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Møtebok Mandal menighetsråd  
Møtedato: 09.12.2019  
Møtetid: kl. 19.00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
 
Tilstede:  
Gunn Hilde Syvertsen, Elisabeth Mo Bakklund, Arvid Adriaenssens, Thor Anders Puntervold, Christian 
Garcia de Presno, Øyvind Klungland Lund, Bjørn Arve Bentsen, Eva Marie Jansvik, Torunn Espeland 
Halvorsen, Glenn Ueland. 
 
Meldt forfall: 
Arild Førsund, Ole Erik Grostøl, Ruth Skuland. 
 
 

1. Protokoll fra forrige møte godkjent 
2. Innkalling godkjent 

 
 
Saksliste: 
 
Orienteringssaker: 
Sak 000044 Rapport fra soknepresten 
Sokneprest Eva Marie Jansvik er nå tilbake på jobb i Mandal og gleder seg veldig til fortsettelsen. 
Nå i desember er det mange barn fra barnehager og 1. klasser som kommer for å være med på 
julevandringer i kirka. Dette er et veldig populært tiltak. 
Sak 000051 Rapport fra Fellesråd 
Referat fra første møtet er sendt ut på forhånd, og liste over alle de som er valgt inn i Fellesrådet  
er nå klar. Fellesrådet har fordelt oppgaver og roller seg i mellom i rådet. Neste møte er 18/12. 
Sak 000052 Referat fra utvalg 
Referat fra diverse utvalg er sendt ut på forhånd. Det er ikke mange referat enda da de forskjellige 
underutvalgene under menighetsrådet holder på å organiserer seg igjen med nye medlemmer. 
Sak 000053 Evaluering av første MR-møte 13.11.19 
Menighetsrådet hadde en konstruktiv samtale/evaluering av første menigehetsrådsmøte. 
Sak 000054 Oppsummering av første møte i Arbeidsutvalget 
Leder Bjørn Arve Bentsen redgjorde for hva Arbeidsutvalget hadde diskutert, og at sakene så  
skulle behandles av menighetsrådet i dag. Referat fra møtet ble delt ut i møtet. 
Sak 000055 Årshjulet 
Årshjulet ble gjennomgått, og sees på som et greit verktøy/huskeliste for menighetsrådet. 
Mandal menighetsråd ønsker at årshjulet skal oppdateres, og vil spørre de ansatte om de ønsker å 
fylle inn aktiviteter i årshjulet, slik at det på sikt blir et komplett årshjul for hele menigheten. 
 
 
 
 
 
 



Vedtakssaker: 
Sak 043/19 Regnskapsrapport for 3. kvartal og litt til.. 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd tar regnskapsrapporten for 3. kvartal 2019 til etterretning. Menighetsrådet er 
klar over de økonomiske utfordringer vi står overfor i forhold til finansiering av trosopplæringen pga 
mangelfull givertjeneste. 
Enstemmig vedtak. 
 
 

Sak 044/19 Kirkejubileet 2021 - Mandal kirke 
Vedtak: 

Mandal menighetsråd jobber videre med å danne en jubileumskomite. 
Enstemmig vedtak. 
 

 

 
Sak 045/19 Underutvalg for Mandal menighetsråd 2019-2023 
Vedtak: 
Fra Mandal menighetsråd vil følgende personer delta i underutvalgene: 
Dåpsutvalget: Glenn Ueland 
Ungdomsutvalget: Øyvind Klungland Lund 
Ressursgruppe for barne- og ungdomsarbeidet i menigheten: Thor Anders Puntervold 
Diakoniutvalget: Gunn Hilde Syvertsen 
Gudstjenesteutvalget: Torunn Halvorsen og Arild Førsund 
Husstyret for Kirkesenteret: Elisabeth Mo Bakklund og Ole Erik Grostøl 
Misjonsutvalget: Frida Sandvik 
Økonomiutvalget: Arild Førsund 
Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp: Roy Pedersen 
Representantskapet for Menighetsbladet: Bjørn Arve Bentsen 
Styret i Frivilligsentralen: Arvid Adriaenssens og Elisabeth Mo Bakklund (vara)  
Menighetsbladet: 
 
Utvalgene supplerer selv med flere medlemmer utover de fra menighetsrådet. 
 

 
Sak 046/19 Offertildeling 2020 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd har tildelt offer i henhold til prinsipper for offertildeling. I år blir menighetens 
«Givertjeneste for barn og unge» høyere prioritert. 
Enstemmig vedtak. 
 

 
Sak 047/19 Møteplan for våren 2020 
Vedtak: 

Mandal menighetsråd har bestemt at det skal holdes menighetsrådsmøter på følgende datoer: 
Onsdag 29. januar kl.19.00 (åpningsord v/Eva Marie). 
Tirsdag 25. februar kl.19.00 (åpningsord v/Torunn). 
Onsdag 25. mars kl.19.00 (åpningsord v/Arvid). 
Onsdag 6. mai kl.19.00 (åpningsord v/Bjørn Arve). 
Onsdag 17. juni kl.19.00 (åpningsord v/Thor Anders). 
Onsdag 26. august kl.19.00 (åpningsord v/Elisabeth). 
Møtene holdes på møterommet på Kirkesenteret i Mandal kl.19.00. 
Enstemmig vedtak. 

 
 
Eventuelt: 

x Mandal Y’s Mens Club har gitt en flott gave til «Givertjenesten for barn og unge». Mandal 
menighetsråd ønsker å gi en skikkelig takk til dem for det fine bidraget. De gir et 
engangsbeløp i år, og så starter de opp med fast gave pr mnd. 



x Helligtrekongersfest skal revitaliseres i vår sammenheng. Den 5. januar 2020 blir det først 
gudstjeneste på Helligtrekongersdag, så KIA middag rett etter gudstjenesten, så foredrag 
med Jeffery Huseby og også program for barn.  

x 5. februar blir det konsert i kinoen med Paul Colmann. Egentlig et USB-arrangement, men 
vi fikk opplyst at denne konserten passer for alle aldre. Colmann kommer med sin 
kassegitar og synger og snakker/er humoristisk mellom sangene.  

x Det er ytret ønske om å starte opp et allsang arrangement i Klosterhaven kanskje en gang 
pr. mnd. Menighetsrådet er positive til at iniativet til å arrangerer sangkvelder. 

 
 
 

For Mandal menighetsråd 
Dianne Lauen Singstad 
Konsulent 
 



DEN NORSKE KIRKE

Mandal menighetsråd

Postboks 210
4503 MANDAL

Tlf: 38272870
Mandal 28.11.2019

Innkalling til møte i Mandal menighetsråd
Du innkalles med dette til møte i Mandal menighetsråd 09.12.2019 kl. 19.00 på Kirkesenteret. Meld fra om
eventuelt forfall til leder, Bjørn Arve Bentsen på mobil 971 50 578

Innkalte:
Bjørn Arve Bentsen, Ruth Skuland, Arild Førsund, Gunn Hilde Syvertsen, Elisabeth Mo Bakklund, Ole Erik
Grostøl, Arvid Adriaenssens, Thor Anders Puntervold, Christian Garcia de Presno, Øyvind Klungland Lund,
Eva Marie Jansvik og Frida Sandvik.

Åpningsord v/Elisabeth Mo Bakklund

Sakliste
Godkjenning av innkalling og protokoll fra sist møte.

Orienteringssaker:
000050 Rapport fra sokneprest
000051 Rapport fra Fellesråd
000052 Referat fra utvalg
000053 Evaluering av første MR-møte 13.11.19
000054 Oppsummering av første møte i Arbeidsutvalget
000055 Årshjulet

Vedtakssaker:
Sak 043/19 Regnskapsrapport for 3. kvartal og litt til.. (Dok: 19/00016-001)
Sak 044/19 Kirkejubileet 2021 - Mandal kirke (Dok: 19/00018-001)
Sak 045/19 Underutvalg for Mandal menighetsråd 2019-2023 (Dok: 19/00017-001)
Sak 046/19 Offertildeling 2020 (Dok: 17/00023-005)
Sak 047/19 Møteplan for våren 2020 (Dok: 06/00043-004)

Eventuelt

Vel møtt!

For menighetsrådsleder,
Bjørn Arve Bentsen

Dianne Lauen Singstad
ansatt kondulent/saksbehandler



Mandal menighetsråd

Arkivsak 19/00016
Dato: 28.11.2019
Arkivsak-navn: Regnskapsrapporter for 2019
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Regnskapsrapport for 3. kvartal og litt til..
Dokumentnummer: 19/00016-001
Løpenummer: 000066/19
Arkivkode: 131

Utvalgssaksnr.: 043/19

Saksfremstilling
Regnskapsrapport for tredje kvartal vil bli sendt ut så snart vi har fått alt fra Regnskap Sør. Det
jobbes for å kunne presentere mer enn bare 3. kvartalsrapporten på dette møtet fordi det er nytt
menighetsråd, som snarest bør få en god oversikt over menighetens økonomi. Trond Haven fra
Regnskap Sør vil være til stede under menighetsrådsmøte for å svare på spørsmål rundt
regnskapsrapportene og menighetens økonomi generelt. Menighetsrådet bør se på hvordan
menighetens økonomi bør følges opp, og også se litt ekstra på utfordringer vi ser for 2020.

Forslag til vedtak
Mandal menighetsråd tar regnskapsrapport hittil i år til etterretning. Og vil at

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 19/00018
Dato: 28.11.2019
Arkivsak-navn: Kirkejubileet 2021
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Kirkejubileet 2021 - Mandal kirke
Dokumentnummer: 19/00018-001
Løpenummer: 000069/19
Arkivkode: 411

Utvalgssaksnr.: 044/19

Saksfremstilling
Mandal menighetsråd bør snarest mulig opprette en komite som skal jobbe med jubileet i 2021.
Arbeidsutvalget har snakket om mulige kandidater, og disse vil bli presentert for menighetsrådet.

Forslag til vedtak
Mandal menighetsråd har følgende forslag til jubileumskomiteen:

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 19/00017
Dato: 28.11.2019
Arkivsak-navn: Underutvalg for Mandal menighetsråd 2019-2023
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Underutvalg for Mandal menighetsråd 2019-2023
Dokumentnummer: 19/00017-001
Løpenummer: 000067/19
Arkivkode: 360

Utvalgssaksnr.: 045/19

Saksfremstilling
Menighetsrådet har i så stor grad som mulig vært representert med et medlem i utvalg/styrer innen
menighetsrådets virksomhet. Dette sikrer god informasjon og god flyt mellom råd og utvalg. I tillegg
oppnevnes noen til kontaktpersoner i ulike sammenhenger. En søker å få oppnevnt personer i
løpet av møtet. Oppnevningen bør gjelde for hele menighetsrådsperioden (4 år).

Medlemmer til utvalg/styrer
Det bør oppnevnes en person fra menighetsrådet i følgende utvalg/styrer:
Dåpsutvalget
Ungdomsutvalget
Ressursgruppe for barne- og ungdomsarbeidet i menigheten
Diakoniutvalget
Gudstjenesteutvalget
Husstyret for Kirkesenteret.
Misjonsutvalget
Økonomiutvalget
Fasteaksjonskomiteen (KN-kontakt)

Representantskapet for Menighetsbladet. I statuttene for menighetsbladet står det at
representantskapet består av lederne i de to menighetsrådene. Leder av det Mandal menighetsråd
hører naturlig hjemme her.

Mandal menighet er en av eierne av Frivilligsentralen. Mandal menighet har en representant og en
vara til styret. Fram til dags dato har Ingebjørg Oftebro vært styremedlem, og så har det vært en
vara. Mandal menighetsråd må nå utnevne nye representanter til styret i Mandal frivilligsentral.

Kontaktpersoner
KN-kontakt (Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp): Menighetsrådet oppnevner en kontaktperson til
Kirkens Nødhjelp. Denne har ansvar for gjennomføringen av fasteaksjonen lokalt, sammen med
fasteaksjonskomiteen.

Arbeidsutvalget vil legge fra et forslag til ny utvalgsstruktur, og så må rådet fastsette hvem som blir
MR-representant i de forskjellige underutvalgene.

Forslag til vedtak
Mandal menighetsråd har valgt følgende personer til å være med i underutvalgene:

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 17/00023
Dato: 28.11.2019
Arkivsak-navn: Offertildeling
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Offertildeling 2020
Dokumentnummer: 17/00023-005
Løpenummer: 000070/19
Arkivkode: 317

Utvalgssaksnr.: 046/19

Saksfremstilling
Mandal menighetsråd vedtok i menighetsrådsmøte 23. februar 2017, sak 017/17 følgende
prinsipper for offertildeling:
1. Når skal offer tas opp:
Det skal tas opp offer ved alle gudstjenester på søndager- og helligdager, samt offentlige
høytidsdager.
Offer tas ikke opp ved spesielle gudstjenester med særlig meditativt preg, f.eks. langfredag og
Bots- og bønnedag. 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.

Arbeidsutvalget legger fra forslag til offertildeling for 2020. Listen ettersendes neste uke.

Forslag til vedtak
Mandal menighetsråd vedtar følgende offertildeling i gudstjenestene i Mandal kirke 2020:

Vedtak
Vedtak:





Mandal menighetsråd

Arkivsak 06/00043
Dato: 28.11.2019
Arkivsak-navn: Møteplan
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Møteplan for våren 2020
Dokumentnummer: 06/00043-004
Løpenummer: 000068/19
Arkivkode: 012.1

Utvalgssaksnr.: 047/19

Saksfremstilling
Arbeidsutvalget i samarbeid med ansatt konsulent har funnet datoer både for arbeidsutvalgsmøter
og menighetsrådsmøter for våren 2020. Det ble satt opp datoer for AU-møter ca. 14 dager før de
potensielle menighetsrådsmøtene. Alle møtedatoene ble gjennomgått, og disse passet for
sokneprest, leder, nestleder, medlem og saksbehandler. Det må også bestemmes hvem som skal
ha åpningsordet de aktuelle møtedatoene.

Forslag til vedtak
På menighetsrådsmøtet onsdag 29. januar kl.19.00 blir det åpningsord v/NN.
På menighetsrådsmøtet tirsdag 25. februar kl.19.00 blir det åpningsord v/NN.
På menighetsrådsmøtet onsdag 25. mars kl.19.00 blir det åpningsord v/NN
På menighetsrådsmøtet onsdag 6. mai kl.19.00 blir det åpningsord v/NN
På menighetsrådsmøtet onsdag 17. juni kl.19.00 blir det åpningsord v/NN
På menighetsrådsmøtet onsdag 26. august kl.19.00 blir det åpningsord v/NN

Møtene holdes på møterommet på Kirkesenteret i Mandal

Vedtak
Vedtak:


