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Innkalling til møte i Mandal menighetsråd
Du innkalles med dette til møte i Mandal menighetsråd 13.11.2019 kl. 19.00 Kirkesenteret. Meld fra om
eventuelt forfall til leder Bjørn Arve Bentsen på mobil 97150578 eller mail bjorn.a.bentsen@lyse.net

Innkalte:
Bjørn Arve Bentsen, Ruth Skuland, Arild Førsund, Gunn Hilde Syvertsen, Elisabeth Mo Bakklund, Ole Erik
Grostøl, Arvid Adriaenssens, Thor Anders Pundtervold, Christian Garcia de Presno, Øyvind Klungland
Lund, Frida Sandvik, Kristian Sirevåg, Torunn Espeland Halvorsen, Glenn Ueland, Roy Pedersen og Birte
Løvåsen.

Åpningsord v/Arvid Adriaenssens

Bli kjent – vi tar en runde for å bli kjent med hverandre

Sakliste
Godkjenning av innkalling og møteprotokoll fra sist møte

Meldingssaker:
000044 Rapport fra soknepresten
000045 Menighetens underutvalg
000046 Kursstøtte
000047 Årshjulet
000048 Referat fra utvalg
000049 Nytt Fellesråd

Vedtakssaker:
Sak 034/19 Arbeidsutvalg for menighetsrådet (Dok: 08/00005-002)
Sak 035/19 Gudstjenesteplan for 2020 (Dok: 17/00010-003)
Sak 036/19 Utleiereglement for det nye Kirkesenteret i Mandal (Dok: 19/00011-001)
Sak 037/19 Misjonsprosjekt 2020-2023 (Dok: 07/00028-005)
Sak 038/19 Møtegodtgjørelse for menighetsråd (Dok: 19/00013-001)
Sak 039/19 Signaturberettiget for Mandal menighetsråd (Dok: 19/00014-001)
Sak 040/19 "Laget"som partnermenighet (Dok: 19/00015-001)
Sak 041/19 Annonsering av gudstjenester i Lindesnes avis (Dok: 06/00029-002)
Sak 042/19 Plan for opprustning av den gamle kinoen (Dok: 19/00012-001)

Eventuelt

Vel møtt!

For menighetsrådsleder Bjørn Arve Bentsen
Dianne Lauen Singstad (ansatt/saksbehandler for menighetsrådet)



Mandal menighetsråd

Arkivsak 08/00005
Dato: 05.11.2019
Arkivsak-navn: Utvalgsarbeid
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Arbeidsutvalg for menighetsrådet
Dokumentnummer: 08/00005-002
Løpenummer: 000055/19
Arkivkode: 012.0

Utvalgssaksnr.: 034/19

Saksfremstilling
Mandal menighetsråd har tradisjonelt mange saker til behandling i løpet av året. Dette har ofte
medført at saksmengden som skal behandles er omfattende og at møtene varer lenge utover
kvelden. Flere av sakene er ofte rutinesaker av en slik art at disse kan behandles av et mindre
utvalg av rådets medlemmer for så senere å bli referert i det kommende menighetsrådsmøte.
Hensikten med et slikt utvalg er å avlaste rådet og sikre at rådet får god anledning til å ta seg av de
større sakene og saker av prinsipiell art. Arbeidsutvalget vil også kunne delta i saksforberedelser til
saker som skal behandles i rådet.
Det vil være naturlig at arbeidsutvalget har møte ca to uker før hvert menighetsrådsmøte.
Etablering av et slikt arbeidsutvalg/underutvalg er i tråd med anbefaling i Kirkelovens paragraf 8.

Et forslag til arbeidsutvalg, underlagt Mandal menighetsråd kan ha denne sammensetning:
Leder: Bjørn Arve Bentsen
Nestleder: Ruth Skuland
Medlem: Ole Erik Grostøl
Sokneprest: Eva Marie Jansvik (frem til 01.12.19: Birte Løvåsen)
Ansatt/saksbehandler: Dianne Lauen Singstad

De personer som foreslås har sagt seg villige til å delta.

Forslag til vedtak
Mandal menighetsråd beslutter å opprette et arbeidsutvalg der hensikten er å avlaste
menighetsrådet i behandling av rutinesaker og saker uten prinsipiell betydning.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 17/00010
Dato: 05.11.2019
Arkivsak-navn: Gudstjenesteplan for 2018
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Gudstjenesteplan for 2020
Dokumentnummer: 17/00010-003
Løpenummer: 000058/19
Arkivkode: 311

Utvalgssaksnr.: 035/19

Saksfremstilling
Sokneprestene i samarbeid med kantorer og trosopplærere har laget dette forslaget til
gudstjenesteplan for 2020:

31.12.2019 Nyaft 18.00 Kveldsgudstjeneste Bjørnar Johnsen Øybekk
01.01.2020 Nydag 11.00 Gudstjeneste Bjørnar Johnsen Øybekk Byorkesteret medvirker
05.01.2020 KrÅp 11.00 Gudstjeneste Per Ragnar Haraldstad NMS, Helligtrekongersdag
12.01.2020 2siå 11.00 Gudstjeneste Eva Marie Jansvik Presentasjonsgudstjeneste
19.01.2020 3siå 11.00 Gudstjeneste Bjørnar Johnsen Øybekk
26.01.2020 4siå 11.00 Gudstjeneste Per Ragnar Haraldstad
02.02.2020 5siå 11.00 Gudstjeneste Eva Marie Jansvik
09.02.2020 Såm 11.00 Familiegudstjeneste Bjørnar Johnsen Øybekk Juniorkonfirmantleir
16.02.2020 KrFo 11.00 Gudstjeneste Bjørnar Johnsen Øybekk
23.02.2020 Fastel 11.00 Familiegudstjeneste Eva Marie Jansvik
26.02.2020 Askeo 19.00 Salmekveld Eva Marie Jansvik Mandal kantori
01.03.2020 1sif 11.00 Gudstjeneste Per Ragnar Haraldstad
08.03.2020 2sif 11.00 Gudstjeneste Eva Marie Jansvik Kvinnedagen
15.03.2020 3sif 11.00 Gudstjeneste Eva Marie Jansvik
22.03.2020 MB 11.00 Familiegudstjeneste Per Ragnar Haraldstad Utdeling av fireårsbok
29.03.2020 4sif 11.00 Gudstjeneste Bjørnar Johnsen Øybekk
05.04.2020 Palm 11.00 Familiegudstjeneste Per Ragnar Haraldstad
09.04.2020 Skjært 18.00 Gudstjeneste Per Ragnar Haraldstad
10.04.2020 Lang 11.00 Gudstjeneste Bjørnar Johnsen Øybekk
12.04.2020 Pådag 11.00 Høytidsgudstjeneste Bjørnar Johnsen Øybekk
19.04.2020 2sip 11.00 Gudstjeneste Per Ragnar Haraldstad Haydomgudstjenesten
26.04.2020 3sip 11.00 Gudstjeneste Eva Marie Jansvik St Georgsdag med speiderne
03.05.2020 4sip 11.00 Familiegudstjeneste Bjørnar Johnsen Øybekk Balubaleir Solstrand
08.05.2020 4sip 18.00 Kveldsgudstjeneste Eva Marie Jansvik Konfirmantenes gudstje
10.05.2020 5sip 11.00 Gudstjeneste Eva Marie Jansvik
17.05.2020 17.mai 10.40 Gudstjeneste Bjørnar Johnsen Øybekk Mandal Soul Kids?
21.05.2020 KrHi 11.00 Gudstjeneste Per Ragnar Haraldstad
24.05.2020 Sfpi 11.00 Familiegudstjeneste Bjørnar Johnsen Øybekk Verkssletta
31.05.2020 Pidag 11.00 Høytidsgudstjeneste Per Ragnar Haraldstad
07.06.2020 Treen 11.00 Familiegudstjeneste Eva Marie Jansvik Dåpsskolen
14.06.2020 2 sit 11.00 Gudstjeneste Eva Marie Jansvik Y'smen
28.06.2020 4 sit 11.00 Gudstjeneste Eva Marie Jansvik
05.07.2020 5 sit 11.00 Gudstjeneste Eva Marie Jansvik
12.07.2020 Apost 11.00 Gudstjeneste Eva Marie Jansvik
19.07.2020 7 sit 11.00 Gudstjeneste Per Ragnar Haraldstad
02.08.2020 9 sit 11.00 Gudstjeneste Bjørnar Johnsen Øybekk
09.08.2020 10 sit 11.00 Familiegudstjeneste Per Ragnar Haraldstad Skalldyrgudstj.m/Kantori
16.08.2020 11 sit 11.00 Gudstjeneste Eva Marie Jansvik
23.08.2020 12 sit 11.00 Gudstjeneste Per Ragnar Haraldstad
29.08.2020 12 sit 11.00 Gudstjeneste Bjørnar Johnsen Øybekk Konfirmasjonsgudstjeneste
29.08.2020 12 sit 13.00 Gudstjeneste Bjørnar Johnsen Øybekk Konfirmasjonsgudstjeneste



30.08.2020 13 sit 11.00 Gudstjeneste Eva Marie Jansvik Konfirmasjonsgudstjeneste
05.09.2020 13 sit 11.00 Gudstjeneste Eva Marie Jansvik Konfirmasjonsgudstjenest
06.09.2020 Ving 11.00 Gudstjeneste Bjørnar Johnsen Øybekk
13.09.2020 15 sit 11.00 Gudstjeneste Eva Marie Jansvik
20.09.2020 16 sit 11.00 Gudstjeneste Per Ragnar Haraldstad
27.09.2020 17 sit 11.00 Gudstjeneste Eva Marie Jansvik Hald?
04.10.2020 18 sit 11.00 Gudstjeneste Bjørnar Johnsen Øybekk
11.10.2020 19 sit 11.00 Gudstjeneste Per Ragnar Haraldstad
18.10.2020 20 sit 11.00 Familiegudstjeneste Bjørnar Johnsen Øybekk 4årsbok/Agent for rettf
25.10.2020 BoB 11.00 Gudstjeneste Eva Marie Jansvik
01.11.2020 AH 11.00 Gudstjeneste Eva Marie Jansvik
08.11.2020 23 sit 11.00 Gudstjeneste Bjørnar Johnsen Øybekk
15.11.2020 24 sit 11.00 Gudstjeneste Per Ragnar Haraldstad
22.11.2020 KrKo 11.00 Gudstjeneste Eva Marie Jansvik
29.11.2020 1sia 11.00 Familiegudstjeneste Eva Marie Jansvik Lys Våken
06.12.2020 2sia 11.00 Gudstjeneste Per Ragnar Haraldstad
13.12.2020 3sia 11.00 Gudstjeneste Eva Marie Jansvik
20.12.2020 4sia 11.00 Gudstjeneste Bjørnar Johnsen Øybekk
24.12.2020 Julaft 14.30 Familiegudstjeneste Eva Marie Jansvik
24.12.2020 Julaft 16.00 Familiegudstjeneste Bjørnar Johnsen Øybekk
25.12.2020 Juled 12.00 Høytidsgudstjeneste Eva Marie Jansvik
31.12.2020 Nyaft 18.00 Gudstjeneste Eva Marie Jansvik
01.01.2021 11.00 Gudstjeneste Per Ragnar Haraldstad

Forslag til vedtak
Mandal menighetsråd godkjenner gudstjenesteplanen for Mandal for 2020 slik den framstår i
vedlegget. Forslag til gudstjenesteplan for Skjernøy og Harkmark videresendes til
menighetsutvalgene på Skjernøy og Harkmark.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 19/00011
Dato: 05.11.2019
Arkivsak-navn: Utleie av Kirkesenteret i Mandal
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Utleiereglement for det nye Kirkesenteret i Mandal
Dokumentnummer: 19/00011-001
Løpenummer: 000056/19
Arkivkode: 421

Utvalgssaksnr.: 036/19

Saksfremstilling
Fra flere hold er det kommet spørsmål om eller ytret ønske om at rom i det nye Kirkesenteret kan
leies ut. Bakgrunnen er både behov for lokaler og ønsket om å skaffe inntekter til driften av
senteret.

I møtet 12.08.19 ba Husstyret følgende personer om å jobbe med saken: Lotte Ploug, Mari
Sørensen, Henriette M Reiersen, Asbjørn Flåt og Astrid Braadland. Asbjørn Flåt hadde dessverre
ikke anledning til å være med, og arbeidet ble satt i gang uten hans medvirkning.
Gruppa har vært i dialog med Husstyret underveis og leverte et forslag som fikk Husstyrets
tilslutning/godkjenning i møte 23.10.19. Dette går nå til behandling i menighetsrådet og følger som
vedlegg.

Kirkesenteret er allerede i bruk til menighetens egne aktiviteter gjennom hele uka. Disse
aktivitetene har fortrinnsrett og fyller mange av lokalene i lange perioder de fleste dagene.
Gruppa konkluderte med at det likevel er mulig å leie ut til en del arrangementer. Men det krever
gode avtaler og godt samarbeid mellom ulike aktører.

Minnesamvær.
Klosterhaven er et rom som vil egne seg godt til minnesamvær. Det kan benyttes på tirsdager,
onsdager og fredager. Det forutsettes at pårørende kjøper en pakke som innebærer at en gruppe
frivillige (2-3 personer) står for alt praktisk arbeid knyttet til arrangementet og at maten blir levert
ferdig. Det må ryddes til og ryddes opp samme dag. En kan ta imot opp til 60 personer.

Konfirmasjon.
Det er aktuelt å tilby lokaler til konfirmasjon siste helg i august og første helg i september,
Klosterhaven på lørdager og Kirketorvet på søndager. Det kan ryddes til kvelden i forveien, men
rydding må skje samme dag som festen holdes. Det må være en frivillig til stede i forbindelses med
arrangementet, men familien må selv stå for det praktiske arbeidet.

Selskaper/møter av ulike slag.
Det kan leies ut lokaler til ulike arrangementer når det er ledig. Men menighetens egne
arrangementer har fortrinnsrett.

Gruppa ser at det kan være en utfordring å skaffe de nødvendige frivillige medarbeiderne i
tilknytning til utleie, men er likevel optimistiske og tror at det vil la seg gjøre.
På grunn av at vi ennå er i innkjøringsfasen når det gjelder bruken av huset, foreslår gruppa at en
venter med markedsføring av utleie. Gruppa er også opptatt av at en skal se bruken av nåværende
lokaler sammen med bruken av den gamle kinoen, så her vil det nok være behov for justeringer etter
hvert.



Forslag til vedtak
Mandal menighetsråd godkjenner det foreslåtte utleiereglement.
Utleie kan starte når Husstyret finner at forholdene ligger til rette for dette.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 07/00028
Dato: 05.11.2019
Arkivsak-navn: Misjonsprosjekt
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Misjonsprosjekt 2020-2023
Dokumentnummer: 07/00028-005
Løpenummer: 000062/19
Arkivkode: 362

Utvalgssaksnr.: 037/19

Saksfremstilling
Mandal menighet har to misjonsprosjektavtaler: Stefanusbarna i Kairo og NMS sitt arbeid i Japan.
Avtalene er treårige og går ut ved nyttår. Det må derfor snarest mulig tas en avgjørelse i forhold til
ny treårsperiode.

MU foreslår at Misjonsprosjektet Stefanusbarna i Karo forlenges når inneværende avtale går ut. Vi
får gode rapporter fra Stefanusalliansen og mottar også materiell til bruk i gudstjeneste og oversikt
over hva midlene blir brukt til. Prosjektet i Japan foreslås avsluttet. Det har i flere år vært et godt og
nært forhold til prosjektet vårt i Japan via misjonærparet Strømme fra Mandal. De har sendt bilder
og rapporter. Nå er Strømmes tilbake i Mandal og det er ikke lenger så naturlig med Japan som
prosjekt. Det er heller ikke lenger mulig å støtte et konkret prosjekt i Japan slik vi tidligere har gjort i
Mukonoso.

MU har over flere måneder hatt søkelys på arbeidet med nytt misjonsprosjekt. Vi har hatt besøk av
misjonskoordinator Ivar Sannes. Han ga oss gode råd og fortalte om hvordan andre menigheter
driver sitt misjonsarbeid. Vi hadde også besøk av misjonskonsulent i NMS, Gunstein Sjåstad og
områdesekretær Bjørg Nikolaisen. Siden Mandal menighet er en miljømenighet, har vi prøvd å
finne et prosjekt med et slikt fokus. NMS har en del bevissthet i forhold til miljø.

MU ønsker å finne et prosjekt som kan engasjere både unge og eldre i menigheten og vi har hatt
som prioritet å finne et samarbeidsland som er forholdsvis nærliggende. Valget vårt falt på Estland
og NMS sitt arbeid der. Slik skriver NMS om Estland på sin hjemmeside:

Republikken Estland er et land i det nordøstlige Europa. Det er det minste og det nordligste landet
av de tre republikkene som utgjør Baltikum. Selv om det har vært stor økonomisk vekst de siste 20
årene, lever fortsatt mange i fattigdom. Estland er et av verdens minst religiøse land der tre av fire
ikke regner seg som religiøse. I 1940 ble Estland erobret av, og innlemmet i, Sovjetunionen. Under
unionens sammenbrudd i 1991 erklærte Estland sin uavhengighet.

Under kommunisttiden ble kirken i Øst-Europa undertrykt og aktivt motarbeidet. Heldigvis sørget
kristne for at både sanger og bibelhistorier ble videreformidlet til neste generasjon, på tross av
farene det involverte. I dag trenger kirker i Estland støttespillere for å” komme på banen” igjen. For
en del år tilbake fikk vi forespørsel om å bistå den lutherske kirken i Estland med å bygge opp et
kristent ungdomsarbeid som hadde ligget nede siden mellomkrigstiden. I dag støtter NMS
opplæring av ungdomsledere som skal starte opp arbeid i sine lokale menigheter. Det blir videre
drevet et spennende kristent mediearbeid av og for ungdom der en når mange gjennom magasin
og sosiale medier og rekrutterer talenter innen media til å bruke sine evner i kristen sammenheng.
Det er store behov for å bygge opp igjen levende kirker der folk faktisk bor, og derfor er NMS også
involvert i menighetsplanting og kirkebygging. NMS har både misjonærer og ettåringer i Estland.



MU mener at ved å velge et prosjekt i Estland vil vi ha en større mulighet for å engasjere de unge i
menigheten. NMS sender ettåringer dit. Det vil også være mulig å drive andre former for utveksling
med en menighet som ligger så pass nær oss.

Med vennlig hilsen Menighetens misjonsutvalg

Forslag til vedtak
Mandal menighetsråd takker Misjonsutvalget for god redgjørelse av misjonsprosjekt og ønsker for
den neste treårsperioden å støtte de misjonsprosjektene som MU har foreslått.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 19/00013
Dato: 05.11.2019
Arkivsak-navn: Møtegodtgjørelse
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Møtegodtgjørelse for menighetsråd
Dokumentnummer: 19/00013-001
Løpenummer: 000059/19
Arkivkode: 002.9

Utvalgssaksnr.: 038/19

Saksfremstilling
Hvert menighetsrådsmedlem har krav på å få kr. 220.- pr menighetsrådsmøte de deltar på. Det
forrige menighetsrådet valgte å gi dette honoraret til å lønne trosopplærerne. For noen var det
vanskelig å ta en annen avgjørelse pga en oppfatning om at det var forventet at alle valgte det
samme. Det nye menighetsrådet bør vurdere en måte å gjøre dette på slik at medlemmene kan
velge det de føler er riktig for dem.

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

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 19/00014
Dato: 05.11.2019
Arkivsak-navn: Signaturberettiget for Mandal menighetsråd
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Signaturberettiget for Mandal menighetsråd
Dokumentnummer: 19/00014-001
Løpenummer: 000060/19
Arkivkode: 011

Utvalgssaksnr.: 039/19

Saksfremstilling
Mandal menighetsråd må ta stilling til hvem av rådets medlemmer som kan signere på vegne av
Mandal menighetsråd, og om det må være flere som signerer eller om en (for eksempel leder) kan
signere alene.

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

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 19/00015
Dato: 05.11.2019
Arkivsak-navn: Partnermenighet
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: «Laget» som partnermenighet
Dokumentnummer: 19/00015-001
Løpenummer: 000063/19
Arkivkode: 00

Utvalgssaksnr.: 040/19

Saksfremstilling
Laget står sterkt i Mandal, både ved Blomdalen, Vassmyra og ved Mandal vgs. Ungdomsutvalget i
Mandal menighet kan tenke seg å være med og støtte Lagets arbeid gjennom å bli
partnermenighet. Se vedlagt søknad og Oddveig F. Olsson vil komme for å informere litt om hva
dette vil si for Mandal menighet.

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

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 06/00029
Dato: 05.11.2019
Arkivsak-navn: Annonsering
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Annonsering av gudstjenester i Lindesnes avis
Dokumentnummer: 06/00029-002
Løpenummer: 000061/19
Arkivkode: 046

Utvalgssaksnr.: 041/19

Saksfremstilling
Lindesnes avis har nå blitt kjøpt opp igjen og nye eiere vil ikke gi Den Norske kirke gratis
annonsering av gudstjenestene lenger slik vi har vært vant til i alle år. Mandal menighetsråd bør
diskutere om det er ønskelig med avisannonser framover. Prisen er høy, men fortsatt en del som
leser avisen, spesielt i den eldre garden. I tillegg til avisannonser blir gudstjenestene annonsert på
nettsiden, på Facebook, på oppslagstavle utenfor kirken og i menighetsbladet «På Kirkebakken»

Forslag til vedtak
Mandal menighetsråd ønsker at det nye arbeidsutvalget tar med seg tilbakemeldingene fra rådet i
dag og tar en gjennomgang av muligheter og priser for annonsering framover, og avgjør hva som
er mest tjenelig for menigheten.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 19/00012
Dato: 05.11.2019
Arkivsak-navn: Plan for opprustning av den gamle kinoen
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Plan for opprustning av den gamle kinoen
Dokumentnummer: 19/00012-001
Løpenummer: 000057/19
Arkivkode: 421

Utvalgssaksnr.: 042/19

Saksfremstilling
Nå som tidligere leietager, Sentrum menighet har flyttet ut fra kinoen, er arbeidet med å planlegge
fremtidig bruk og nødvendige oppgraderinger av anlegg og lokaliteter i full gang. Husstyret har
oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av: Kristian Sirevåg (leder), Ole Erik Grostøl, Ulf Aanonsen,
Bjørnar Johnsen Øybekk, Oddveig Flatebø Olsson som jobber med denne utfordringen.

Forslag til vedtak
Mandal menighetsråd takker for orienteringen og slutter seg til de planer arbeidsgruppen har for
arbeidet fremover. Menighetsrådet beslutter at det kan søkes om tilleggslån i Sparebanken Sør –
stort kr.700 000,- til finansiering av de foreløpige oppgraderinger slik det er beskrevet i
saksvedlegget.

Vedtak
Vedtak:
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Møtebok Mandal menighetsråd  
Møtedato: 13.11.2019  
Møtetid: kl. 19.00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
 
Tilstede:  
Ruth Skuland, Bjørn Arve Bentsen, Christian Garcia de Presno, Arvid Adriaenssens, Ole Erik Grostøl, Gunn 
Hilde Syvertsen, Elisabeth Mo Bakklund, Arild Førsund, Thor Anders Puntervold, Øyvind Klungland Lund, 
Frida Sandvik, Torunn Espeland Halvorsen, Glenn Ueland og Birte Løvåsen. 
 
 

1. Innkalling godkjent 
2. Protokoll fra forrige møte godkjent 

 
 
Saksliste: 
 
Orienteringssaker: 
Sak 000044 Rapport fra soknepresten 
Sokneprest Birte Løvåsen delte noen positive opplevelser fra sin tid her i Mandal menighet 
Sak 000045 Menighetens underutvalg 
Menighetsrådet hadde en gjennomgang av Menighetsrådets underutvalg, slik at medlemmen kan 
vurdere hva de har lyst til å være med på. Rådsmedlemmene ble oppfordret til å velge et utvalg 
som jobber med noe de brenner for. Hvem som tiltrer hvilke utvalg skal avklares i MR møtet 9.12. 
Sak 000046 Kursstøtte  
Gro-Kersti S. Førsund hadde søkt om kursstøtte og hadde fått dette innvilget. Hun var godt 
fornøyd med kurset hun hadde vært på.  
Sak 000047 Årshjulet 
Årshjulet ble gjennomgått for den aktuelle måneden. Regnskapsrapport for 3. kvartal skulle vært 
med på dette møtet, men ble utsatt til desember pga for mange saker denne gangen. 
Sak 000048 Referat fra utvalg 
Referat fra diverse utvalg er sendt ut på forhånd. 
Sak 000049 Nytt Fellesråd 
Nytt Fellesråd skal konstituere seg neste uke, den 20. november 2019. Menighetsrådet fikk se 
hvem som var valgt inn som representanter fra Mandal, Holum, Lindesnes og Marnardal. 
 
 
Vedtakssaker: 
Sak 034/19 Arbeidsutvalg for menighetsrådet 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd beslutter å opprette et arbeidsutvalg der hensikten er å avlaste 
menighetsrådet i behandling av rutinesaker og saker uten prinsipiell betydning. Saker som 
arbeidsutvalget behandler legges fram for påfølgende menighetsråd, som orienteringssaker eller 
vedtakssaker. 
Enstemmig vedtak. 



 
 
Sak 035/19 Gudstjenesteplan for 2020 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd har vurdert forslaget til gudstjenesteplan for Mandal for 2020 sammen med 
kommentarene fra Gudstjenesteutvalget. Planen godkjennes, men prestene anmodes om å ta 
hensyn til kommentarene fra Gudstjenesteutvalget og undervisningsleder for trosopplæringen, 
Oddveig F Olsson, i implementering av planen. Gudstjenesteutvalgets forslag om å flytte 
friluftsgudstjenesten fra 24.05 til 31.5 (1ste Pinsedag) godkjennes imidlertid ikke. 
Forslag til gudstjenesteplan for Skjernøy og Harkmark videresendes til de respektive 
menighetsutvalg for godkjenning. 
Enstemmig vedtak. 
 

 

 
Sak 036/19 Utleiereglement for det nye Kirkesenteret i Mandal 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd godkjenner det foreslåtte utleiereglement.  
Utleie kan starte når Husstyret finner at forholdene ligger til rette for dette. 

 Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 037/19 Misjonsprosjekt 2020-2023 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd takker Misjonsutvalget for god redgjørelse av misjonsprosjekt og ønsker for 
den neste treårsperioden å støtte de misjonsprosjektene som Misjonsutvalget har foreslått. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 038/19 Møtegodtgjørelse for menighetsråd 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd har betstemt at møtegodtgjørelse i henhold til offentlig regulativ utbetales 
direkte til hvert medlem. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 039/19 Signaturberettiget for Mandal menighetsråd 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd har bestemt at leder og nestleder i felleskap skal signere på vegne av 
Mandal menighetsråd. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 040/19 "Laget" som partnermenighet 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd godkjenner å bli partnermenighet til «Laget». 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 041/19 Annonsering av gudstjenester i Lindesnes avis 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd ønsker at det fortsatt skal være annonse i Lindesnes avis med informasjon 
om gudstjenestene i Mandal. For å redusere kostnadene ønsker Mandal menighetsråd at man 
annonserer på samme måte som de gjør i Stavanger. Viktig med god og fyldig informasjon om 
gudstjenestene i menighetsbladet «På kirkebakken», på nettsiden, på Facebook, via SMS-
tjenesten til de som ønsker det og på oppslagstavle utenfor kirken. Framover bør det vurderes om 
annonsen skal inn i avisen på lørdag i stedet for torsdag. 
Enstemmig vedtak 

 
 



 
 
 
Sak 042/19 Plan for opprustning av den gamle kinoen 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd takker for orienteringen, og slutter seg til de planer arbeidsgruppen har for 
arbeidet fremover. Menighetsrådet beslutter at det kan søkes om tilleggslån i Sparebanken Sør – 
oppad begrenset til stort kr.700 000,- til finansiering av de foreløpige oppgraderinger slik det er 
beskrevet i saksvedlegget. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
 
For Mandal menighetsråd 
 
Dianne Lauen Singstad 
Konsulent 
 


