandal menighetsråd  
Møtedato: 16.11.2016  
Møtetid: kl. 19:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
 
Tilstede:  
Helga Marie de Presno, Arild Førsund, Marit Seland, Tom Inge Dahl, Ingunn Eikeland, Tom-Rune 
Gundersen, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Lars Kristen Kjølberg, Jan Helge Kristensen, Sigbjørn 
Sløgedal, Frida Sandvik. 
 
Meldt forfall: 
Ragnvald Madland, Anne Marie Telhaug Winsnes, Jan Harald Syvertsen. 
 

1. Protokoll fra møte 19.oktober godkjent 
- To fra menighetsråd og seks medlemmer fra byggekomiteen var med på befaring på 

nytt menighetshus i Lyngdal 7.november.  
- Elektroniske betalingsmuligheter er aktivert.  

2. Innkalling godkjent 
 
Saker 
Sak 000038 Rapport fra sokneprest 
Sorggrupper i samarbeid med frivilligsentralen. Åpent møte om sorgmestring 9.november. 
 
Sak 000039 Rapport fra fellesrådet 
Informasjon om sluttoppgjør vedr. renovasjonen i kirken 2015 
 
Sak 000040 Rapport fra arbeidet med Kirkens Hus 
Informasjon ved Bjørn Arve Bentsen 

- Tegninger vist frem. Ikke endelig vedtatt.  
- Dialog med kommunen i forbindelse med veien forbi. Regner med å finne sikker 
løsning. 
- 14.desember: sak til menighetsråd. Ferdig kalkyle for prosjektet klar til da.  
- Prosjektkontor på det gamle kantorkontoret fra 1.des slik at komiteen kan ha møte 
med konsulenter via skype 
- Prosjektet med i forbønnen i gudstjenesten  
- Menighetsrådet roser byggekomiteen som består av Eva Marie Jansvik, Øystein F 
Ramstad, Dianne Lauen Singstad, Trond Løvsland, Ulf Aanonsen og Bjørn Arve 
Bentsen.  

 
 
Sak 000041 Referat fra møter i utvalg 
Referat fra møte i diakoniutvalget 3.november 2016  

- Ikke åpen julefeiring pga at det bare har meldt seg én frivillig.  
- Evt henvendelser fra pressen vedr. dette går til menighetsrådsleder 
- Oppfordre menighetens medlemmer til å være åpne med hverandre og invitere andre 

hjem.  



- Lage plakat til kirke og menighetsblad med informasjon om at det ikke er åpen 
julefeiring, og med en oppfordring om å åpne hjemmene. Ansvarlig: menighetsrådsleder 
og menighetskonsulent  

 
 
Sak 000042 Oppfølging av sak 025/16 Bønnearbeidet i menigheten 
Mulighet for å ha kirken åpen en fast time i uken mens kirketjener er der. Enkelt, bare åpen kirke, 
mulighet for bønn. Ikke opplegg, mulig med musikk.  
Menighetskonsulent tar saken videre til kirketjener.  
 
 
Sak 030/16 REGNSKAPSRAPPORT 3.KVARTAL 2016 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal menighetsråd tar regnskapsrapporten for 3.kvartal til orientering.  
 
Møtebehandling: 

- mCASH og SPING er nå aktivisert. VIPPS er underveis. 
- Forslag om å ha informasjon i menighetsblad om at man kan bruke elektroniske løsninger 

for å gi til bladet.  
- Menighetsbladet har fått flere gaver pga fast bankgiro trykket i bladet 
- Menighetshus går med underskudd pga oppgraderinger. Likviditeten likevel god. Det er stor 

aktivitet på huset.  
 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd tar regnskapsrapporten for 3.kvartal til orientering.  
 
Enstemmig vedtak 
 
 
Sak 031/16 ÅRSMØTE 2017 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetens årsmøte 2017 legges til søndag 12.mars kl 1800.  
Lokaler:  
 
 
Vedtak: 
Menighetens årsmøte 2017 legges til søndag 12.mars kl 1800.  
Lokaler: Toftenes bedehus., menighetskonsulent ansvarlig for å leie huset. 
 
Enstemmig vedtak.  
 
 
Sak 032/16 REVIDERING LOKAL PLAN FOR TROSOPPLÆRING 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal menighet godkjenner revidert lokal plan for trosopplæring.  
 
Møtebehandling:  
Følgende innspill sendes tilbake fra menighetsråd:  

- Vi ønsker en kolonne der man ser hvem som er ansvarlig for tiltaket og hvilke ressurser 
som kreves 

- Spørsmål: Er planen for omfattende? 
 
Vedtak: 
Planen sendes tilbake med innspill og ønskes ferdig til endelig vedtak i desembermøte. 
 
Enstemmig vedtak. 



  
 
Sak 033/16 VIRKSOMHETSPLAN 2016-2020 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet legger de identifiserte hovedmål for de 6 utvalgsområder til grunn for det videre 
arbeidet med virksomhetsplan 2017-2020. Det gjøres flg. presiseringer...... 
 
De vedlagte handlingsplaner er mottatt til orientering og endelige handlingsplaner godkjennes i 
møte 14/12. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet legger de identifiserte hovedmål for de 6 utvalgsområder til grunn for det videre 
arbeidet med virksomhetsplan 2017-2020. Det gjøres flg. Presiseringer: 
 
Ny kolonne: «Trosopplæring» over dåp og ungdom 
 
Dåp:  
HOVEDMÅL: Opprettholde aktiviteter i hht trosopplæringsplan  
MÅLGRUPPE: barn til konfirmant, 
 
Ungdom:  
MÅL: Skape tilhørighet og engasjement 
FOKUSOMRÅDER: Tilhørighet 
MÅLGRUPPE: Ungdom fra konfirmasjon 
VIRKEMIDLER: Få inn tiltak som eksisterer? 
 
Misjon 
HOVEDMÅL:  
Det som står + Aktivt utadrettet misjonsarbeid + Skape engasjement for menighetens 
misjonsprosjekter 
FOKUSOMRÅDER: Endre prosjekter til misjonsprosjekter 
MÅLGRUPPE: Menighetens medlemmer 
VIRKEMIDLER: Innsamlingsarbeid 
 
Diakoni: 
HOVEDMÅL: «Omsorg for enkeltmennesket» erstatter «Motvirke opplevelsen av ensomhet» og 
«Integrering av innvandrere». Diakon 
MÅLGRUPPE:  
VIRKEMIDLER: Oppsøkende virksomhet. Nestekjærlighet 
 
Kultur: 
HOVEDMÅL: Erstatte de to siste punkt med Skape refleksjon, undring og opplevelse 
MÅLGRUPPE: Mandals befolkning  
 
 
De vedlagte handlingsplaner er mottatt til orientering og endelige handlingsplaner godkjennes i 
møte 14/12. 
 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Besøk av prosten 

- Prosten skal besøke alle menighetsråd i løpet av ett år og representerer biskopen i 
menighetene. 

- Takker for all jobben som gjøres i menighetsrådene, all tiden og kreftene som brukes. Uten 
frivillige rådsmedarbeidere henger ikke kirken sammen, men fordi dere er her skjer det mye 
fint i alle menighetene. Mandal prosti er et av de prostiene hvor det skjer mest.  

- Store forandringer i kirken, i alle fall organisatorisk. Målsettingen er at opphøringen av 
statskirken skal gå uten at folk flest merker endringene. Kongen har vært den øverste i 
kirken, noe som er endret, kirken har fått mer og mer ansvar for organisering og utnevnelse 
av prest, prost og biskop.  

- Første gudstjeneste i 2017 vil det bli lest opp et brev fra biskopen ang dette.  
- Kirke nå og fremover: Uten Jesus ingen kirke. (Helga H Byfuglien) Det har vært mange 

kamper/saker som har vært kjempet. Når alt dette har funnet sin ro, er det blitt enighet om 
hvordan man skal takle dette og hvordan en skal leve med dette.  

- Historie skrives. Arbeidere, råd og utvalg må se verdien av kirken og bære den frem. Vi er 
ledere i kirken fremover, i den frie folkekirken. Nytt år, nye muligheter, ny fremtid.  

- All organisering er ikke ferdig. 1.1.2020 skal alt være sluttført. Vil antakeligvis vises i 
sakskartet for menighetsrådene fremover.  

- Endringen av prestens tjeneste. Fra 1.1.16 er ikke prestene lenger unntatt 
arbeidsmiljøloven. Prestene har nå 35,5 timer i uka. 28,4 timer er til prostens disposisjon 
(lovpålagte oppgaver). 7,1 timer til fri disposisjon jobbe innenfor ordinasjonsløftet. Prosten 
skal tilse at alle får lovpålagte tjenester, og presten i Mandal kan f.eks. ved behov måtte 
jobbe i Søgne.  

- Agder og Telemark bispedømme reduserte med 7 stillinger i 2016, 5 prester og 2 ansatte 
på bispedømmekontoret. Hvis forslag til statsbudsjett 2017 går gjennom vil samme 
reduksjon finne sted i år. = 10 % reduksjon av prester på landsbasis 

- Bruk av lekprester –  viktig bidrag for å kunne gi folk tjenestene ord og sakrament. 
- Hvis nedbyggingen økonomisk fortsetter blir det et spørsmål om alle steder i landet kan ha 

prestetjeneste.  
- Fremtiden går på engasjement, at vi lar oss engasjere, bidrar. Vi er bærere av en tradisjon 

– troen - som vi må tenke nøye på slik at den ikke går tapt. 
 
 
Eventuelt 
Ang forrige møtes eventueltsak om ordiansjon: Det finnes ikke noe vedtak vedr. dette, derfor ses 
det ikke på som nødvendig å skulle danne et prinsippvedtak. 
 
Tirsdag 1921 har hatt veldig bra oppslutning i høst. Nye datoer satt opp til våren, tema: Søndagens 
tekster.   
 
 
For Mandal menighetsråd 
 
Johanna Engamo 
Saksbehandler 


