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KJÆRE ALLE SAMMEN! 

 
  
2017 har vært et travelt og innholdsrikt år! 
Jeg vil berømme og takke alle frivillige som er engasjert i Mandal  
menighet. 
  
Vi er i full gang med nytt Kirkesenteret og vi gleder oss masse til vi kan begynne å ta 
dette i bruk. Dette prosjektet involverer- og vil involvere mange frivillige i lang tid 
fremover. 
  
I tillegg har vi mange aktiviteter, for både barn, ungdom og voksne!  
Mandal menighet er en aktiv menightet!  
  
Mandal kirke er også sjelden godt besøkt dersom man sammenligner oss med resten 
av landet. Det er gledelig! 
  
Takk til alle som legger ned tid og penger i vår menighet.  
Uten dere hadde dette blitt vanskelig! 
Gud velsigne dere alle. 
  
  
Alle gode tanker! 

 
 
 
Anne Marie Telhaug Winsnes 
Leder Mandal menighetsråd 
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1. MANDAL MENIGHETSRÅD 2017 
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Menighetsrådet har hatt 9 møter og behandlet 47 saker. 
Årsmøtet ble holdt på Toftenes bedehus søndag 12. mars kl. 18.00. 
Regnskapet føres av Regnskap Sør og revideres av BDO Noraudit Mandal DA. 
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2. ANSATTE - BEMANNINGSSITUASJONEN I MENIGHETEN  

 
 

 
Antall stillinger under Mandal kirkelige Fellesråd pr 31.12.2017 er som følger: 
 

 Administrasjon  Stilling % 

Ramstad, Øystein F. Kirkeverge 100 

Husby, Tanja Sævik 
Konsulent/ Personalkonsulent fra 
01.12.17 

50 

Henriett (Csècsi Lòrantnè) Renholder 25 

 Kirkene    

Engamo, Johanna   (till.valgt) Menighetskonsulent 100 

Lankinen, Anna     Kirketjener, sluttet 30. april 100 

Tro Magne Stoveland Kirketjener fra 1. mai 100 

Lindland, Tormod Kantor 100 

Madsen, Britt-Turid Kantor 80 

Røiseland, Marit Kirketjener 50 

Singstad, Dianne Lauen Vikar for konsulent 01.12.17-31.12.19 50 

 Kirkegårdene    

Kloster, Torbjørn   (till.valgt) Kirkegårdsarbeider 100 

Sørensen, Einar  (verneombud) Kirkegårdsarbeider 80 

Idland, Åsmund Kirkegården  

 Trosopplæring/Andre kirkelige 
formål    

Olsson, Oddveig Flatebø Undervisningsleder 100 

Aalvik, Lotte Ploug Menighetspedagog 100 

 Prestene  (ikke under fellesrådet)    

Haraldstad, Per Ragnar Prost 100 

Jansvik, Eva Marie   Sokneprest Mandal 100 

Kristensen, Helene Lohne Prostiprest 50 

Kristensen, Jan Helge Sokneprest Holum 100 

 

Klokkertjenesten ivaretas fortsatt av frivillige i alle kirkene. Fellesrådet gir et tilskudd 

til menighetene som kompensasjon for dette, etter antall gudstjenester. 

 

Antall ansatte i fellesrådet var pr. desember 2017, 14 personer. I tillegg kommer 
sommervikarer på kirkegården og i kirkene. Sykefravær i staben i 2017 er 6,67 %. 
Dette utgjør 235 dager, av totalt 2664 dagsverk. 
 
Mandal kirkelige fellesråd har stor glede av IA-avtalen med NAV og et godt 
samarbeid med saksbehandler i NAV. 
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3. VIRKSOMHETSPLAN OG SENTRALE SAKER 

 
 

3.1 VIRKSOMHETSPLAN 
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3.2 MENIGHETSRÅDETS SATSINGSOMRÅDER FOR 2017 
 
Fortsette arbeidet innen de fem hovedområdene, i samarbeid med utvalg og ansatte: 
 
* Gudstjenestelivet 
* Diakoni 
* Kirkerom og kirke-kunst-kultur 
* Trosopplæring og ungdomsarbeid 
* Misjon 
 
 
3.3 OFFERTILDELING, REGNSKAP, BUDSJETT 

 
Menighetsrådet har innvilget offer og behandlet budsjett- og regnskapssaker for råd 
og utvalg. 
 
SE EGET VEDLEGG 
 
 
3.4 KIRKESENTERET I MANDAL (TIDLIGERE «KIRKENS HUS») 
 
SE EGEN ÅRSRAPPORT 
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4. HOVEDOPPGAVER INNEN SATSNINGSOMRÅDENE 

 
 

4.1 TROSOPPLÆRING 

 
 
Hovedmål: 
 

 Gi barn og unge årlige opplevelser som gir kunnskap om kirken, styrke til troen 
og hjelp til å mestre livet. 

 

 Ha en trosopplæring som er nær dagens barn og unge gjennom tiltak og 
aktiviteter hvor barn og unge trives og opplever at de blir sett og tatt på alvor. I 
en slik atmosfære skal troen formidles, næres og styrkes, gjennom en 
trosopplæring som er nær troens kilder. Dette for å inspirere barn og unge til 
aktiv tjeneste i kirke- og samfunnsliv. (Fra Lokal plan for trosopplæring) 

 
Ny, revidert plan for trosopplæringen ble vedtatt januar 2017. 
 
 
 
4.1.1  DÅPSOPPLÆRINGSUTVALGET 
 
Rapport mangler grunnet sykemelding. 
 
 
 
4.1.2  UNGDOMSUTVALGET 
 
 1. Utvalgsmedlemmer 
 
Rebekka Torgersen, Mandal til juni. 
Harald Kolstad Varhaug, Holum, til juni. 
Kurt Alexander Jørgensen, Mandal 
Karoline Stoveland, Mandal 
Ole Peder Berge, Mandal til januar  
Ingunn Eikeland, Mandal MR  
Tom Inge Dahl, Mandal MR  
Liv Kristin Gaukås, Mandal til juni  
Åsmund Lundevik Landsnes, Mandal 

Fredrik Eivindssønn Beckstrøm, 
Mandal. 
Thea Thomsen, Mandal  
Håvard Kvidbergskår, Holum  
Karina Neema S. E. Olsen, Mandal fra 
sept. 
Oddveig Flatebø Olsson, 
Undervisningsleder, sekretær 

 
Utvalget har avholdt 9 møter i 2017, 6 på våren og 3 på høsten. 24 saker er blitt 
behandlet. 
 
 
 2. Formål og målgruppe 
 
Planlegge og gjennomføre aktiviteter for aldersgruppen 13-18 år, med hovedfokus på 
konfirmantene. 
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 3. Aktiviteter 
 
 
Utvalget har arbeidet med følgende saker i 2017: 
 
Kick off for konfirmantåret 
Ble gjennomført 14.januar på Bedehuset i Torjusheigt. Choral sang, band, andakt av 
Eva Marie Jansvik, info fra kr ungdomsaktiviteter. 
 
Konfirmanter 
I år var det totalt 123 konfirmanter i kommunen. Vi tok imot påmelding til nytt 
konfirmantkull i løpet av høsten. Det blir 134 konfirmanter i 2017. 
 
Konfirmantfest 
Utvalget var medarrangør til konfirmantfesten i Mandal 12.mai. I Holum var det 
fjorårskonfirmanter og foreldrene som stod for konfirmantfesten 13.mai. 
 
Actiondag 
Ble gjennomført 10.juni i Furulunden. Dette fungerer bra. 
 
Ungdomsgudstjenester i Holum 
I Holum holdes ungdomsgudstjenestene i kirken ca. 6 ganger i året. UG på 
bedehuset stiller opp. Samarbeidet med dem fungerer veldig godt. 
 
Ungdomsgudstjeneste i Mandal 
Det ble arrangert 3 ungdomsgudstjenester i 2017. To på våren og en på høsten. 
Choral sang på alle gudstjenestene. 
 
Natt-turnering for 10. klasse 
Mandalshallen 10.nov. Til sammen var det 31 påmeldte 10.klassinger på 
arrangementet i tillegg kom ledere. Natturneringen var fra kl 2000 til kl 0100. Vi 
ønsker å gjennomføre arrangementet i 2018 også. 
 
Felles konfirmantleir LISTA 17 
Leiren ble gjennomført 1.-5.juli. Der var 101 av våre konfirmanter med, i tillegg hadde 
vi med 18 frivillige ledere. Det er HEKTA som står for organisering av leiren. Det var 
en vellykket leir, god undervisning av Thore Thommassen, aktivitetsopplegg og 
seminarer i tillegg til sosiale arrangement. Leiren vil bli gjennomført i 2018 også, men 
da i Kragerø. 
 
Ungdomsalpha 
Vi startet opp en ny runde med Ungdomsalpha høsten 2017. Det har vært 
ungdommer fra 13-19 år på disse samlingene. Det var to grupper og to gruppeledere. 
Tor Magnus Tveiten og Bjørnar Øybekk. Alphaweekend ble arrangert i slutten av 
november. Dette fungerer veldig bra, og vi ønsker å gjennomføre alphakurs hver 
høst. Det har vært omtrent 25 ungdommer innom kurset, og gjennomsnitt for 
samlingene har ligget på 15 stk per gang. 
 
Budsjett for 2018 
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Levert menighetsrådene. 
Haydomaksjonen: 
Gjennomført med konfirmantene våren 2017. To heldige konfirmanter vant tur og 
reiser til Haydom i vinterferien 2018. Det er Angelica Iren Dalene og Bendik Valand. 
Det kom inn 115976,30,- til Haydomaksjonen. 
 
 4. Planlagt virksomhet for 2018 
 
Kick off for konfirmantene 13. januar 
Konfirmantfester 25.og 26.mai 
Actiondag 9.juni 
Konfirmantleir i Kragerø 24.-29. juni 
Ungdomsgudstjenester på fredager i Holum 
Ungdomsgudstjenester i Mandal 
Natt-turnering i november 
Alpha kurs for ungdommer til høsten 
 
 
 

4.2 UNDERVISNING FOR VOKSNE 

 
 
 
4.2.1. KVELDSBIBELSKOLEN «TIRSDAG 19-21» 
 
Det har vært kurs både vår og høst. Begge kursene hadde fem samlinger.  
Temaet v-17 var "Søndagens tekst" og h-17 "Martin Luther og reformasjonen".  
Ca 40 personer har vært med på kursene. Det har vært forskjellige kursholdere. 
Ansvaret for kveldsmaten rullerer på fem grupper med to personer i hver gruppe. 
Ansvaret for kursplanlegging har Helga Marie de Presno og Astrid Braadland. 
 
 
4.2.1. MANDAL Y´S MEN´S CLUB 
 
Medlemstall og lokalitet   
Klubben I Mandal har for tiden ca 130 medlemmer (og er Europas største!) 
Fast møtedag er siste tirsdag i måneden.   
Vi har møtene på Kanten gård hos Mari og Einar Sørensen. Der har vi holdt til siden 
klubben startet 25.mars 2014. Dette lokalet kan være trangt enkelte ganger, men 
styret har vedtatt å være her til vi kan flytte over i det nye Kirkesenteret. To av årets 
møter (siste før jul og siste i juni) har vi valgt å ha i andre lokaler.  
 
I november 2017 fikk vi besøk av Henrik Syse. Interessen for dette møtet var stor, ca 
150 fremmøtte(!), slik at Elvesalen i Buen, ble for liten. Dermed fikk vi også anledning 
til å teste ut «Kinosalen» i det nye kirkesenteret. Salen fungerte utmerket. 
 
I 2017 hadde vi 9 møter. Det kommer som regel mellom 60 og 80 personer på hvert 
møte, og det kan være opp mot 90! 
Vi legger stor vekt på det sosiale fellesskapet og gode foredragsholdere, enten det er 
lokal tilknytning eller folk "utenbys" fra. 
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Økonomi 
Inntektene kommer fra: 
Medlemskontingent med kr 700 pr år pr medlem  
Kollekt på klubbmøtene med kr 50 pr fremmøtt deltaker til dekning av matutgifter 
Enkel utlodning va 4 ganger i året på klubbmøter kan gi ca kr 3-4000 pr gang 
Dugnadsjobb for Sparebanken med rydding av de nye lokalene til Kirkesenteret ca kr 
6000 
Ekstra betaling for åpent julemøte med leie av Lokaler til 150 deltakere i fjor og Buen 
året før 
 
Utgiftene dekker i hovedsak følgende aktiviteter 
Kontingent til Ys Mens International Region Norge med kr 550 pr år pr medlem 
Månedlig støtte til Kirkesenteret i Mandal med kr 1000 pr måned  
Støtte til Mandal KFUK/M speidere med kr 5000 i fjor og kr 10000 tidligere år 
Matinnkjøp til klubbmøtene med ca kr 1100-1200 pr møte  
Leie av lokaler på Kanten med kr 1000 pr møte 
Leie av lokaler til julemøte - Buen eller "gamle kinoen"  
Støtte til internasjonale bistandsprosjekter i Ys Mens International regi. Dette er f. 
eks. kampen mot malaria og oppbygging av humanitært arbeid i tidligere krigssoner. 
Tilskudd til dekning av reiseutgifter for styremedlemmer til vennskapsklubber, og 
arrangementer i Ys Mens region Norge regi 
Tilskudd til dekning av reiseutlegg til tilreisende foredragsholdere (de får ikke 
honorar!) 
Klubbens aktiviteter er dugnadsbaserte og alle tillitsverv er ulønnet. 
Medlemskontingenten går nesten uavkortet til å støtte prosjekter som administreres 
av Y`s Men sentralt. 
 
Medlemsaktivitet 
Den kristne forankring er sentral og vi støtter opp om Dnk og vår lokale menighet. 
Målet for klubben er jo bla.a. å støtte det kristne barne- og ungdomsarbeidet i 
menigheten. 
Vi har også som et hovedmål å støtte utviklingen av det nye kirkesenteret, og 
klubben er fast giver. 
 
Vi har vennskapsklubber i Fredrikshavn og Kalundborg, Danmark, pluss en klubb i 
Ekaterinburg i Russland. Klubben i Fredrikshavn skal besøke oss i mai 2018. 
 
De fleste av klubbens medlemmer er med på aktiviteter i for Mandal Menighet. Dette 
gjelder bruktbutikken, håndarbeidsgruppa som står for det årlige markedet på 
Kanten, dugnad på kirkesenteret (De fleste av dugnadsarbeiderne er Y’s Mens 
medlemmer), diverse komiteer for kirkesenteret og medlemsverv i kirkens mange 
utvalg og komiteer. 
Klubben er en viktig del av Mandal Menighet! 
 
For Mandal Y`s Mens Club, Inger Marie Reinertsen Lillesund, sekretær 
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4.3 DIAKONIARBEIDET 

 
 
 
4.3.1. DIAKONIUTVALGET 
 
Diakoniutvalget består av fem personer. Disse er Venke Kristensen, Inger Margrete 
Hald Blixås, Helene Lohne Kristensen (prest fra staben) og to fra menighetsrådet; 
Roald Stallemo og Marit Seland. 
 
Vi har i 2017 hatt 6 møter og behanldet 17 saker. 
 
Diakoniutvalget har blant annet vært involvert i følgende: 
 
Tro og Liv 
er et sosialt og åndelig fellesskap for mennesker med utviklingshemming. Se egen 
rapport fra Tro og Liv. 
 
Kurver med hjelpemidler for å uttrykke tro 
Kurvene er blitt delt ut på sykehjemmets avdelinger og på omsorgssentrene. Kurvene 
inneholder blant annet gripekors, bøker med bibelvers, sanger, bilder og bønner, 
CD'er med Salmer og sanger. Hensikten med kurvene er at beboere, besøkende og 
personale skal bruke innholdet. Når innholdet er slitt eller blitt borte, fylle vi på med 
nytt. 
 
Jubilantgaver 
Menighetens 75- og 90-åringer får en gave levert hjem i forbindelse med jubileet. 
 
Kirkeskyss 
Det organiseres skyss til og fra kirka hver søndag. De som trenger skyss kan ringe 
og be om det. 
 
Skjærtorsdagsmåltid 
Etter kveldsgudstjenesten Skjærtorsdag blir det stelt i stand kveldsmåltid. I tillegg til 
god mat og sosialt samvær, blir det sunget påskesanger. 
 
Sorggrupper 
I samarbeid med Mandal Frivilligsentral tilbys deltakelse i sorggrupper. 
 
Fasteaksjonen 
Årlig innsamling til Kirkens Nødhjelps utadrettede humanitære arbeid. 
 
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 
KIA er et inkluderende fellesskap for mennesker med forskjellig kulturell bakgrunn og 
tro. To lørdager i måneden arrangeres kafé og en lørdag serveres middag. Det er 
andakt, mat og god tid til å bli kjent med hverandre. 
 
Kirkens SOS 
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Diakoniutvalget er kontaktpunkt med Kirkens SOS. 
 
 
Åpen julefeiring 
Julaften var det samlet 50 personer til julefeiring i Frelsesarmeens lokaler. 
Arrangementet er et samarbeid mellom Frelsesarmeen, Frivilligsentralen og Mandal 
Menighet. Det ble servert julemiddag mm, delt ut gaver og gang rundt juletreet. Som 
tidligere år ble alle utgifter dekket av sponsormidler. 
 
Det er gledelig at mange mennesker føler tilhørighet og får gode opplevelser 
gjennom de ulike diakonale tilbudene Mandal Menighet har. Vi ser frem til å ta i bruk 
det nye Kirkesenteret. Det vil gi bedre plass og uniformell utforming, noe vi savner i 
nåværende menighetshus. 
 
Marit Seland Leder av Diakoniutvalget Mandal Menighet 
 
 
 
4.3.2. TRO OG LIV 
 
Vi kan se tilbake på nok et år for Tro og Liv, Mandal Menighets tilbud til 
utviklingshemmede. Møtene har vi i menighetshuset 1 mandag i måneden. 35 - 40 
personer møter opp, de kommer fra Marnardal og Mandal, en usedvanlig trofast 
flokk. 
 
Ragnhild Ellefsen er valgt til ny leder, ellers i ledergruppen er Bjart Are Teigland, Rolf 
Arne Wrålsen, Gunvor Gjerdahl, Hildur Haagensen, Maia Aanensen, Marit Haaheim, 
Christoffer Westermoen, Per Ragnar Haraldstad og Aud Arntsen. Per Ragnar er 
presten vår, vi har en gudstjeneste på hvert møte. 
 
Vi har et trofast "band", Kåre Rosseland med trekkspill og Anne Lise Mortensen på 
gitar. 
 
Vårsemesteret hadde vi 5 samlinger, 4 i menighetshuset og avslutning på Valand 
bedehus i juni. En gruppe fra Lindesnes Trekkspillklubb var sammen med oss og 
underholdt. 
 
Høstsemesteret hadde vi 4 samlinger i menighetshuset, og vi deltok på 1 
gudstjeneste i Mandal kirke. 
 
Vi er takknemlige for at vi kan være med i dette flotte arbeidet, og vi ser fram 
til  fortsatt mange fine samlinger.. 
 
Aud Arntsen, sekretær 
 
 
 
4.3.3. GRØNN MENIGHET 
 
Det har ikke vært noen aktivitet på dette området, men Astrid Braadland er bedt om å 
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sette i gang utvalgsarbeidet på dette feltet. 
4.3.4. FRIVILLIGSENTRALEN 
 
Menigheten er medeier av Mandal Frivilligsentralen og samarbeider om sorggrupper. 
Ved etterspørsel kan Frivilligsentralens årsmelding distribueres. 
 
 
4.3.5. BESØK PÅ INSTITUSJONENE 
 
Prestene besøker jevnlig institusjonene.  
Per Ragnar Haraldstad har hatt ansvar for de ukentlige andaktene på Mandal 
Omsorgsenter. Her møter ca 65 personer opp hver gang. Det er nattverd en gang pr. 
måned. 
 
Eva Marie Jansvik har hatt ansvar for Orelunden og Ulvegjelet. Her er det andakter 
annenhver uke og et frammøte begge steder på 10-12 personer. Også på Orelunden 
er det nattverd ca en gang pr måned. 
 
Andaktene er fordelt mellom kantorene, og deres musikalske bidrag blir satt stor pris 
på. Det har også vært med frivillige medarbeidere med som pianister på noen av 
andaktene. 
 
 
 

4.4 MISJONSARBEID 

 
 
Misjonsutvalget har i 2017 bestått av følgende medlemmer: 
 
Tor Magne Stoveland 
Marion Sødal                                                                                                                                                         
Aud Marit Skjelsbæk, sekretær                                                                                                                          
Frida Sandvik, leder 
 
Misjonsutvalget har hatt 3 møter, og ellers kontakt via mail og tlf. 
 
1.  
Misjonen er en integrert del av menighetens arbeid. Det skal være et aktivt utadrettet 
misjonsarbeid og utvalget skal skape engasjement for menighetens 
misjonsprosjekter. 
 
Misjonsutvalget har et spesielt ansvar for de to misjonsprosjektene som 
menighetsrådet har avtale med, nemlig misjonsarbeidet for NMS i Japan, i Mukonoso 
menighet – og Stefanusalliansens arbeid blant søppelplass-barna i Kairo. 
I 2017 har det vært to ofringer til Stefanusalliansen og to ofringer til misjonsprosjektet 
i Japan. Misjonsutvalget har sørget for informasjon til gudstjenestene og bakst til 
kirkekaffen. 
 
Dagny Harkmark Straume og John Olav Straume avsluttet sin tjeneste i Japan ved 
utgangen av året. Vi takker for fint samarbeid!                                                                                        
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Menigheten fortsetter å støtte dette misjonsarbeidet, etter siste vedtak om 3 nye år 
fra høsten-16. 
 
2.  
Det er nå etablert et fast «misjonsvindu» i menighetsbladet med bilder og navn på  
misjonsprosjektene til menighetene i Mandal, Holum, Harkmark og Skjernøy. 
Det er satt opp plakater i våpenhuset om misjonsprosjektet for Stefanusalliansen. Der 
er det også informasjonsbrosjyrer til de som ønsker det. 
Ved Søndag for de forfulgte bidro vi med materiell/informasjon om Stefanusalliansens 
arbeid. 
 

 

Til venstre:  Stefanusalliansen i Kairo 

Til høyre:  Dagny og John Olav Straume ved Mukonso menighet i Japan.  

 
Frida Sandvik                                                                                                                                     
            
 
 
 

4.5 GUDSTJENESTELIVET 

 
 
 
 
4.5.1. GUDSTJENESTEUTVALGET 
 
 

 Utvalget har bestått av: 

Arild Førsund, Utvalgsleder (Menighetsrådet) 
Tom Rune Gundersen (Menighetsrådet)  
Eva Marie Jansvik, Sokneprest 
Tormod Lindland, Kantor 
Norunn Risdal. 
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 Formål/målgruppe og omfang: 

GU’s oppgave er å fremme gudstjenestelivet i Mandal kirke. GU skal bidra til at 
gudstjenestene har et innhold, en struktur og en ramme som gjør budskapet 
tilgjengelig og aktuelt. 
 

 Virksomheten i 2017 

GU har hatt 5 møter og har arbeidet iht. Mandal menighets virksomhetsplan for 2017-
2020. Aktivitetene utvalget har arbeidet med, støtter målene i virksomhetsplanen slik 
det fremgår av nedenstående tabell. 
 
Utvalget har sendt flg. saker til Menighetsrådet for behandling: 
 

 Gudstjenesteplan. 

 Prinsipper for offertildeling. 

 Vurdering av hensiktsmessig nattverdsfrekvens. 

 Vurdere hva som er ønskelig normal varighet for ulike typer gudstjenester. 

 Orientering til Musikkforeningen om at samspill med kantoriet ikke var mulig 

ved 1. juledagsgudstjenesten pga. orgelet ikke var i funksjon. 

 

 Vurdering av måloppnåelse 

 
Øke gudstjenestedeltakelsen: 
Gudstjenestedeltakelsen har vært omtrent som for 2017, men med 
svært godt besøk til gudstjenestene i og etter påske (3-400 på flere). 
Familiegudstjenester og gudstjenester som avviker fra tradisjonelle 
gudstjenester, har noe høyere oppslutning. 

 
Gudstjenester som favner på tvers av alder 
Majoriteten av forsamlingen på vanlige gudstjenester er i aldersgruppen 
60+. 
 
Barn og unge:  
Det har vært 11 familiegudstjenester. Gudstjenester som har vært en 
del av trosopplæringsplanen, samt friluftsgudstjenesten, har hatt god 
oppslutning av barn og unge og deres nærstående. 
 
Ungdom:  
Se rapport fra Ungdomsutvalget. 

 
Sammenheng mellom gudstjeneste og sosial aktivitet. 
Intensjonen med dette målet har vært å skape møteplasser der de som 
går til gudstjeneste kan treffes og bli bedre kjent med hverandre. Det 
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har vært arrangert kirkekaffe på kirkebakken (eller inne i kirken) etter de 
aller fleste gudstjenester. Turer etter gudstjenester har åpnet for positiv 
kontakt mellom deltakerne. 

 

 Økonomi   

Gudstjenesteutvalget har ikke eget budsjett. Inndekning av kostnader til 
gjennomføring av tiltak avklares fortløpende med Menighetsrådet.   
 
Arild Førsund (Leder)      
  
     
VIRKSOMHETSPLAN FOR GUDSTJENESTEUTVALGETS ARBEID 2017-2020 
 

Målområder: Aktivitet 2017: 

 Øke gudstjenestedeltakelsen 

1. Aktuell forkynnelse.  

Både egne prester og lekfolk utford-

res på tema. 

Gudstjenesteplanen gjennomgått. Løpende 
ivaretatt. 
Biskop Stein Reinertsen deltok ved 
Fastelavnsmessen i februar. Lekfolk har 
deltatt ved noen gudstjenester. 

2. Bruke ulike musikk-, kunst- og 

kultur-uttrykk for å stimulere gudstje-

neste-livet. 

Musikkgudstjeneste/Fastelavnsmesse i 
februar i samarbeid Kirkens Nødhjelps 
aksjonskomité og Trekkspillklubben. 
1.påskedag, Alle helgens dag, 1. juledag: 
Kantorigruppe  
Allehelgensmesse: Kantoriet. 
Musikere og solister har deltatt ved en rekke 
gudstjenester. 

3. Oversetter-hjelp til fremmed-

språklige.  

Baseres på bruk av frivillige ressur-

ser. 

Utsatt til 2018. 

4. Praktisk tilrettelegging.  

Eks. universell utforming/adkomst-til-

rettelegging, kirkerom-utforming 

også mht. småbarns-deltakelse.  

Kirke-skyss videreføres. 

Kirkerommet:  
Menighetsrådet og Fellesrådet har 
utarbeidet forslag som er fremmet for Biskop 
og Riksantikvar. Positiv respons. 
 
Kirke-skyss er videreført ved en gruppe 
frivillige. 

 Gudstjenester som favner på tvers av alder 

 Engasjere personer fra ulike 

grupper i gudstjeneste-gjennomfø-

ringen. 

Involverte grupper: 
Ungdomsutvalget, Søndagsskolen, 
Familiebaluba (pinsefest), Speidere 
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 Bruke ulike musikkformer, -in-

strumenter og musikere. 

Ref. pkt. 1b. 

 Bruke ulike gudstjeneste-former. 

Eks. temaguds-tjenester, felles-

gudstjenester, friluftsgudstjenester, 

målgruppeorienterte gudstjenester, 

forbønnsgudstjenester, meditative 

gudstjenester, etc. 

Musikkgudstjeneste m/Trekkspillklubben i 
februar. 
Meditative gudstjenester: Påske, 
Allehelgensmesse, 2. og 3. søndag i advent. 
Friluftsgudstjeneste på Verkssletta (mai). 
Felles-/friluftsgudstjeneste Skjernøy (juni). 
Felles-/friluftsgudstjeneste i Holum (Juli). 
Skalldyrgudstjenesten (august). 
Reformasjonsgudstjenester (4 utover året) 
Målgruppegudstjeneste (søndag for de 
forfulgte) med tekstlesning på Persisk 
(november). 
Skolegudstjeneste for Blomdalen før jul. 

 Sammenheng mellom gudstjeneste og sosial aktivitet 

 Invitere til ulike typer aktivitet 

utenom og i tilknytning til gudstje-

nesten. 

 Kirkekaffe hver søndag 

 Fellestur i nærområdet 

(typisk 1-3 timer) 

Kirkekaffe ivaretatt av en gruppe frivillige. 
Tur til Årevarden i Hålandsheia i mars. 
Felles-/friluftsgudstjeneste Skjernøy i juni. 
Felles-/friluftsgudstjeneste i Holum i Juli. 
Kirkekaffe på Risøbank i september 
Tur på Skjernøy i november. 

 Arrangere menighetsturer (med 

eller uten overnatting) 

Utsatt til 2018. 

 Støtte og aktivt delta i KN’s fas-

teaksjon 

Gjennomført på tradisjonelt vis. 

 Samarbeid med frivillige organi-

sasjoner, lag og foreninger i nærmil-

jøet.  Eks. bibeldagen, speiderguds-

tjeneste, hellig tre kongers gudstje-

neste. 

Bibeldagen m/Dag Smedmo. 
Speidergudstjeneste i april. 
 

 Bruke Kirkens hus til å bygge 

bro mellom søndag og hverdag. Eks. 

tidebønne-samlinger i kapellet i Kir-

kens hus. 

Utsatt til 2018. 
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4.5.2. STATISTIKK 
 

 
 
 

Mandal kirke 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hovedgudstjenester på 
søn-og helligdager * 

61 61 59 57 58 60 57 62 59 

Gjennomsnittlig antall 
deltakere 

284 271 299 290 286 264 245 231 254 

Nattverdgudstjenester 
på søn/helligdager 

21 24 22 23 21 22 25 23 23 

Gjennomsnittlig antall 
nattverdgjester 

130 111 129 165 164 118 139 125 127 

Familiegudstjenester ** 8 8 9 10 9 9 10 9 7 

Gjennomsnittlig 
deltakelse 

341 344 372 307 269 270 278 219 213 

Døpte 102 112 110 109 94 101 84 71  

Konfirmerte 118 116 102 115 119 115 113 83 91 

Antall vigsler 30 17 21 24 23 19 22 19 26 

Antall gravferder 116 125 102 97 91 81 103 101 124 x 

Antall konserter *** 13 17 15 7 7 8 8 6 11 

Antall 
kulturarrangementer 

6 8 9 6 3 3 2 1  

 
X Alle begravelser ( ikke bare v/prest) 
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Skjernøy kapell 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hovedgudstjenester på 
søn- 
og helligdager * 

22 21 20 20 20 22 20 21 19 

Gjennomsnittlig antall 
deltakere 

88 89 95 90 90 78 89 84 105 

Nattverdgudstjenester 
på søn-og helligdager 

9 7 9 11 10 12 11 9 12 

Gjennomsnittlig antall 
nattverdgjester 

45 62 61 73 59 47 61 62 72 

Familiegudstjenester ** 4 5 4 4 4 3 3 2 3 

Gjennomsnittlig 
deltakelse 

97 123 97  87 61 89 91 75 

Døpte 11 8 6 6 4 3 12 4 6 

Konfirmerte 5 5 8 7 5 2 2 4 6 

Antall vigsler 2 2 3 2 5 2 0 2 0 

Antall gravferder         0 

Antall konserter *** 0 0 0   0   0 

Antall 
kulturarrangementer 

0 0 0   0   0 

 
 
 

Harkmark kirke 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hovedgudstjenester på 
søn- 
og helligdager * 

21 20 19 20 19 18 18 17 15 

Gjennomsnittlig antall 
deltakere 

50 54 45 38 53 49 44 44 65 

Nattverdgudstjenester 
på søn-og helligdager 

9 8 8 10 6 7 7 7 6 

Gjennomsnittlig antall 
nattverdgjester 

25 24 24 25 31 28 32 28 43 

Familiegudstjenester ** 2 2 2 2 1 2 2 1 1 

Gjennomsnittlig 
deltakelse 

44 69 41 34 46 63 40 51 66 

Døpte 7 14 8 6 7 4 6 9 3 

Konfirmerte 7 6 1 1 3 6 1 1 5 

Antall vigsler 5 7 5 5 5 5 3 5 2 

Antall gravferder 5 8 1 6 7 2 2 5 5 

Antall konserter *** 1 1 1 2 4 1 1 1 1 

Antall 
kulturarrangementer 

0 0 0   0   0 

 
*Julaften inkludert  **I tillegg kommer familiegudstjenestene 17. mai og julaften. 
*** Konserter i kirken i menighetens regi. 
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4.5.3. SKJERNØY MENIGHETSUTVALG 
 
Menighetsutvalget på Skjernøy er en del av Mandal menighetsråd. 
Menighetsutvalgets viktigste oppgave er å tilrettelegge og planlegge gudstjenestene 
på kapellet. Menighetsutvalget samarbeider tett med Mandal menighet, 
Ungdomsforeningen og søndagskolen på Skjernøy. 
 
Medlemmer i Menighetsutvalget 2017 har vært: 
Leder:  Jan Harald Syvertsen 
Kasserer:  Lillian Dyrstad 
Sekretær:  Bergliot Haraldstad 
Ansvarlig for dåpsopplæringsprogrammet: Gunn Hilde Syvertsen 
Fra Mandal menighet: Per Ragnar Haraldstad 
Jan Harald Syvertsen og Gunn Hilde Syvertsen går ut av menighetsutvalget. Vi 
takker for den jobben dere har gjort. 
 
Styremøter 
Det har vært fire styremøter i år. Møtene har blitt brukt til å planlegge gudstjenester 
og andre aktiviteter. Utvalget har tatt ansvar for kirkekaffe og for å skaffe teknikere til 
gudstjenestene. Alle toåringer som er døpt på kapellet har fått besøk, og kirkebok er 
blitt delt ut til 4 åringene. Menighetsutvalget har også hatt praktiske oppgaver under 
gudstjenestene og hatt ansvar for fasteaksjonen. 
 
Gudstjenester 
Det har i 2017 blitt holdt 19 gudstjenester, 2003 personer deltok. Gjennomsnitt 105. 
På 11 av gudstjenestene var det nattverd. Nattverdsdeltagere var 807. Gjennomsnitt 
73 
Det ble døpt åtte barn 
Seks ungdommer ble konfirmert. 
Det var ingen vielser i år. 
 
Sommerens kveldsgudstjenester var godt besøkt. Det var gledelig at mange 
feriegjester deltok. Skjærgårdgudstjenesten ble ikke helt som planlagt. Kraftig regn 
gjorde at vi måtte trekke inn i kapellet. På gudstjenestene i september hadde vi 
besøk av Da Capo og i oktober sang Soul Children. Begge gudstjenestene var godt 
besøkt. «Syng jula inn» ble i år arrangert før den tradisjonelle julegrantenninga. Det 
kom ikke så mange som forventet på denne gudstjenesten. Men vi prøver ett år til. 
Gudstjenestene i påsken var godt besøkt. 2.påskedag tok vi opp en gammel tradisjon 
og arrangerte påskefrokost. Det kom ca. 50 personer, mange familier. 
Julaften var det julespill, et veldig populært arrangement som samler mange. Kapellet 
var stappfullt. Takk til store og små som deltok og gjorde dette arrangementet mulig. 
Det har vært kirkekaffe etter de fleste gudstjenestene. Mange har bidratt og gjort 
kirkekaffen til et hyggelig samlingspunkt etter gudstjenesten. 
 
Frivillig arbeid 
Det er mye frivillig innsats knyttet til gjennomføringene av gudstjenestene og annet 
menighetsarbeid på kapellet.   
Klokkere har vært: Tore Dag Bø, Eveline Hatlehol og Jorann Austerud. Takk til dere! 
Barn i 4-7 klasse har fått mulighet til å være kirkeassistenter. Vi synes det er veldig 
positivt at de deltar og har oppgaver under gudstjenestene. 
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Teknikere dette året har vært Daniel og Benjamin Hinderaker, Alfred Gundersen, Ole 
Henrik Dyrstad, Jonatan Aalvik og Fredrik Berge. Vi takker for den jobben dere har 
gjort. 
 
Mange har bidratt med sang og musikk. 
Det er dessverre få barn som kommer på søndagskolen. Det har også blitt færre 
samlinger når søndagskolen og gudstjenestene samkjøres. Men, vi gleder oss over 
at det drives mye annet arbeid for barn på kapellet og at det ser ut som disse 
arrangementene er godt besøkt.  
 
Vi er glade for at så mange deltar på gudstjenestene. Og ønsker at kapellet skal 
oppleves som et åpent og inkluderende felleskap der vi kan høre guds ord og få 
styrke til å leve som kristne. Vi vil takke for godt samarbeid med kirkesenteret og 
menighetens prester og organister. 
 
Bergliot Haraldstad 
 
 
4.5.4. HARKMARK MENIGHETSUTVALG 
 
Styremedlemmer er Unn Sandnes Eriksen,Hilde Juell, Carl S.Olsen og Reidun 
Eigebrekk. Jan Helge Kristensen har møtt på 2 styremøter. Unn er leder og kasserer. 
Reidun er sekretær.  
 
Det er avholdt 2 styremøter i menighetsutvalget, og et årsmøte. 
 
 1. Fordeling av takkoffer til gudstjenestene. 
 2. Forberedelse/deltagelse til familiegudstjeneste. 
 3. Utdeling av gaver til konfirmanter. 
 4. Pilgrimsvandring. 
 5. Julekonsert. 
 6. Kirkekaffe. 
 7. Tekstlesing og tilleggsoppgaver under gudstjenestene. 
 8. Deltagelse på fasteaksjonen. 
 9. Utdeling av blomster til de i sognet som er over 70 år. 
10.Budsjettet for 2018. 
 
Takk for samarbeid til frivillige og ansatte. 
 

 
4.6 KULTUR- OG MUSIKKLIV 

 
 
4.6.1 UTVALG FOR KIRKE-KUNST-KULTUR 
 
Utvalget har i 2017 hatt følgende medlemmer: 
 
Leder/økonomistyring: Bjørgulv Hamre                                                                                                                  
Praktisk koordinator:  Tormod Lindland                                                                                                      
Referent:    Liv Ulriksen                                                                                          
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Utvalgsmedlemmer:  Beate Frigstad og Karin Walvik Dahl 
Utvalget har hatt 6 møter i 2017. 
 
Formål/ramme for utvalgets arbeid. 
Vi fortsetter i tråd med tidligere vedtak fra oppstarten i februar 2006. 
Oppfølgning av Den norske kirkes kulturmelding fra 2005, «Kunsten å være kirke». 
Skape møteplasser mellom moderne mennesker og «det hellige». 
Gjennom ulike former for kunst og kultur, legge til rette for å imøtekomme 
menneskers lengsel og dragning mot det mysteriøse. 
Være et sted hvor opplevelser og intellekt, undring og søken, følelser og sanser kan 
tas på alvor. 
Være et sted hvor de store, evige spørsmålene skal få lyde. Der hvor man kan stille 
spørsmålet: Hva vil det egentlig si å være et menneske? 
Målgruppe: Voksne mennesker. 
 
Gjennomførte arrangement i 2017: 
 

Januar/Februar 
Bibelselskapets bildeutstilling «Sennepsfrøet – Bibelen fortalt fra Kasakhstan», 
56 bilder av kunstneren Nelly Bube. 
 
01.03.17 
Aftensang på Askeonsdag med Mandal Kantori, Anna Larkinen fløyte og             
liturg Eva Marie Jansvik. 89 tilstede. Sommerkonserter. 
 
14.06.17 
Britt Turid Madsen sammen med S.J.Oftedal fiolin, K.M.Haralstad cello, 
J.Engamo sang og en gruppe fra Da Capo. 75 tilstede. 
 
28.06.17 
Tormod Lindland sammen med Ø.B.Hinna og U.Singstad sang. 125 tilstede. 
 
05.07.17 
Tormod Lindland sammen med J.Veel fløyte. 47 tilstede. 
 
09.07.17 
Utvalget ble tildelt offeret under gudstjenesten. 
 
09.08.17 
Konsert med utøvere fra Latvia – flygel, sopran, messo-sopran. 20 tilstede. 
Sommerkonsertene samlet gikk i balanse. 
 
18.10.17 
Luther-kvelden «Luther og musikken» med T.Lindland og H.Sødahl. 25 
tilstede. 
 
17.11.17 
Filmkveld på Menighetshuset. Filmen «Luther» ble vist, fulgt av gode 
refleksjoner fra S.Skjelsbæk. 20 tilstede. 
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19.11.17 
Årets kunstutstilling, bilder av Mari Sørensen. Ble åpnet i etterkant av 
gudstjenesten, henger til første del av januar 2018. 

 
Planer videre 

Kunstutstilling november/desember.                                                                                                                                                    
Innlede fasten med Aftensang.                                                                                                                 
Temakvelder i Menighetshuset.                                                                                                      
Sommerkonserter juni/juli, midtukedag kl.20.00.                                                                                  
Multi/media forestilling.                                                                                                            
Samarbeidskonsert med Musikkens Venner i Mandal kirke.                                                                     
Humor som tema.                                                                                                                                    
Sangkveld, dans i kirka, filmkveld – ideer. 

 
Vi ønsker følgende for arbeidet videre: 

Arbeide i skjæringspunktet mellom det gamle og det nye, det 
trygge/bekreftende og det utfordrende/provoserende, det klassiske og det mer 
kommersielle. Vi søker å finne balansen mellom «det folkelige» for mange og 
«det sære/smale» som viser nye veier og nye tilnærminger. Vi ønsker å legge 
til rette for at mennesker gjennom kirkens rom og kirkens tro kan finne mening 
og tilhørighet. 

 
For «Kirke – Kunst – Kultur». 
Liv Ulriksen, referent. 
 
 
4.6.2 KORARBEID 
 
MANDAL BARNEGOSPEL 
 
Målsetning for arbeidet: 
Lage et godt, kristent tilbud for sangglade gutter og jenter i aldersgruppen 1.-4. Kl. 
 
Navn på lederne: 
Agnar Aasland er fast mann på tangenter, og David er like trofast bak trommesettet. 
Så takknemlige for de. I tillegg er vi også så heldige at vi får med oss Helene Ro 
Nilsen eller Stian Olsson på  bass på de fleste sangoppdrag, så vi er veldig heldige! 
 Andre ledere er Lill Kristin Rønneberg, Ida Marlen Sundstøl  og Gro Storaker. De er 
til stor hjelp med alt det praktiske på en korøvelse. 
Marianne Frivold er fortsatt dirigent 
 
Antall ledermøter: 2 
 
Saker tatt opp: 
program for våren 16, program for høsten 16, og ellers organisering av korøvelser 
 
Antall medlemmer: 
For våren 2017, hadde vi 28 betalende medlemmer, og høsten 2017, 31 betalende 
medlemmer. 
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Kort rapport fra arbeidet/høydepunkter: 
Vi øver hver torsdag fra 17.30-18.30, og hadde 16 øvelser på våren ,og 16 på 
høsten. Ingen store endringer i opplegget, men 2 sosialøvelser har vi hvert semester, 
og da legger vi vekt på å bli kjent. Enten bli-kjent-leker i grupper, eller den alltid 
populære pop-corn-øvelsen(med pop-corn-maskin innleid fra Taraxacum)Vi har også 
i samarbeid med trosopplærerne i Mandal menighet hatt en øvelse på høsten der alle 
2.klassinger inviteres til å komme. De får utdelt bok, og de får oppleve hvordan det er 
å være med i kor. Fin samling som vi hadde for tredje gang, høsten 2017 
Av opptredener kan nevnes, Åpen Søndag, familiegudstjenester, basar , julemesse 
og familiekonsert. 5 opptredener på våren, og 5 på høsten. 
Tilbudet om middag før øvelsene første torsdag i måneden, er blitt ett godt 
innarbeidet tilbud, og det kommer flere familier tilknyttet barnegospel her. Fin sosial 
møteplass. 
 
I høst prøvde vi å komme oss av sted på Barnegoseplfestival i Kragerø, men det ble 
for få som meldte seg på til at vi dro. Prøver igjen et annet år. 
Planer for neste arbeidsår: 
 
Høydepunktet for 2018 blir cd-innspilling sammen med Mandal Soul Children i april 
 
Bønneemner: 
At alle som kommer innom koret blir sett og inkludert. At vi kan peke på og fortelle om 
Jesus til oss selv og andre gjennom arbeidet og sangen. At Mandal Barnegospel er 
et attraktivt tilbud til barn fra både kristne og ikke-kristne hjem, og kan være med å 
bryte ned terskelen til kristne sammenhenger og være med på å lede folk til Jesus. 
 
Marianne Frivold 
 
 
MANDAL SOUL CHILDREN 
 
Målsetning for arbeidet: 
Lage et godt, kristent tilbud for sangglade gutter og jenter i aldersgruppen 5. Klasse  
og oppover som legger vekt på godt sosialt miljø, bra musikalsk opplæring på de 
unges premisser og godt åndelig miljø 
 
Navn på lederne: 
Marianne Lundevik Landsnes er med som voksenledere. I tillegg er Sissel Beate 
Frigstad med på turer og som åndelig ansvarlig. Har andakt ca en gang pr måned på 
en øvelse kalt soultimeøvelse 
Marianne Frivold, dirigent 
 
Antall ledermøter: 3 
 
Saker tatt opp: 
Program for våren og høsten 2017. Turer. Sosialt og åndelig miljø 
 
Antall medlemmer: 
Våren 2017-25 betalende medlemmer. Høsten 2017-18  betalende medlemmer(Lite 
kull som «rykket opp fra barnegospel) 
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Kort rapport fra arbeidet/høydepunkter: 
Vi øver hver torsdag fra 18.45-20.15. 16 i vår, og 16 i høst 
Av opptredener kan nevnes, Åpen Søndag , familiegudstjeneste på Skjernøya, 
familiekonsert sammen med Barnegospel, Barnas kulturdager i Buen,  julekonsert og 
familiemøte på Skogtun 
I år var det ikke Soul Children festival i Oslo, så vi valgte å ta en hyttetur på Olav 
Dales Hus(ved siden av Skogtun) Her hadde vi ei flott helg med mye sosialt, en del 
synging og gode Jesus samlinger på kveldene med både andakt, bønnevandring og 
mulighet for forbønn. Å oppleve så mange tweens komme til forbønn, er stort! 
Ellers legger vi fortsatt stor vekt på at tweensa skal lære å kjenne Jesus-så vi ber 
sammen hver gang og leser fra andaktsbok/snakker sammen. 
Ca en øvelse i måneden har vi innført noe som heter øvelse med Soultime. Da øver 
vi mindre, og bruker resten av tida på andakt med Sissel Beate- og noe enkel mat å 
kose oss med. 
Soulfredag er også noe vi fortsetter med. I vår hadde vi badtast party, og til jul hadde 
vi julebord. Begge deler en fredags kveld i kafeen. Kormedlemmene er med og 
planlegger litt, og det er stor stas, og kveldene går så altfor fort. 
  
Planer for neste arbeidsår: 
Det største prosjektet vårt kommende år, er cd-innspilling sammen med Barnegospel. 
I kjølvannet av det vil vi ha ei øvelseshelg på bedehuset med tilhørende overnatting. 
Og til høsten igjen, reiser vi til Oslo på Soul Children Festival! Ellers er planene alltid 
å bli et stadig bedre kor som tweensa får lyst til å bli med i når de hører oss synge, 
og som klarer å hjelpe de til å utvikle forholdet sitt til Jesus. 
 
Bønneemner: 
At alle som kommer innom koret blir sett og inkludert. At vi kan peke på og fortelle om 
Jesus til oss selv og andre gjennom arbeidet og sangen. At Mandal Soul Children er 
et attraktivt tilbud til tweens fra både kristne og ikke-kristne hjem, og kan være med å 
bryte ned terskelen til kristne sammenhenger og være med på å lede folk til Jesus. 
At vi må være der Gud vil ha oss. 
 
Marianne Frivold 
 
CHORAL 
 
Choral øver som tidligere onsdager kl. 19-20.30 på Menighetshuset. 
 
I 2017 har antallet av sangere vært mellom 15 og 25 ungdommer; i høst har antallet 
vært lavest siden en del av de «gamle», stabile sangere ble ferdige med 
videregående før sommeren og reiste fra byen….sådan er livet. Men gjengen som er 
igjen er flotte ungdommer  som trives godt i hverandres selskap. 
 
I 2017 deltok Choral på konfirmantenes Kick-off i januar. Haydom gudstjeneste i april,  
ungdomsmøte på Skjernøy i juni, konfirmasjonsgudstjenester i august. Så var det 
Julemesse i Misjonssalen i november og julekonsert og sang på 
juleaftensgudstjeneste i Mandal kirke i desember. Dessuten deltok koret i løpet av 
året på 3 ungdomsgudstjenester. Vi fikk denne høsten også til en overnattingstur på 
Vigmostad hytten-en tur som ga mersmak  
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Jeg som leder og dirigent føler meg fortsatt privilegert over å kunne synge og leve 
sammen med disse skjønne ungdommer og mitt håp og bønn er at dette kristne 
fellesskapet må gjøre en forskjell i ungdommenes liv. 
 
Lotte Ploug Aalvik 
 
 
MANDAL KANTORI 
 
Ved inngangen til 2017 hadde Kantoriet 62 aktive sangere, samt 4 sangere med 
permisjon. Tallene for høsten viser at koret ved utgangen av året hadde 56 aktive 
sangere, samt 9 permitterte. 
 
Styret har i 2017 bestått av Dianne Lauen Singstad (leder), Turid Sætrenes Olsen 
(sekretær), Bjørn Vikøyr, (noteansvarlig), Anne Marit Lid Rostrup (kasserer), Svein 
Walvick, Karin Dahl (nestleder) og Bente Steinstad. Dirigent Tormod Lindland har 
møtt fast i styret. Det har blitt avholdt 7 styremøter i løpet av året. Ellers har vi flere 
korister som på ulike vis har bidratt: Ryddemestere: Sigbjørn Sløgedal og Svein 
Walvick. Te og kaffelister: Gro-Kersti Svindland Førsund, Bevertning; Kari Kvamsdal. 
Kappeansvarlig: Unn Liestøl Larsen. Pyntekomite Lys i mørketid: Unn Liestøl Larsen 
og Linda Skaar. Oppmøteliste: Osmund Eikeland. Revisjon: Tørres G. Tørressen, 
Plakater: Eirik Leire Olsen, Gitar: Yngve Skrede, Bassist: Bjørn Hunt. 
 
Årets aktiviteter: 
 
Torsdag 5.januar Første øvelse. 
Torsdag 26.januar Årsmøte. 
Søndag 5.februar, kl. 18 Gudstjeneste med Lindesnes 

trekkspillklubb i Mandal Kirke. 
Torsdag 23.februar Vinterferie. FRI. 
Onsdag 1.mars, kl. 19.30 Aftensang på Askeonsdag. 
Lørdag 4.mars, kl. Øvelse med Mandal musikkforening. 
Søndag 26. mars, kl. 11 Gudstjeneste. Gr. 2. 
Lør-Søn 1.-2.april Øvelser og konsert med MMF i 

flerbrukshallen. 
Torsdag 13.april Påskeferie. FRI. 
Søndag 16.april, kl.11 Gudstjeneste, 1.påskedag. 
Søndag 14.mai, kl. 11 Gudstjeneste. Gr. 1 
Torsdag 25.mai Kristi himmelfartsdag. FRI. 
Søndag 11.juni, kl. 19 Konsert med Sigvard Dagsland i 

Mandal kirke. 
Søndag 13. august kl. 11 Skalldyr-gudstjeneste Giert Karis plass 
Søndag 20. august Konsert Domkirke sammen med 

Lindesnes trekkspillklubb 
Lør-Søn 23.-24.sept Øvelseshelg, Lindesnes Havhotell på 

Båly, og konsert i Spangereid kirke 
søndag ettermiddag, kl. 1600 

Søndag 05.nov. kl. 11 Allehelgensdag Gudstjeneste, Gr. 1 
Søndag 05.nov. kl. 19 Allehelgenskveld/-konsert 
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Søndag 19.nov. kl. 11 Gudstjeneste Gr. 2 
Søndag 19.nov. kl. 19 Konsert m/Tore Thomassen 
Søndag 17.des. kl. 19 Julekonsert «LYS I MØRKETID» med 

solist Ørjan B. Hinna 
Mandag 25.des. kl. 12 Høytidsgudstjeneste 1.juledag 
 
Våren 2017 begynte med konsert i Mandal kirke sammen med Lindesnes trekkspill 
klubb. Kirken var fullsatt og stemningen var stor. Det kom mange gode 
tilbakemeldinger fra både kantoriets og Lindesnes Trekkspill klubbens fan-klubber. 
Aftensang i Mandal kirke på Askeonsdag var også en veldig fin samling. Ganske 
mange hadde møtt opp, og tilbakemeldingene på korets oppstilling rundt i kirken var 
veldig positiv. Det gav en varm og god stemning. 
 
Koret hadde flere øvelser sammen med Mandal musikkforening i forkant av 
konserten 2.april. Vi hadde felles øvelser i Musikken hus, i Vrimlehallen på Mandal 
Videregående, og i flerbrukshallen der også konserten ble holdt søndag 2.april. 
Ganske godt oppmøte på konserten. Publikum satt rundt border, og det ble servert 
kaffe og kaker ved bordene. Bortsett fra at lyd og lys ikke var helt tilfredsstillende for 
Kantoriet, var det en veldig fin opplevelse for alle. 
 
Årets store konsert sammen med Sigvart Dagsland ble også en god opplevelse. 
Koret var med å kore på mange av Dagslands sanger, men vi hadde også noen av 
våre egne sanger i egen avdeling. Sigvart hadde også en egen avdeling, og koret 
fikk sitte ned å være med på konserten. Dagsland imponerte med sin stemme og 
plystre prakt, samt den lette og lekne måten å gjennomføre konserten på. 
Årets Skalldyrgudstjeneste på Giert Karis plass Skalldyr festival helgen, var atter en 
fest! Veldig mange mennesker hadde tatt turen til Gudstjenesten denne vakre 
augustdagen. Solskinn og sommer gav den perfekte rammen rundt gudstjenesten. 
Søndag 20.august fylte vi sammen med Lindesnes trekkspelklubb hele Domkirken i 
Kristiansand. Biskopen sa at han aldri hadde sett så lang kø utenfor Domkirken noen 
gang. Det var god stemning i salen, og mange stoppet opp og takket for flott konsert! 
Kor-øvingsweekend hadde vi i år på flotte Lindesnes Havhotell på Båly. Det var godt 
oppmøte av Kantoriseter denne helgen, og koret sponset mye av kostnadene fra 
korkassen. Dette ble bestemt av styret siden vi ikke hadde sommeravslutning etter 
Dagslandkonserten, samt at kassabeholdningen etter konserten med Lindesnes 
Trekkspillklubb var ganske bra. Trass i at Dirigenten var syk, ble det mye god øvelse.  
Vi fikk mye god mat, og god tid til å være sosiale. 
 
Lørdagen fikk mange med seg enten gå-tur eller sykkel-tur. Været var bra og  
omgivelsene desto bedre! Søndagen etter endt øvelse, hadde vi sang-gudstjeneste i 
Spangereid kirke. 
 
I midten av november kom Tore Thomassen til Mandal Kirke og hadde konsert 
sammen med Kantoriet. Godt oppmøte og en fin og lærerik konsert om Luther. 
Thomassen hadde sine hatter som han brukte i fortellingene mellom sangene. Det 
visuelle gjorde det lett å følge med, og mange var imponert over hans undervisning. 
Vår egen” Lys i mørketid” hadde dette året 303 betalende publikummere. Barn under 
18 år og Kantorister i permisjon fikk komme inn gratis. Innleid solist i år var Ørjan 
Bruskeland Hinna, og medvirkende musikere var Håkon Sødal og våre egne 
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musikere, Bjørn Hunt, Yngve Skrede og Jens Kjos-Hansen. Konferansier var Karina 
Dahl. Koret og de øvrige medvirkende har fått hyggelige tilbakemeldinger i etterkant 
av konserten. Etter konserten hadde vi jule-middag på Marna Cafe. 
«Korlederes hjørne» på øvelsen ble ønsket og innført. Korleder bruker 2-5 minutter 
på å informere koret om hva som diskuteres og bestemmes slik at kormedlemmene 
føler seg mer kontinuerlig oppdatert i hva som skjer, og vi kan glede seg sammen til 
ting vi skal være med på. 
 
Korets hjemmeside er lagt død, men vi har opprettet en egen Facebook gruppe 
(medlemsside) https://www.facebook.com/groups/256577124752720/ der koret kan 
spørre og få svar, gi beskjeder til hverandre, og styret kan informere om alt fra 
opptredener, antrekk, tider, etc. 
 
I tillegg har vi korets Facebook side https://www.facebook.com/mandalkantori/ der det 
legges ut arrangementer og andre ting som er interessant for korets følgere. 
 
Nytt av året er også at koret har fått sitt eget VIPPS nummer 133546, som kan 
brukes både av korets medlemmer for betalinger, men også under konserter etc. i 
tillegg til bank-terminal og cash. 
 
 
 
SENIORKORET DACAPO 
 
Ja, så er nok et korår over, og vi kan se tilbake på mange hyggelige opplevelser som 
beriker livene våre. 
 
Vi har hatt 16 øvelser og 1 øvelsestur til Lillesand (8.-9. september). 
 
Vi har sunget på gudstjeneste i Mandal kirke 19. februar og 29. oktober, på Skjernøy 
kapell 26. mars og 24. september. Vi var på NMS misjonsfest på Audnastrand 19. 
april, julemesse i Oddernes menighetshus 18.november og julemesse i Misjonssalen 
2. desember. Dessuten deltok vi på julekonsert i Mandal kirke 10. desember, med 
påfølgende juleavslutning på Risøbank. Der hadde vi også sommeravslutning 1. juni. 
Det er stadig Britt Turid Madsen som er vår dyktige dirigent. Hun ble dessverre syk i 
høst, men vi er svært heldige da vi har en stødig vikar i koret, Kai Stoveland. Han 
ledet oss trygt gjennom høstsemesteret. Stor takk til Kai og til Torbjørn Isaksen - som 
overtok tangentene i samme periode !!! Og ås ser vi fram til at Britt Turid kommer 
tilbake! 
 
Styret har bestått av: 
Svein Frigstad, formann/leder 
Ester Kige, nestleder/sekretær 
Bjørg Røiseland, styremedlem, note- og bevertningsansvarlig 
Ingar Evje, styremedlem 
Dirigent: BT Madsen, Kai Stoveland + T Isaksen 
Valgkomite: Jenny Hennestad, Finn Vida Mo, Elisabeth Kjølberg 
Kasserer/revisor: Bjarnhild Reinertsen/Thor Ivar Hansen 
Frammøteliste: Marianne Lavoll 
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Det er med glede vi takker for året som er gått, og med glede og frimodighet vi ser 
framover til ny dyst i 2018! 
 
Ester Kige, sekretær 

 
 
 
 

5. LOKALER 
 

 

5.1 MENIGHETSHUSET 

 
 

 
Fire vaskelag har vært i aksjon. De består av: 
 
1  Inger Hansson og Bernt Ove Bjørgsvik/Farideh Amiri Soltani 
2  Astrid Isaksen og Torbjørn Isaksen 
3  Lang Nawn Par Chinzah og Salem Par Chinzah 
       (Hjelper av og til: Tin Par Chinzah) 

Fra august overtok eritreere som leier menighetshuset jevnlig deres uker 
4  Jarl Velle, Else Marie Spetland og Jan Harald Spetland. 
 
Lars Kjølberg har ansvar for huset fra menighetsråd. 
 
Det er gjort en del vedlikehold, maling, vinduer er skiftet og elektrisiteten er utbedret. 
 
Det er stor aktivitet på huset, menigheten har egne arrangement og huset leies i 
tillegg jevnlig ut. 
 
 

 
6. FELLESTILTAK FOR MANDAL OG HOLUM MENIGHET 
 

Mandal og Holum menighetsråd er felles om Menighetsbladet, Givertjenesten og 
Trosopplæring. Økonomisk er fellestiltakene plassert under Mandal menighet. 
 

 
6.1 MENIGHETSBLADET «PÅ KIRKEBAKKEN» 

 
 
 
Redaksjonen har dette året bestått av Johanna Engamo (redaktør), Øyvind 
Braadland og Eva Marie Jansvik (sokneprest). Bladet har 6 utgivelser i året og 
distribueres til alle hustander i Mandal kommune. Det jobbes med å få med flere i 
redaksjonen. 
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6.2 GIVERTJENESTEN TIL TROSOPPLÆRING 

 
 
 
Fra 1.1.16 har givertjenesten i sin helhet gått til trosopplæringen. 
 
Årlig budsjetteres med kr 630.000, fra Givertjenesten (menighetsrådene) til 
fellesrådet. I tillegg har givertjenesten kostnader til ProFundo som håndterer 
giroutsendelser og banktrekk, porto og gebyrer. 
 
Selve givertjenesten innbrakte 498 652, en liten oppgang på ca 14 000 fra året før. 
Mandal og Holum menigheter har et felles ansvar for å få budsjettet i balanse. 
 
 
 

6.3 SAMARBEIDE 

 
 
 
6.3.1 SAMARBEIDE MED KRISTNE ORGANISASJONER 

 
Menighetsrådet har på forskjellige måter samarbeid med de kristne organisasjonene i 
byen. 
 
I trosopplæring samarbeides det med KFUK-KFUM-speiderne, Norsk luthersk 
misjonssamband, Det norske misjonsselskap, Normisjon, Acta, Norges 
Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Søndagsskolene, Trialklubben, 
Skjernøy kr. Ungdomsforening, Barneforening, Gutteklubb og Yngres på 
Toftenes, Yngres og Inside Out på Valand 
 
Søndagsskolene gir et viktig, kontinuerlig trosopplæringstilbud til barna. De fleste 
søndagsskolene legger opp sine semesterplaner slik at det ikke er søndagsskole når 
det er familiegudstjeneste. 
 
Mandal barnegospel og Mandal Soul Children drives sammen med Mandal 
Normisjon. Her overføres årlig kr 10.000 til drift, og korene deltar på minst to 
gudstjenester i semesteret. 
 
Menighetsrådet har samarbeidet med KFUK-KFUM speiderne på gudstjenesten på 
St.Georgsdag og 17. Mai. Da er speiderne med i prosesjonen inn og ut av kirken i 
forbindelse med gudstjenesten. 
 
I forbindelse med det nye Kirkesenteret i Mandal er det et nært samarbeid med 
Mandal KFUK/KFUM. 
 
Gjennom misjonsavtaler samarbeides det med NMS og Stefanusalliansen. 
Harkmark menighetsutvalg har samarbeid med Normisjons menighetsbyggende 
arbeid blant malinkefolket i Mali. 
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6.3.2 SAMARBEIDE MED SKOLER OG BARNEHAGER 

 
Oversikt over kirke-skole samarbeid: 

1.klasse 
Julevandring - barna kler seg ut og spiller juleevangeliet 

2.klasse  
Påskevandring - barna er med i fortellingen, vifter m palmegreiner, smaker på brød 
og druer. De får et innblikk i påskehistorien.  

3./4.klasse  
Omvisning i kirka (Furulunden kommer m 4.kl, de andre kommer i 3.kl).  
Fokus på symboler og arkitektur.  

5.klasse  
Vandring gjennom bibelen, 4 skoletimer i hver klasse. Et opplegg fra bibelselskapet 
som går igjennom de viktigste historiene i bibelen. Elevene lærer 73 bevegelser og 
ord knyttet til bibelfortellingene.  

5.klasse  
Skolegudstjeneste med utdeling av godt nytt (NT) 

6.klasse  
Planlegge og gjennomføre skolegudstjeneste for hele skolen 

 
Oversikt kirke-barnehage samarbeid: 

Juleløype                     
Påskeløype                                           
Barnas blomsterhage i Harkmark                                        
Besøk i barnehager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På vegne av Mandal menighetsråd, 11.05.2018 
 
 
 
 

Anne Marie Telhaug Winsnes                       Tom Rune Gundersen 
Leder                                                      Nestleder 
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