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KJÆRE ALLE SAMMEN! 
 

  
Vi har et usedvanlig tøft år som menighet bak oss. Det har vært smertefullt for 
oss som fellesskap, for oss som enkeltpersoner, for staben, for ulønnede 
medarbeidere og for byen.  
 
Det vi har sett er problematikken med at kirka både er trosfellesskap og arbeidsplass. 
Det som har skjedd på arbeidsplassen i Mandal kirke har rammet hele menigheten. 
Mandal kirkelige fellesråd har måttet følge arbeidslivets regler og derfor har ikke 
menigheten kunnet bli innlemmet i hele saken. I løpet av året har mange etterlyst 
åpenhet. Det forstår jeg. Samtidig har det vært nødvendig at personalsak og saker 
som omhandler arbeidsmiljø har blitt behandlet internt og i rette fora. Jeg tror de 
fleste nå ønsker å legge det vanskelige bak seg. Mange har allerede valgt å gjøre 
det. Likevel må vi erkjenne at hos noen er det sår som vil ta lang tid å leges. Å våge 
å stille de spørsmålene man har og ta ting opp direkte med hverandre, tror jeg alltid 
er en god metode for å komme videre på en god måte.   
Nå håper jeg vi, hver på vår måte og i det tempo som passer for oss, fortsetter med å 
brette opp ermene for at vi skal få en god utvikling som menighet. Om det er gjennom 
forbønn, fremsnakk av hverandre, ved å komme med oppmuntringer, gi penger eller 
bidra i de ulike tjenestene i menigheten. Vi trenger alt dette! 
 
Vi er i ferd med å kunne flytte inn i nye lokaler! Arbeidet med å skaffe menigheten et 
nytt menighetshuset som også huser de ansattes kontorer er i innspurten. Mandal 
menighet er svært heldige som har så mange engasjerte frivillige medarbeidere som 
både har gitt av tid, penger og krefter for å realisere det flotte prosjektet med nytt 
kirkesenter i Mandal sentrum. Kirkesenteret i Mandal vil bidra til å synliggjøre kirka i 
byen. Det gleder vi oss til!  
 
Vi har mye å glede oss over i vår menighet. I 2018 arrangerte menigheten Balubaleir 
for første gang. Dette var stor suksess, og vi håper det blir starten på mange flere 
menighetsturer som vil styrke fellesskapet i menigheten, også på tvers av 
generasjoner. I 2018 hadde vi også et stort konfirmantkull som vi allerede ser at kan 
bli en stamme for nye ungdomsaktiviteter i Kirkesenteret.  
 
Vi har et rikt og godt gudstjenesteliv i menigheten. Selv om vi savner kirketårn og 
orgel, kan vi glede oss over flotte gudstjenester. I likhet med resten av landet har det 
vært noe nedgang i gudstjenestebesøket i året som gikk. I 2018 var det noe skifte av 
medarbeidere og en del sykefravær, hvilket kan være årsak til at statistikken avviker 
mer enn det som faktisk er riktig. Uansett hva årsakene måtte være, ønsker vi å snu 
trenden, og vi ønsker velkommen alle som vil stå sammen om å bygge fellesskap, 
med Jesus i sentrum.  
 
 
Anne Marie Telhaug Winsnes 
Leder Mandal menighetsråd 
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Menighetsrådet har hatt 5 møter og behandlet 31 saker. 
Årsmøtet ble holdt i Mandal kirke søndag 27. mai kl. 12.30 rett etter 
gudstjenesten. 
Regnskapet føres av Regnskap Sør og revideres av Team Revisjon AS. 
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2. ANSATTE - BEMANNINGSSITUASJONEN I MENIGHETEN  
 

 
 
Når det gjelder den kirkelige bemanning i menighetene, er det Mandal kirkelige 
fellesråd som på vegne av alle sokn utøver arbeidsgiveransvaret for alle de kirkelig 
tilsatte (unntatt prestene). Etter tariffbestemmelsene er det slik at alle tilsatte i 
prinsippet skal kunne gjøre tjeneste i begge menighetene/hele kommunen. 
 
Følgende ansatte har tjenestegjort i menighetene: 
 
Prester:  
Per Ragnar Haraldstad, Jan Helge Kristensen, Eva Marie Jansvik, Helene Lohne 
Kristensen og Bjørnar Johnsen Øybekk har tjenestegjort. Jan Austad har også 
tjenestegjort som vikar. 
 
Kantorer:  
Britt Turid Madsen 80 % og Tormod Lindland 100 % til juni 2018. Vikarer: Øyvind 
Braadland, Dag Strømme, Margrethe Lans Syvertsen og Lotte Ploug. 
 
Undervisningsleder:  
Oddveig Flatebø Olsson 100 %  
 
Menighetspedagog:  
Lotte Ploug Aalvik 100 %  
 
Kirketjenere Mandal:  
Tor Magne Stoveland 100 %. Elisabeth Husby vikar.  
 
Kirketjener Harkmark:  
Einar Sørensen daglig drift. Sigvart Tveiten kirketjener gudstjenester  
 
Kirketjener Holum: 
Marit Røiseland 50 %. Håkon Kolstad Varhaug vikar fra januar til oktober og Ludvig 
Røiseland vikar fra november. 
 
Kirkeverge:  
Øystein Ramstad 100 %  
 
Konsulent: 
Tanja Sævik Husby 50 %  
 
Konsulent: 
Dianne Lauen Singstad 50 %  
 
Konsulent: 
Henriette C. Madsen Reiersen 50 % 
 
Menighetskonsulent:  
Johanna Engamo 100 % til juni. 
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Kirkegårdsarbeidere:  
Einar Sørensen 80 % og Torbjørn Kloster 100 %. Vikar Bjørn Sandberg fra oktober. 
 
Klokkertjenesten ivaretas fortsatt av frivillige i alle kirkene. Fellesrådet gir et tilskudd 
til menighetene som kompensasjon for dette, etter antall gudstjenester. 
 
 
 
3. MENIGHETSRÅDETS ARBEID 

 
 
 
 
3.1 VIRKSOMHETSPLAN 
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3.2 MENIGHETSRÅDETS SATSINGSOMRÅDER FOR 2018 

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 REGNSKAP, BUDSJETT 

Menighetsrådet har behandlet budsjett- og regnskapssaker for råd og utvalg. 

SE EGET VEDLEGG 

3.4 ØKONOMIUTVALGET  

Økonomiutvalget har bestått av Arild Førsund (Leder), Marianne Lohne og Henriette 
Reiersen (stab). I tillegg har Helga Marie De Presno, Astrid Braadland, Trond Haven 
(Regnskap Sør) og Martin Jansvik bistått utvalget. 
Utvalget har i 2018, utenom arbeid med budsjett og regnskapsgjennomgang, vurdert 
muligheter for forenkling og forbedring i økonomirutiner. Hensikten har vært å oppnå 
felles rutiner for håndtering av innkjøp og bilag og dermed gjøre disse sikrere og enk-
lere å administrere, samt å legge til rette for elektronisk håndtering av bilag.  

For økonomiutvalget, 13.3.19,  Arild Førsund 

3.5 KIRKESENTERET I MANDAL 

SE EGEN ÅRSRAPPORT 

3.6 BALUBALEIR 

Mandal menighet lanserte våren 2018 et nytt leirkonsept kalt Balubaleir. Første leir 
ble gjennomført ved Solstrand leirsted i Lindesnes kommune første helgen i mai med 
over 60 deltakere.   

Du skal ikke se bort ifra at denne leiren likner på andre familieleirer eller menighetstu-
rer, men navnevalget falt på «Balubaleir» fordi initiativet kom fra folk som er med på 
Familiebaluba. En liten komité tok på seg ansvaret for å planlegge og gjennomføre 
leiren. Den bestod av Inga Øybekk (leirsjef), Kristi Kvanvig, Marta Grostøl, Bjørnar 
Øybekk og Eva Marie Jansvik.  De fikk god hjelp av mange små, store og mellom-
store medarbeidere.  
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Selv om Baluba i kirken er en 
aktivitet for småbarnsforeldre 
og barn, har leirens målgruppe 
vært samtlige i menigheten. 
De fleste som deltok var imid-
lertid i den yngre gruppen, 
men også noen eldre ble med 
hele helgen. Ungdommene 
som var med bidro som ledere 
inn mot barna, og hadde sine 
egne samlinger på kvelden. 
Det ble en flott helg hvor 
mange nye vennskap ble etab-
lert. Målet for arrangementet 
var at menigheten kunne bli 
bedre kjent med hverandre og 
med Jesus. Det ble brukt mye 
tid på lek, kaffekos, tur, god 
mat og underholdning. Gjen-
nom helgen var det faste inn-
slag av Balubasamlinger, 
kveldsbønn og ”Undrings-samlinger”. Lørdag formiddag var det en utflukt til Tjøm-
stranda hvor flere tilreisende medlemmer fra menigheten deltok. Det var et populært 
arrangement for store og små. Natursti og grilling ble gjennomført i flott sommervær. 
Harald Lund dukket opp med ekte vedfyrt kaffekjele på 20 liter, som ble drukket opp 
av den kaffetørste forsamlingen.  
 
Søndagsgudstjenesten i Mandal kirke ble flyttet til Solstrand. Også her kom det 
mange tilreisende, omtrent 20, som feiret gudstjeneste sammen med leirdeltakerne.  
 
Komiteen melder om svært gode tilbakemeldinger på leiren og samlingspunktene 
mellom generasjonene, og de er allerede i gang med forberedelser til neste års Ba-
lubaleir. Da håper de at enda flere blir med- fra alle generasjoner. De vil også jobbe 
for å synliggjøre at man også kan bli med f.eks på turen til Tjøm og på gudstjenesten, 
uten å melde seg på hele helgen.  
  

Komiteen har bestilt leirstedet samme helg i 2019.    
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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. 
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4.1.1  DÅPSOPPLÆRINGSUTVALGET 
 
Årsmelding 2018 fra Dåpsopplæringsutvalget i Mandal menighet 
Utvalget har bestått av Rita Brådland, 
Glenn Ueland, Gunhild Fagerli Ueland, 
Jonas Malin, Bjørnar Øybekk (referent), 
Ameli Rebekka Rølland og Lotte 
Ploug(menighetspedagog). 
 
Formål/målgruppe:  
"Alle, alle vil vi ha med."  
Vårt mål er at alle døpte fra 0-12 år skal 
nås og få tilbud om deltakelse på 
aktiviteter, og slik få tilhørighet til 
menigheten. 
Antall møter: 5 
 
Tilbudene som ble gitt barn i aldersgruppen 0-12 år: 
 
Tårnagenthelg: 22.-23. september: 30 deltakere av 138. Opplegg for 3.klasse i kirka 
lørdag ettermiddag, gudstjeneste søndag. 
 
Juniorkonfirmantleir: 9.-10. februar med 83 deltakere av 198 fra 5.klasse. Nytt av 
året var det 1 leir fremfor som tidligere 2 og i tillegg var det på Solstrand leirsted og 
ikke Skogtun som tidligere. Evalueringen av disse endringer var at dette for det første 
er en veldig fin måtte å samle de frivillige fra dåpsutvalgene (Holum og Mandal)på-
dette å samarbeide på tvers er veldig bra og gir ny giv-for barna som deltaker er det 
også gøy å være sammen med flere og på tvers av skolekretsene-Solstrand leirsted 
fungerer utmerket-veldig deilig for alle å komme til ferdiglaget, god matJLeiren 
begynner med leiropphold fra fredag kveld til lørdag kveld og avsluttes med 
deltakelse på gudstjenesten søndag.     
 
Skattejakt og 4-årsbok: 10.-11.mars og 20.-21. oktober, skattejakt lørdag i kirka til 
sammen 34 deltakere av 114, utdeling av 4-årsbok på gudstjenesten, grilling på 
kirkebakken etterpå. 
 
Dåpsskole uke 21-23: 39 deltakere av 90. 3 samlinger over 3 uker for 6 åringer, 
avslutningshelg i 3.uke, til sammen 4 samlinger med undervisning og aktiviteter.  
Gudstjeneste med utdeling av diplom. 
 
Utdeling av dvd til 2-åringer: Deles ut på 2-års dåpsdag. 28 faste frivillige som er 
med på dette. «Min båt er så liten». 
 
Utdeling av dvd til 5 åringer: 20.august, 97 mottakere. Delt ut på døra denne 
ettermiddagen. «JarleTV1». 
 
Bekkevandring: 7.klasse. Lagkonkurranse i bekk på Harkmark. Godt samarbeid 
med Mandal KFUM/KFUK. 20 deltakere. 
Agent for rettferdighet: 19.oktober, 27 deltakere av 123. Solidaritetsopplegg for 
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4.klasse i kirka og på menighetshuset. Vi bruker skolens planleggingsdag. 
 
Lysvåken: 1.-2. desember, 31 deltakere av 174 fra 6.klasse. Overnatting fra fredag 
til lørdag i kirka. Deltagelse på gudstjeneste søndag kl.11. Undervisning og 
aktiviteter.  
 
Sprelleengel: Engel med kveldsbønn. Deles ut på dåpssamtalen. Antall døpte i 
2018: 58 barn 
 
Babysang: Torsdag formiddag på menighetshuset. 61 stk til sammen på 4 kurs over 
6 samlinger hver. 
 
Krølletrall: 11. og 12. september, sang og bibelfortelling for 3 åringer. 22 fremmøtte 
av 94 inviterte. 
 
Familiebaluba:  Mandager i Mandal kirke- middagsservering, samling og grupper. Vi 
har hatt forskjellige grupper i løpet av 2018: Dans, sang, hobbyaktivitet og leker. I 
gjennomsnitt har det vært 25 personer hver gang 
 
Kirke-barnehage samarbeid: 
Påskeløype og juleløype for barnehagebarn: Opplegg en time på dagtid i kirken 
ukene før jul og påske. Alle barnehagene i Mandal deltar. Godt samarbeid. 
Barnas blomsterhage i Harkmark En times opplegg for barnehagen med planting av 
blomsterhage i eget bed utenfor kirka.  
 
Kirke-skole samarbeid: 
Julevandring 1.kl, påskevandring 2.kl, omvisning i kirkene for 3./4.kl, besøk med 
Vandring gjennom bibelen i 5.kl m utdeling av Godt Nytt, gudstjeneste i 5.kl, og 
skolegudstjeneste for alle klassene arrangert sammen med 6.klasse. 
 
Planlagt virksomhet i 2019:  
Klubb for tweens, fredager på det nye Kirkesenteret. 
 
Mandal 12. mars 2019 
Lotte Ploug 
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4.1.2  UNGDOMSUTVALGET 
 

 
 
Årsmelding 2018 fra Ungdomsutvalget i Mandal og Holum 
 
1. Utvalgsmedlemmer 
Kurt Alexander Jørgensen (Mandal), Fredrik Eivindssønn Beckstrøm (Mandal), Karo-
line Stoveland (Mandal), Ingunn Eikeland (Mandal MR), Tom Inge Dahl (Mandal MR), 
Håvard Kvidbergskår (Holum, til aug.), Karina Neema S. E. Olsen (Mandal), Martine 
Stensland (Mandal, fra april), Filip Olsson (Mandal, fra september), Emilie Farestad 
(Mandal, fra oktober), Oddveig Flatebø Olsson (Undervisningsleder, sekretær). 
 
Utvalget har avholdt 8 møter i 2018, 5 på våren og 3 på høsten. 22 saker er blitt be-
handlet. 
 
2. Formål og målgruppe 
Planlegge og gjennomføre aktiviteter for aldersgruppen 13-18 år, med hovedfokus på 
konfirmantene. 
 
3. Aktiviteter 
Utvalget har arbeidet med følgende saker i 2018: 
Kick off for konfirmantåret: 
Ble gjennomført 13.januar på Sentrum, gamle kinoen. Choral sang, band fra Hekta 
og Mandal, andakt av Eva Marie Jansvik, info fra kr ungdomsaktiviteter. 
Konfirmanter: 
I år var det totalt 135 konfirmanter i kommunen. Vi tok imot påmelding til nytt konfir-
mantkull i løpet av høsten. Det blir 85 konfirmanter i 2019.  
Konfirmantfest:  
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Utvalget var medarrangør til konfirmantfesten i Mandal 25.mai. I Holum var det fjor-
årskonfirmanter og foreldrene som stod for konfirmantfesten 26.mai. 
Actiondag:  
Ble gjennomført 9.juni i Furulunden. Dette fungerer bra. 
Ungdomsgudstjenester i Holum:  
I Holum holdes ungdomsgudstjenestene i kirken ca. 6 ganger i året. UG på bedehu-
set stiller opp. Samarbeidet med dem fungerer veldig godt.  
Ungdomsgudstjeneste i Mandal:  
Det ble ikke arrangert ungdomsgudstjenester i Mandal kirke i 2018. Det ble arrangert 
ungdomsgudstjeneste på Skjernøy 15.juni. Dette var et USB arrangement (Ungdom 
Sammen for Byen, Felleskirkelig samarbeid). 
Natt-turnering for 10.kl:  
Mandalshallen 9.nov. Til sammen var de 24 påmeldte 10.klassinger på arrangemen-
tet i tillegg kom ledere. Natturneringen var fra kl 2000 til kl 0100. Vi ønsker å gjen-
nomføre arrangementet i 2019 også. 
Felles konfirmantleir KRAGERØ 18: 
Leiren ble gjennomført 24.-29.juni. Der var 113 av våre konfirmanter med, i tillegg 
hadde vi med 11 rødskjorter (ungdomsledere) og 10 foreldre som bidro med dug-
nadsinnsats. 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 2019 også. Planleggingen er godt i 
gang. 
Ungdomsalpha: 
Vi startet opp en ny runde med Ungdomsalpha høsten 2018. Det har vært ungdom-
mer fra 13-19 år på disse samlingene. Tor Magnus Tveiten og Oddveig Flatebø Ols-
son var ledere. Alphaweekend ble arrangert i begynnelsen av november. Dette fung-
erer veldig bra, og vi ønsker å gjennomføre alphakurs hver høst. Det har vært om-
trent 20 ungdommer innom kurset, og gjennomsnitt for samlingene har ligget på 12 
stk per gang.  
Budsjett for 2019:  
Levert menighetsrådene. 
Haydomaksjonen: 
Gjennomført med konfirmantene våren 2018. To heldige konfirmanter vant tur og rei-
ser til Haydom i vinterferien 2019. Det er Ingrid Corneliussen og Karianne Skogseide.  
Det kom inn kr 121.490,- til Haydomaksjonen. 
USB (Ungdom Sammen for Byen) 
Våren 2018 ble vi med i det felleskirkelige rådet, ungdom sammen for byen. Målset-
ningen for USB er å ha felleskirkelige arrangement i kommunen en gang i måneden. 
Vi er representert i styret og ønsker å bidra til fellesskap med de andre menighetenes 
ungdomsarbeid.  
 
4. Planlagt virksomhet for 2019 
Kick off for konfirmantene 13.januar 
Konfirmantfester 24.og 25.mai 
Actiondag i juni 
Konfirmantleir i Kragerø 23.-28.juni 
Ungdomsgudstjenester på fredager i Holum 
Ungdomsgudstjenester i Mandal  
Natt-turnering i november 
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Alpha kurs for ungdommer til høsten 
 
 
Mandal 01.03.2019 
Oddveig Flatebø Olsson 
Undervisningsleder, Sekretær Ungdomsutvalget 
 
  
4.2 UNDERVISNING FOR VOKSNE 

 
 
4.2.1. KVELDSBIBELSKOLEN «TIRSDAG 19-21» 
 

 
 
Årsrapport 2018 fra Kveldsbibelskolen - Tirsdag 19-21 
 
Ledergruppe: Helga Marie de Presno og Astrid Braadland 
Kveldsbibelskolen er arrangert med fem samlinger både i vår og i høst på 
menighetshuset. I vår var "Katekismen" tema, og i høst "Det kristen livet". Det er 
forskjellige personer som står for undervisningen, og fem grupper á to personer står 
for kveldsmaten. Det har vært en takknemlig oppgave å be folk om å bidra.  25-30 
personer er vanligvis til stede på møtene, men det totale antall som har vært innom i 
løpet av året er i alle fall 50. Kveldsbibelskolen går i dybden på mange ulike emner. 
Det setter vi stor pris på. Vanligvis blir det også tid til samtale rundt bordene. På den 
måten blir det et godt fellesskap blant de frammøtte. 
 
Mandal 8.januar 2019 
Astrid Braadland 
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4.2.1. MANDAL Y´S MEN´S CLUB 
 
Årsrapport 2018 fra Mandal Y´s Men´s Club 
 
Navnet til Mandal Y´s Men´s Club kan være forvirrende. Klubben er med i en 
internasjonal sammenheng. Det er tilsvarende klubber i mange land i verden.  For at 
man skal kunne kommunisere, er engelsk det naturlige formelle språket man har 
valgt. Den første klubben som ble stiftet, i USA, var bare for menn. Det varte ikke 
lenge før kvinner ble med i klubbene, og slik er det i Mandal. I Norge er det 45 
klubber. 
Vi har i dag ca 120 medlemmer i vår klubb. Det sier noe om at klubben dekker et 
behov i vår by og i vår menighet. I mars skal vi feire 5-års jubileum. Klubben vår er 
den største klubben I Europa. Bjørn Arve Bentsen er for tiden leder for Y´s Men 
Norge. Dessuten er han med i styret for Europa! 
 
Et klubbmøte 
Vi har noen faste elementer på våre klubbmøter. Vi har det vi kaller “3-minutter”, som 
er et minikåseri om et fritt valgt emne. Måltidet, som alle setter pris på, er et vanlig 
kveldsmåltid bestående av brød og pålegg. Vi har et hovedforedrag, som alltid er 
interessant. Vi synger, og kvelden avsluttes med en andakt vi kaller Kveldstanker. Vi 
har 5 klubbmøter om våren og 4 om høsten. Møtene er alltid siste tirsdag i måneden. 
Vanligvis er det 70-80 personer tilstede. 
Som regel har vi klubbmøtene på Kanten gård hos Mari og Einar Sørensen. 
Men mai-møtet i 2018 var på Risøbank. Vi startet også opp høsten med møte på 
Risøbank. Da hadde vi gleden av et uforglemmelig møte med og foredrag av Turi 
Egner Olderheim, datter av Thorbjørn Egner. Siste møte før jul var vi i den gamle 
kinoen. Håkon Sødal bragte oss da inn i adventstiden, gjennom ord og toner. Ellers 
hadde vi i 2018 for eksempel besøk av major i Frelsesarmeen, Sverre Petter 
Alvsåker, som orienterte om Frelsesarmeens virksomhet. Jan Inge Revheim fortalte 
og demonstrerte ved lydeksempler hvordan nedsatt hørsel oppleves. Otto Pedersen 
fortalte gripende om sitt liv, og organisasjonen Way Back, som hjelper 
fengselsinnsatte tilbake til samfunnet. Fotograf Peder Austrud viste flotte bilder, og 
tema var “Jakten på lyset. Mohammad Abdullahi Alason fortalte om de problemene 
han møtte som innvandrer til Norge. 
I mai hadde vi besøk av vår vennskapsklubb fra Fredrikshavn. Været var strålende. 
Spesiell opplevelse var gudstjenesten i Harkmark kirke, der alle som hadde en 
oppgave I gudstjenesten, var medlemmer i klubben vår. 
 
Aktivitet utenom klubbmøtene 
Mange av klubbens medlemmer var med på dugnad i det nye kirkesenteret. Vi finner 
også mange medlemmer som butikkpersonale i bruktbutikken. Y´s Men har påtatt 
seg flyttesjauen når menighetskontorene skal tømmes og utstyr flyttes ned i nye  
kontorer. Noen medlemmer har funnet sin plass i Markedsgruppa, som forsyner 
vårens marked på Kanten med hjemmelagde håndarbeidsprodukter. Iveren er stor 
når vi har en jobb å gjøre, enten klubben får betalt for det eller ikke. 
 
Vennskapsklubber 
Vi har vennskapsklubber i Ekaterinburg i Russland, samt Fredrikshavn  og 
Kalundborg I Danmark. Til sommeren er det Europeisk konferanse i Ekaterinburg, og 



 

 
 

17 

i 2020 landsmøte i Mandal. Det siste blir stort!  
 
Mandal Y´s Men´s Club er åpen for alle. Vi tar med glede imot nye medlemmer! Vi 
ser også fram til å ta det nye kirkesenteret i bruk 
 
Styremedlemmer i 2018 var Bjørn Arve Bentsen, Asbjørn Flåt, Jan Austad, Marit 
Jakobsen Tednes, Kai Sødal og Aud Kirsti Seglem 
 
For Mandal Y´s Men´s Club,  
Inger Marie Reinertsen Lillesund, leder 
Mandal, 01.03.2019  
 
 
 
4.3 DIAKONIARBEIDET 

 
 
 
4.3.1. DIAKONIUTVALGET 
 
Årsrapport 2018 fra Diakoniutvalget  
 
Diakoniutvalget består av fem personer. Disse er Venke Kristensen, Inger Margrete 
Hald Blixås, to fra menighetsrådet; Roald Stallemo og Marit Seland og en fra staben; 
Helene Lohne Kristensen frem til august og Eva Marie Jansvik fra august og ut året.  
Vi har i 2018 hatt 7 møter og behandlet 29 saker.  
Diakoniutvalget har vært involvert i følgende:  
 
Tro og Liv  
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, fyller vi på med 
nytt.  
 
Jubilantgaver  
Menighetens 75- og 90-åringer har fått en gave. Det er flere frivillige som har sluttet å 
være med på utdeling av gavene i løpet av 2018. Derfor har vi, i samråd med 
menighetsrådet, fra i høst valgt å kun gi gave til de som fylle 90 år.  
 
Kirkeskyss  
Det organiseres skyss til og fra kirka hver søndag. De som trenger skyss kan ringe 
og be om det.  
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Skjærtorsdagsmåltid  
Etter kveldsgudstjenesten Skjærtorsdag blir det stelt i stand kveldsmåltid på 
menighetshuset. I tillegg til god mat og sosialt samvær blir det sunget påskesanger. 
Ca 45 personer deltok.  
 
Sorggrupper  
I samarbeid med Mandal Frivilligsentral tilbys deltakelse i sorggrupper.  
 
Fasteaksjonen  
Årlig innsamling til Kirkens Nødhjelps utadrettede humanitære arbeid.  
 
Kristent Inter kulturelt 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  
Diakoniutvalget er menighetens kontaktpunkt med Kirkens SOS.  
 
Åpen julefeiring  
Åpen julefeiring ble arrangert i samarbeid med Frivilligsentralen og Frelsesarmeen i 
Frelsesarmeens lokaler. 68 personer deltok. Det ble servert julemiddag med dessert 
og kaker. Alle fikk gaver. Arrangementet blir godt sponset av lokalt næringsliv.  
Se også egen rapport.  
 
Grønn Menighet  
Fokus på vern om alt Gud har skapt. Det ble "blåst nytt liv" i grønn menighet våren 
2018. Det er gledelig at Grønn Menighet er aktiv igjen med konkrete tiltak.  
Se også egen rapport.  
 
Nytt kirkesenter  
Vi gleder oss også over at det nye kirkesenteret snart er klart til å ta imot diverse 
aktiviteter. Både Tro og Liv og Skjærtorsdagsmåltidet trenger mer plass i universelt 
utformede lokaler.  
 
Frivillige  
Noe bekymring er det til at flere av våre trofaste frivillige har "sagt opp" sitt 
engasjement det siste året. Vi har ikke greid å skaffe nok nye frivillige.  
 
Marit Seland, leder av Diakoniutvalget  
 
 
4.3.2. TRO OG LIV 
Årsberetning 2018 for Tro og Liv 
 
Tro og Liv er Mandal menighets tilbud til utviklingshemmede. Vi kan se tilbake på nok 
et fint år med våre deltakere. 1 mandag i måneden samles vi ca. 40 personer i 
menighetshuset. Det blir fullt med så mange, og opptil 4 store rullestoler. Da har vi et 
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godt og varmt felles-skap, veldig god stemning. En usedvanlig trofast flokk. Vi er 
veldig takknemlige. Vi gleder oss forøvrig til mer plass i det nye menighetssenteret. 
Vårsemesteret 2018 hadde vi 5 samlinger i menighetshuset, 1 avslutningsfest på 
Valand be-dehus i juni og vi deltok på 1 gudstjeneste i Mandal kirke. Det kan også 
nevnes at en gruppe fra Lindesnes Trekkspillklubb har i flere år vært med på festen 
på Valand, til stor glede for oss alle! 
Høstsemesteret 2018 hadde vi 4 samlinger i menighetshuset og vi deltok på 1 
gudstjeneste i Mandal kirke. 
Ledergruppen består av Ragnhild Ellefsen, leder, Bjart Are Teigland, Rolf Arne 
Wrålsen, Ma-rit Haaheim, Hildur Haagensen, Maia Aanensen, Christoffer 
Westermoen, Dagny Harkmark Straume, Gro Kersti Førsund, Aud Arntsen. Dessuten 
er Per Ragnar Haraldstad på alle sam-lingene, som vår faste prest.  
Gunvor Gjerdahl sluttet sist sommer etter å ha vært med fra starten. 
 
Vi har et trofast "band", Kåre Rosseland på trekkspill og Anne Lise Mortensen på 
gitar. Vel-dig viktige personer. 
 
Takknemlig hilsen fra oss alle! 
Tro og Liv v/Aud Arntsen, sekretær 
 
 
4.3.3. GRØNN MENIGHET 
Årsrapport 2018 fra "Grønn menighet"-utvalget 
 
Medlemmer: Karoline Stoveland, Helle Emilie Osestad, Karina Neema S Olsen og 
Astrid Braadland 
Arbeidet startet opp etter vedtak i Mandal menighetsråd sak 034/17.  
Utvalget hadde sitt første møte 12.03.18. I løpet av året ble det holdt tre møter, ett 
arbeidsmøte og ett arrangement. 
Vi startet arbeidet med å se tilbake på det som var gjort tidligere. Spesielt interessant 
var menighetsrådets vedtak sak 001/10 - Mandal menighet- en grønn menighet og 
brosjyren "Vår grønne menighet". 
I løpet av året har vi vært i kontakt med ungdomsutvalget, diakoniutvalget, 
gudstjenesteutvalget og misjonsutvalget for å finne ut hva som kan gjøres for å bli en 
grønnere menighet. Dette ble i alle fall en påminnelse om at menigheten er en grønn 
menighet og oppfriskning av tidligere valgte tiltak. 
Utvalgets største prosjekt var klesbyttedagen 17. november på Kirkesenteret. Dette 
ble et svært vellykket arrangement der mange plagg skiftet eier og stemningen var på 
topp. Ca 50 personer var innom i løpet av åpningstiden, kl. 12-16. 
 
Planer for 2019: 
Klesbyttedag i juni. Fortrinnsvis sommerklær. 
Oppfordre til bruk av egen kopp i stedet for pappkopp ifm kirkekaffe 
Oppfordre til så miljøvennlig drift som mulig på det nye Kirkesenteret. 
 
Mandal 12. februar 2019 
Astrid Braadland 
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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. 
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4.4 MISJONSARBEID 

 
 
 
 
Årsrapport 2018 for Mandal menighets misjonsutvalg 
 
Misjonsutvalget har i 2018 bestått av følgende medlemmer: 
Tor Magne Stoveland, Marion Sødal, Aud Marit Skjelsbæk, sekretær og Frida Sandvik, leder . 
                                                                                                                                                                                                                                                                      
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 (tidligere Mukonoso menighet, nå 
generelt), og Stefanusalliansen sitt arbeid blant søppelplass-barna i Kairo. 
 
2. I 2018 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. 
 
3. Misjonsutvalget har hatt 3 møter, og ellers kontakt via mail og tlf. Ved ett møte hadde vi 
besøk av bispedømmets misjonskoordinator Ivar Sannes for samtale om misjons-
engasjement og misjonsarbeid – og hvordan vi best kan profilere menighetens 
misjonsprosjekt. 
Vi har også til et møte mottatt informasjon fra misjonskonsulent og fra 
kommunikasjonsrådgiver i NMS, om utviklingen når det gjelder misjonsarbeidet i Japan. Fra 
våren 2017 gjelder misjonsavtale med NMS på land og ikke kun prosjekt. Pengene som 
samles inn, går dermed til hele arbeidet som NMS har i Japan. 
 
4. Det er etablert et fast «misjonsvindu» i menighetsbladet med bilder og navn på 
misjonsprosjektene til menighetene i Mandal, Holum, Harkmark og Skjernøy. 
Det er plakater i våpenhuset om misjonsprosjektet for Stefanusalliansen. Der er det også 
informasjonsbrosjyrer til de som ønsker det. 
Vi har høsten-18 levert et forslag til informasjon om arbeidet blant Stefanusbarna i Kairo til 
menighetsbladet. 
 
5.Mandal menighet har i 2018 overført offermidler på kr 19.589 til Stefanusalliansen, og til 
NMS i Japan kr 14.406. 
 
Misjonsutvalget ønsker at det også skal være fokus på menighetens misjonsprosjekter i det 
nye kirkesenteret, og bidrar gjerne til det. 
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Stefanusbarna i Kairo                         Mukonoso menighet i Japan 

                       
 
Mandal 07.02.19 
Frida Sandvik 
                                                             
            
 
4.5 GUDSTJENESTELIVET 

 
 
 
 
4.5.1. GUDSTJENESTEUTVALGET 
 
Årsrapport 2018 fra Gudstjenesteutvalget (GU) 
 
1. Utvalget har bestått av: 
Arild Førsund, Utvalgsleder (Menighetsrådet), Tom Rune Gundersen (Menighetsrådet), Eva 
Marie Jansvik, Sokneprest, Tormod Lindland, Kantor (1. møte), Norunn Risdal.  
Britt Turid Madsen trådte inn i stedet for TL fra oktober.  
 
2. 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.  
 
3. Virksomheten i 2018 
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:  

a) Gudstjenesteplan. 
b) Forslag om å gjennomføre spørreundersøkelse med fokus på «Hvordan favne nye 

gudstjenestedeltakere?» 
 
4. Vurdering av måloppnåelse 

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

 
Gudstjenester som favner på tvers av alder  

Det har vært 62 gudstjenester, hvorav 38 ordinære gudstjenester, 13 familiegudstje-
nester, 1 aftensang, 1 kveldsgudstjeneste, 1 musikkgudstjeneste, Skalldyrgudstje-
neste, 1 prosjektgudstjeneste med konfirmanter, foruten høytidsgudstjenester og 4 
konfirmasjonsgudstjenester.  
Majoriteten av forsamlingen på vanlige gudstjenester er i aldersgruppen 60+. 
Barn og unge: Gudstjenester som har vært en del av trosopplæringsplanen, samt fri-
luftsgudstjenesten, har hatt god oppslutning av barn og unge og deres nærstående.  
Ungdom: Se rapport fra Ungdomsutvalget. 
 

Sammenheng mellom gudstjeneste og sosial aktivitet. 
Det har vært arrangert kirkekaffe på kirkebakken (eller inne i kirken) ved de aller 
fleste gudstjenester. Turer etter gudstjenester har åpnet for positiv kontakt mellom 
deltakerne. 

 
5. 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 2018: 
1. Øke gudstjenestedeltakelsen 
a) Aktuell forkynnelse.  

Både egne prester og lekfolk utfordres 
på tema.  

Biskop Stein Reinertsen deltok ved 
Fastelavnsmessen i februar. Lekfolk har hatt 
talen ved enkelte gudstjenester. 

b) Bruke ulike musikk-, kunst- og kultur-ut-
trykk for å stimulere gudstjeneste-livet.  

Musikkgudstjeneste/Fastelavnsmesse i februar i 
samarbeid Kirkens Nødhjelps aksjonskomité og 
Arne Vigeland m/band. 
Frivillige musikere og solister har gledet oss med 
flott sang og musikk ved en rekke gudstjenester. 
Kantoriet ble uten dirigent fra april og deltok 
derfor mindre ved gudstjenester enn normalt. 

c) Oversetter-hjelp til fremmedspråklige.  
Baseres på bruk av frivillige ressurser.  

Utsatt i påvente av spørreundersøkelse. 

d) 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. 
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Kirke-skyss er videreført ved en gruppe frivillige. 

2. Gudstjenester som favner på tvers av alder 
a) Engasjere personer fra ulike grupper i 

gudstjeneste-gjennomføringen.  
Involverte grupper: 
Ungdomsutvalget, Søndagsskolen, 
Familiebaluba (pinsefest), Speidere 

b) Bruke ulike musikkformer, -instrumen-
ter og musikere.  

Ref. pkt. 1b. 

c) Bruke ulike gudstjeneste-former. 
Eks. temaguds-tjenester, felles-gudstje-
nester, friluftsgudstjenester, målgrup-
peorienterte gudstjenester, forbønns-
gudstjenester, meditative gudstjenes-
ter, etc.  

Musikkgudstjeneste m/Arne Vigeland m/band 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). 
Prosjektgudstjeneste m/konfirmanter. 
 

3. Sammenheng mellom gudstjeneste og sosial aktivitet 
a) Invitere til ulike typer aktivitet utenom 

og i tilknytning til gudstjenesten. 
- 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 
Turer planlagt i august og oktober kansellert 
pga. været. 

b) Arrangere menighetsturer (med eller 
uten overnatting) 

Vellykket familietur til Solstrand i mai med godt 
besøkt gudstjeneste. 

c) Støtte og aktivt delta i KN’s fasteaksjon  Gjennomført på tradisjonelt vis. 
d) Samarbeid med frivillige organisasjoner, 

lag og foreninger i nærmiljøet.  Eks. bi-
beldagen, speidergudstjeneste, hellig 
tre kongers gudstjeneste.  

Speidergudstjeneste i april. Speiderne deltok 
ved friluftsgudstjenesten på Verkssletta der de 
også tok ansvar for leker og griller. 
 

e) Bruke Kirkens hus til å bygge bro mel-
lom søndag og hverdag. Eks. tidebønn-
samlinger i kapellet i Kirkens hus.  

Baluba-aktiviteten i kirka på mandager har vært 
godt besøkt. 

 
 
 4.5.2. STATISTIKK 
 
 
Mandal kirke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201

8 
Hovedgudstjenester på 
søndag og helligdager * 

61 59 57 58 60 57 62 59 61 

Gjennomsnittlig antall 
deltakere 

271 299 290 286 264 245 231 254 241 
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Nattverdgudstjenester 
på søndager/helligdager 

24 22 23 21 22 25 23 23 26 

Gjennomsnittlig antall 
nattverdgjester 

111 129 165 164 118 139 125 127 126 

Familiegudstjenester ** 8 9 10 9 9 10 9 7 10 
Gjennomsnittlig deltakelse 344 372 307 269 270 278 219 213 194 
Døpte 112 110 109 94 101 84 71 77 57 
Konfirmerte 116 102 115 119 115 113 83 91 115 
Antall vigsler 17 21 24 23 19 22 19 26 17 
Antall gravferder 125 102 97 91 81 103 101 124 x 118 
Antall konserter *** 17 15 7 7 8 8 6 11 3 
Antall 
kulturarrangementer 

8 9 6 3 3 2 1  2 

 
X Alle begravelser (ikke bare v/prest) 
 
Skjernøy kapell 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201

8 
Hovedgudstjenester på 
søndag 
og helligdager * 

21 20 20 20 22 20 21 19 21 

Gjennomsnittlig antall 
deltakere 

89 95 90 90 78 89 84 105 87 

Nattverdgudstjenester 
på søndag og helligdager 

7 9 11 10 12 11 9 12 11 

Gjennomsnittlig antall 
nattverdgjester 

62 61 73 59 47 61 62 72 55 

Familiegudstjenester ** 5 4 4 4 3 3 2 3 2 
Gjennomsnittlig deltakelse 123 97  87 61 89 91 75 44 
Døpte 8 6 6 4 3 12 4 6 3 
Konfirmerte 5 8 7 5 2 2 4 6 7 
Antall vigsler 2 3 2 5 2 0 2 0 2 
Antall gravferder        0 0 
Antall konserter *** 0 0   0   0 0 
Antall 
kulturarrangementer 

0 0   0   0 0 

 
 
 
Harkmark kirke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201

8 
Hovedgudstjenester på 
søndag 
og helligdager * 

20 19 20 19 18 18 17 15 16 

Gjennomsnittlig antall 
deltakere 

54 45 38 53 49 44 44 65 48 
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Nattverdgudstjenester 
på søndag og helligdager 

8 8 10 6 7 7 7 6 5 

Gjennomsnittlig antall 
nattverdgjester 

24 24 25 31 28 32 28 43 27 

Familiegudstjenester ** 2 2 2 1 2 2 1 1  
Gjennomsnittlig deltakelse 69 41 34 46 63 40 51 66  
Døpte 14 8 6 7 4 6 9 3 4 
Konfirmerte 6 1 1 3 6 1 1 5 2 
Antall vigsler 7 5 5 5 5 3 5 2 3 
Antall gravferder 8 1 6 7 2 2 5 5 3 
Antall konserter *** 1 1 2 4 1 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. 
 
Gjennomsnittlig antall gudstjenestedeltakere   
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4.5.3. SKJERNØY MENIGHETSUTVALG 
 
Skjernøy menighetsutvalg - årsmelding 2018 
 
Menighetsutvalget på Skjernøy er en del av Mandal menighetsråd. 
Menighetsutvalgets viktigste oppgave er å tilrettelegge og planlegge gudstjenestene 
på kapellet.  
Menighetsutvalget har et godt og nært samarbeid med Mandal menighet, 
søndagsskolen og ungdomsforeningen på øya. 
 
Medlemmer i Skjernøy menighetsutvalg 2018:  
Leder: Jostein Handal 
Kasserer: Lillian Dyrstad 
Sekretær: Bergliot Haraldstad 
Prost Per Ragnar Haraldstad har møtt fra Mandal menighet 
Louise Pariggi gikk ut av styret i 2018. Jan Kristian Berge tok hennes plass. 
Bergliot Haraldstad og Lillian Dyrstad er på valg.  Begge har sagt seg villige til å 
fortsette en ny periode.  
 
Menighetsutvalget har avholdt 5 styremøter i år. Møtene har vært brukt til å planlegge 
gudstjenester og andre aktiviteter på kapellet.  
Det har i 2018 vært holdt 21 gudstjenester.  
Tre barn har blitt døpt.  
Sju ungdommer har blitt konfirmert. 
Ett par har blitt viet. 
 
Menighetsutvalget har hatt ansvar for å organisere kirkekaffen etter gudstjenestene. 
Kirkekaffen er et sosialt treffpunkt. Det er mange som blir igjen for en kaffekopp og litt 
prat. 
Alle som går på ungdomsskolen får tilbud om å være teknikere under 
gudstjenestene. Det har dessverre vært vanskelig å skaffe nok folk til denne jobben.  
Ordningen med kirkeassistenter har ikke fungert i 2018. Vi håper dette kan komme i 
gang neste år. 
Det har vært søndagskole på de fleste gudstjenestene. Vår erfaring er at det kommer 
flere barn på søndagskolen enn på familiegudstjenestene. 
Andre påskedag var det påskefrokost før gudstjenesten. Det kom seksti personer. 
Påskefrokosten ble positivt omtalt i Lindesnes avis.  
Julaften var kapellet stappfullt. Alle ville få med seg årets julespill. Takk til alle som 
stiller opp og gjør dette mulig. 
 
Menighetsutvalget har arrangert fire temakvelder: 
• I mars snakket Per Ragnar Haraldstad om «Reformasjonen og Luther». 
• Senere på våren hadde han et interessant foredrag om «Katekismen». 
• I oktober kom Eva Marie Jansvik. Tema for kvelden var «Takk for livet». 
• Mari Sørensen kom i november. Hennes tema var «Kirkeåret».  
Det ble servert kveldsmat på alle møtene. Temakveldene var godt besøkt. 
Vi forsøkte å arrangere en medarbeiderfest men måtte avlyse denne pga. av for få 
påmeldte. 
Vi ønsker å kjøpe en lysglobe til kapellet og håper den vil være på plass i 2019.  
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Vi vil takke alle som har bidratt med små og store oppgaver i året som gikk.  
Vi er glade for at så mange deltar på gudstjenestene. Vi 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 ber om Guds velsignelse over alt arbeid som gjøres 
på kapellet.  
 
 
For Menighetsutvalget på Skjernøy, februar 2019  
Bergliot Haraldstad 
 
4.5.4. HARKMARK MENIGHETSUTVALG 
 
Årsmelding fra Harkmark menighetsutvalg 2018 
 
Utvalgets medlemmer er Unn Sandnes Eriksen, Hilde Juell, S. Olsen og Reidun Eigebrekk. 
Jan Helge Kristensen var prestenes representant i utvalget til han sluttet i juni. Bjørnar 
Johnsen Øybekk har overtatt og deltatt på 1 møte. 
Unn er leder og kasserer. Reidun er sekretær. 
 
Menighetsutvalget har gjort følgende oppgaver; 
 
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 2019. 
 
Takk for samarbeid til frivillige og ansatte.  
 
 
 
4.6 KULTUR- OG MUSIKKLIV 

 
 
4.6.1 UTVALG FOR KIRKE-KUNST-KULTUR 
 
Utvalget for «KIRKE, KUNST OG KULTUR». 
 
Utvalget besto ved inngangen til 2018 av følgende: 
Leder/økonomistyring  : Bjørgulv Hamre 
Praktisk koordinator       : Tormod Lindland 
Referent                              : Liv Ulriksen 
Utvalgsmedlemmer       : Beate Frigstad og Karin Walvick Dahl 
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Kunstutstillingen til Mari Sørensen. Den ble tatt ned 05.01.18. Mange positive kommentarer 
gjennom alle ukene den prydet kirken. Mari var fornøyd med respons og salg i etterkant. 
 
Fredag 09.02.18. Multimedia forstillingen «Mitt nabolag». Flotte bilder, god musikk, en fin 
forestilling. 
 
Askeonsdag 14.02.18. Aftensang med Mandal Kantori. Liturg Jan Austad. 
 
Temakveld 14.03.18. Tema: Leve enklere v/ «Padlosof» Lars Verket, ca. 50 tilstede i Menig-
hetshuset. En flott kveld. 
 
Ideene videre var mange, men i møtet 10.04.18. ble det besluttet å legge ned utvalget og 
stille plassene til rådighet for andre. 
 
Ref. Liv. 
 
 
 
4.6.2 KORARBEID 
 
MANDAL BARNEGOSPEL 
 
Årsrapport for Mandal Barnegospel 2018 
 
Målsetning for arbeidet: 
Lage et godt, kristent tilbud for sangglade gutter og jenter i aldersgruppen 1.-4. Klasse 
Navn på lederne: 
Agnar Aasland er fast mann på tangenter, og av og til er også David Aasland med oss på 
trommer. I tillegg er som oftest Helene Ro Nilsen med på bass. Dette er veldig bra for koret, 
og det blir enda gøyere å synge. 
 Andre ledere er Ida Marlen Sundstøl og Gro Storaker . De er til stor hjelp med alt det 
praktiske på en korøvelse. Begge disse sluttet våren 2018. Har hatt litt vansker med å finne 
nye, men rett før jul begynte Nina Brådland Vatne. Veldig bra 
Marianne Frivold er fortsatt dirigent 
Antall ledermøter: 2 
Saker tatt opp:  
program for våren 18, program for høsten 18, og ellers organisering av korøvelser 
Antall medlemmer: 
For våren 2018, hadde vi 26 betalende medlemmer, og høsten 2018, 15 betalende 
medlemmer. (veldig stort kull som gikk fra Barnegospel til soul Children denne høsten)  
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) 
Av opptredener kan nevnes, Åpen Søndag, familiegudstjenester, basar, julemesse og den 
store Håpskonserten i Mandal kirke ifbm ny cd.  3 opptredener på våren (Pga cd innspilling), 
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og 6 på høsten.  
Tilbudet om middag før øvelsene første torsdag i måneden, er blitt ett godt innarbeidet 
tilbud, men opplever at det kommer litt færre familier tilknyttet barnegospel nå enn før. Kan 
være mange grunner til det, og det er noe vi må se på fremover 
Høydepunktet for 2018 var cd-innspilling sammen med Mandal Soul Children i april. Cden 
«Alltid med» ble spilt inn i Sanden Studio. Barnegospel var med på lørdagen, og gjorde en 
kjempejobb. Også stor stas både for små og store å ha Håpskonsert i kirka ibm release av 
cden. Kjempegøy å ha med Mandal Gospel Voices også. 
Planer for neste arbeidsår: Ingen store planer, men mål om å fortsette et jevnt godt arbeid 
med å gi Jesus til barna gjennom sangen. Vurderer også å innlemme barnegospel i «Soul-
Children-familien» og melde det inn som Soul Kids kor. Da er aldersgrensen fra 5-9 
år(4.klasse). Dette er noe vi skal vurdere i løpet av våren. 
 
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. 
 
Mandal 29.01.2019 
Marianne Frivold 
 
 
Mandal Soul Children 
Årsrapport for Mandal Soul Children 2018 
 
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 og Sissel Beate Frigstad er med som voksenledere. I tillegg er 
Marte Frivold med som hjelpeleder. Marianne Frivold, dirigent 
Antall ledermøter: 3 
Saker tatt opp:  
program for våren og høsten 2018. Turer. Sosialt og åndelig miljø. Cd-innspilling og Håps-
konsert 
Antall medlemmer: 
Våren 2018-23 betalende medlemmer. Høsten 2018-35 betalende medlemmer(Stort  kull 
som «rykket opp fra barnegospel)  
Kort rapport fra arbeidet/høydepunkter: 
Vi øver hver torsdag fra 18.45-20.15. 16 + øvelsesdøgn i vår, og 16 i høst 
Av opptredener kan nevnes, Åpen Søndag , familiegudstjeneste på i Mandal kirke, familie 
konsert/Håpskonsert i Mandal kirke sammen med Barnegospel ifm cd-release, julemessa på 
Misjonssalen og Bedehuset og. Julekonsert.  
I år var det Soul Children festival i Oslo, så siste helga i oktober leide vi buss og tok turen dit. 
De aller fleste var med, så vi var rett rundt 30 stk. på tur som hadde det kjempegøy! 
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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 øvelseshelg til cd-en, og da hadde vi 
sosialkveld, 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. 
De store happeningene dette året har vært innspilling av cden Alltid med, sammen med 
barnegospel, og den påfølgende Håpskonserten i Mandal kirke der vi i tillegg fikk med oss 
Mandal Gospel Voices. Cden ble spilt inn i april i Sanden studio i Kristiansand. Ei helg med 
mye sang både lørdag og søndag.13 sanger- så det var fullt kjør. En kjempebra jobb av alle 
tweensa. Og en stor takk til Leif Gjertviksten som gjør en kjempejobb som produsent. Det var 
også hans ide med en stor releasekonsert i kirka. Den gikk av stabelen i november, og vi var 
så helfige at vi fikk med oss Mandal Gospel Voices på laget. En kjempeopplevelse for liten og 
stor, og et lite overskudd til stiftelsen Håp. Fint å kunne gi noe tilbake 
Planer for neste arbeidsår: Ikke noen helt store planer utenom at 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. Vi prøver også å drive lederutviklingsarbeid med de 
eldste medlemmene i koret, og drømmer om å kunne få med gutter. Kanskje vi kan satse på 
spille og lyd-opplæring? 
 
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. 
 
Mandal 29.01.2019 
Marianne Frivold 
 
 
CHORAL 
 
Årsmelding for Choral 2018 

Choral øver som hittil onsdager kl. 19-20.30 på Menighetshuset.  

Begynnelsen av 2018 var preget av at dirigenten(undertegnede) var sykemeldt så noen øvel-
ser og opptredener ble avlyst. Utover våren ble ting mer stabile.  

Det er naturlig med en løpende utskifting av medlemmer i et ungdomskor siden de fleste når 
de er ferdige på videregående reiser vekk for å gå på skole/folkehøyskole. Utfordringen er 
derfor hele tiden å få rekruttert nye sangere hvilket ikke er helt enkelt pt. siden det er andre 
kor og tilbud som henvender seg til samme aldersgruppe. Dette er noe som vi jobber med 
kontinuerlig 
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I 2018 har antallet av sangere vært mellom 15 og 20 ungdommer-vi ønsker også naturligvis 
flere sangere men gjengen som er igjen er flotte ungdommer som trives godt i hverandres 
selskap. 

I 2018 deltok Choral på konfirmantenes Kick-off i januar, Haydom gudstjeneste i april, konfir-
masjonsgudstjenester i august. Så var det arrangement på Skjernøy til inntekt for albino-
barna i Haydom og møteuka i Holum i november og tilslutt deltakelse i den årlige julekonsert 
i Mandal kirke i desember. 

Mitt ønske og håp for sangerne i Choral er at disse flotte ungdommer, utover å synge og 
opptre med al den glede det innebærer, opplever et kristent fellesskap som de trives i å kan 
ta med seg inn i voksenlivet. 

Mandal 25. februar 2019  

Lotte Ploug  

  
      

 
MANDAL KANTORI 
 
Årsberetning for Mandal Kantori 2018  

  
Mandal Kantori hadde ved inngangen til 2018 48 aktive sangere, samt 3 sangere i 
permisjon. Tallene for høsten er uklare da det ikke ble registrert oppmøte etter mai 
måned.  
  
Styret har i 2018 bestått av Dianne Lauen Singstad (leder), Karin Walvick Dahl (nestleder), 
Turid Sætrenes Olsen (sekretær), Anne Marit Lid Rostrup (kasserer), Kari Kvamsdal 
(noteansvarlig), og Bente Steinstad (blomster/diverse).   
Det har blitt avholdt 7 styremøter i løpet av året.   
  
I tillegg til styret har flere korister bidratt på ulike vis: ryddemestere: Sigbjørn Sløgedal og 
Svein Walvick, te og kaffelister: Gro-Kersti Svindland Førsund, bevertning på øvelser; Kari 
Kvamsdal, kappeansvarlig: Unn Liestøl Larsen, oppmøteliste (første halvår): Osmund 
Eikeland, revisjon: Tørres G. Tørressen.  

  
2018 var året da Mandal Kantori sitt 30-årsjubileum skulle markeres. Året ble ikke som 
planlagt. Da Mandal Kantori er 20% av kantorstillingen i Mandal menighet, stod koret uten 
vår faste dirigent det meste av våren og helt uten dirigent i fra juni-18. En 
personalsak/arbeidskonflikt mellom kantoren og Mandal kirkelige fellesråd preget også 
koret dette året. Denne situasjonen medførte at det meste av programmet ble avlyst, men 
Mandal Kantori gjennomførte følgende deler av årets program;  
    
Country-messa i Mandal kirke sammen med Lindesnes Trekkspillklubb og biskop Stein 
Reinertsen trakk fulle hus og stemningen var stor.   
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Aftensang i Mandal kirke på askeonsdag ble også vel gjennomført. Ganske mange hadde 
møtt opp.  
  
Koret ønsket å stå ved så mange som mulig av sine forpliktelser/avtaler som dirigenten og 
styret hadde inngått lang tid i forveien, så vi fortsatte å øve inn programmet til både 
jubileumsturen til Riga, og til det store filmprosjektet i Buen.   
 
Kantoriet fikk hyret Andrew Wilder til å være vikar på tre øvelser i april/mai, for å 
forberede oss til Rigaturen. Wilder gjorde en god jobb, og det ble noen inspirerende 
øvelser.  
  
31.5. hadde koret en vellykket sommeravslutning på hytta til Karin Walvick Dahl.  
 
Vi ble også dette året med på Skalldyrgudstjeneste 2. helgen i august. Roar Borøy sa seg 
villig til å øve med oss torsdagen før Skalldyrhelgen, og han både dirigerte og spilte piano 
på gudstjenesten. I tillegg fikk vi med oss Stian Olsson på bass, Pål Stokken på trommer og 
Svein-Helge Vikse på gitar. Det ble en fin gudstjeneste, og vi fikk gode tilbakemeldinger i 
etterkant! Lindesnes avis skrev om rekordoppmøte på bortimot 1000 frammøtte.  
  
Den 20.-23. september gjennomførte vi jubileumsturen til Riga. Vi var 60 stk. i reisefølget, 
40 korister og resten pårørende. Vi hadde konsert i Riga Domkirke, i Riga Musikk katedral 
sang vi på gudstjeneste, og vi stilte oss opp for å synge ute på forskjellige steder i byen. 
Takk til tur- og fest-komiteen for flott gjennomføring!    
 
På jubileumsmiddagen i Riga ble kantor/dirigent, Tormod Lindland, behørig takket av som 
dirigent for Mandal Kantori. Det har vært mange gode år med Tormod som dirigent for 
Mandal Kantori.  
  
I oktober var det duket for “Sound of Movies”, et filmmusikkprosjekt der vi skulle være 
lokalt deltakende kor. Stein Austrud sammen med Rolf Meyer Tallaksen og hans kor Koralis 
fra Grimstad hadde regien. I forkant av denne oppsetningen fikk vi flere øvelser med både 
Tallaksen og Koralis fra Grimstad. De gjorde en stor innsats for å hjelpe oss å øve inn 
stoffet. Vi var 27 stk. som stilte opp på dette prosjektet, med to konserter i løpet av helgen. 
Mye jobb, men en artig ting å være med på.   
  
Etter dette tok koret en pause frem til nyttår. Grunnen til dette var at vi ikke lyktes i finne 
ny dirigent som kunne jobbe med oss de to siste månedene som var igjen av året.  
  
For å holde kontakten med hverandre i “pausen” ble Kantoriets medlemmer invitert på 
julebord torsdag 29.11 på Bredden bar og hygge. Det ble et veldig koselig gjensyn med 
sangvenner hvor det ble god mat og drikke, quiz og sanger.  
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SENIORKORET DACAPO 
 

 
Årsmelding Da Capo 2018 
 
Britt Turid Madsen har vært dirigent for koret hele året. Hun meldte dessverre sin avgang like 
før jul, da hun skal overta kantoriet fra 2019. 
Fra januar er det avklart at Kai Stoveland inntil videre leder koret, i samarbeid med Torbjørn 
Isaksen og Øyvind Braadland.  
I tillegg er det avklart at koret ikke lenger skal betale deler av dirigentens lønn 
 
Styret som ble valgt på årsmøtet i februar 2018 bestod av: 
Ester Kige, leder 
Ragnhild Ellefsen, nestleder 
Berit Lillesund, sekretær 
Ingar Evje, varamedlem 
 
Dette styret fungerte første halvår. Så sluttet Ingar i koret, og Berit søkte permisjon for en pe-
riode. Styret ble etter sommeren supplert med Ole-Johan Grønstøl som sekretær, og Liv Syv-
ertsen som varamedlem. 
 
Koret har hatt 18 øvelser. Sommeravslutningen var hjemme hos Ester Kige. Juleavslutningen 
var på Risøbank. I september hadde vi en fin tur til Riga, der kormedlemmene kunne ha med 
ledsager. Det ble også åpnet for at andre uten direkte tilknytning til koret kunne være med. 
Dette ble meget vellykket. Mange fine opplevelser i Riga med gammel jugendbebyggelse, og 
flere fine vandreturer i gamlebyen. Likevel var det nok korets opptreden i en katolsk kirke, 
som av de fleste ble opplevd som turens høydepunkt. 
 
Ellers har vi sunget på/i: 

Helligtrekongerfest på Mandal bedehus 
Vigmostad kirke 18.3. 
Mandal kirke første påskedag og Allehelgensdag 
Søgne menighetshus(Israelsmisjonen) 14.4. 
Holum kirke 1. pinsedag 
Hagebasar på Harkmark 8.8. 
Mandal bedehus basar 26.10. og julemessa 16.11. 
Konsmo bedehus(Israelsmisjonen) 14.11. 
Julekonsert i Mandal kirke 9.12. med påfølgende juleavslutning på Risøbank 

 
Koret har mistet en del av medlemmene i løpet av året, da noen valgte å slutte av ulike grun-
ner. Andre har hatt behov for permisjon i kortere eller lengre tid. Mange i koret reiser også 
på lengre ferieturer.  Alt dette tilsammen har ført til at vi i høst har hatt litt for få sangere på 
enkelte av stemmene.  
Styret har derfor arbeidet en del for å få med nye i koret. Flere har blitt forespurt, og noen 
har svart at de kan tenke å bli med på nyåret. 
 
Takk til alle for innsatsen i sangåret 2018! 
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For Styret 
Ole-Johan Grønstøl, sekr. 
 

 
 

5. LOKALER 
 
 
5.1 MENIGHETSHUSET 

 
 

Lars Kjølberg er kontaktperson fra Menighetsrådet, og har sammen    
med Jarl Velle, Else Marie og Jan Harald Spetland tatt et ekstra 
ansvar for huset. 
 
Fire vaskelag har vært i aksjon. 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» 

 
 
 
«På kirkebakken» er kontaktblad for Holum og Mandal menigheter. I 2018 var der 6 
utgivelser og redaksjonen bestod av Johanna Engamo (redaktør), Øivind Braadland, 
Tom Midtbø Dahl og Eva Marie Jansvik.  Menighetsbladet driftes av annonseinntekter 
og givere, samt tilskudd fra menighetsrådene. Det er stadig behov for økte 
annonseinntekter og gaver.  
Redaksjonen og administrasjonen beklager at det til stadighet opplyses at 
husstander i kommunen ikke mottar bladet. Man har jobbet for finne løsningen på det 
problemet sammen med distributør. Oppdraget til distributør er at alle husstander i 
kommunen skal få bladet.  
Det kommer stadige tilbakemeldinger på at byens befolkning leser bladet og setter 
pris på det. Derfor er det også oppmuntrende at menighetsrådene signaliserer at det 
er viktig å prioritere tilskudd til driften av bladet.  
For redaksjonen, Eva Marie Jansvik 
 
 
6.2 GIVERTJENESTEN TIL TROSOPPLÆRING 

 
 
 
Fra 1.1.16 har givertjenesten i sin helhet gått til trosopplæringen. 
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Årlig budsjetteres det med kr 630.000, fra Givertjenesten (menighetsrådene) til 
fellesrådet. I tillegg har givertjenesten kostnader til Pro Fundo som håndterer 
giroutsendelser og banktrekk, porto og gebyrer. Økonomien blir mer og mer en stor 
utfordring. I forbindelse med at årsoppgaver og takkebrev som ble sendt ut ble det 
oppfordret til at giverne øket sine beløp. Dette fordi det er et stort behov for det. Det 
ble også oppfordret til å rekruttere nye givere.  
 
 
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 (fra august-18 Norkirken Mandal). 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. De var også i 2018 involvert på friluftsgudstjenesten på 
Verkssletta. Menigheten er glad for at KFUK/M speiderne ønsker å høre til menigheten, 
og stiller sine lokaler disponible for dem ved behov.  
 
Gjennom misjonsavtaler samarbeides det med NMS og Stefanusalliansen. Harkmark 
menighetsutvalg har samarbeid med Normisjons menighetsbyggende arbeid blant 
malinkefolket i Mali. Menigheten har også et godt og årelangt samarbeide med 
Haydoms venner.  
 
6.4 KIRKE- SKOLE og KIRKE- BARNEHAGE SAMARBEIDE 
 
Oversikt over kirke-skole samarbeid; 

1.kl julevandring - barna kler seg ut og spiller juleevangeliet 

2.kl påskevandring- barna er med i fortellingen, vifter m palmegreiner, smaker på 
brød og druer. De får et innblikk i påskehistorien.  
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3./4.kl omvisning i kirka (Furulunden kommer m 4.kl, de andre kommer i 3.kl). Fokus 
på symboler og arkitektur.  

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

5.kl skolegudstjeneste med utdeling av godt nytt (NT) 

6.kl planlegge og gjennomføre skolegudstjeneste for hele skolen 

Oversikt kirke-barnehage samarbeid; 

Juleløype og påskeløype                                           
Barnas blomsterhage i Harkmark                                        
Besøk i barnehager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På vegne av Mandal menighetsråd, 24.03.2018 
 
 
 
 

Anne Marie Telhaug Winsnes                       Tom Rune Gundersen 
Leder                                                      Nestleder 
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Styringskomiteen for etablering av nytt Kirkesenter i Mandal 
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Riving og rydding på dugnad 

I løpet av 2018 har vi virkeliggjort store deler av det nye kirkesenteret. Det har vært en stor 

dugnadsinnsats på våren av 15-20 frivillige medarbeidere som har revet det gamle 

inventaret/ tekniske anlegg. Bakgården – «Klosterhaven» - mellom byggene ble ryddet og 

klargjort for belegningsstein, sand, jord og busker.  Det er produsert anslagsvis 1000-1100 

dugnadstimer samt at utstyr og traktorer er stilt til gratis til disposisjon. I tillegg er det 

medgått om lag tilsvarende antall dugnadstimer i planlegging og gjennomføring av 

prosjektet fra oppstarten i 2012. 

Forprosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter 

Parallelt med dugnadsarbeidet gjennomførte prosjektleder og byggekomiteen  en 

forprosjektering av oppgraderingen med Multiconsult som samarbeidspartner for arkitekt og 

øvrige tekniske fag frem til åpen anbudskonkurranse for en totalentreprise.  Konkurransen 

ble utlyst 27. april med tilbudsfrist 5. juli.  Det kom inn to tilbud hvor  BICO Bygg og 

Innredning AS leverte  beste tilbud.   Det ble inngått kontrakt 5. juli med oppstart i slutten av 

august. 

Tilbudet ble på kr 15,7 mill  eks mva og ble i overkant av kr 2 mill mer enn vi hadde forventet 

i prosjekteringsfasen.  Imidlertid ble dette drøftet med banken som finansiør,  og på 

bakgrunn av positive holdninger til bistå med med økt lånebehov, besluttet Menighetsrådet 

å gå for det dette tilbudet. Oppgraderingsarbeidene omfattet nytt ventilasjonsanlegg, 

elektro og røropplegg både 1. og 2. etasje i Store Elvegate 33 samt Klosterhaven med nytt 

gulv og tak. Oppgraderingsbehovene for kinoen er vedtatt skjøvet ut i tid.  

Utførelse av byggearbeidene  

I løpet av høsten ble det vesentlig utført grunnarbeider med nye bunnledninger, avløp og 

tilførselsrør for vann.  Før årsskiftet var kontorinnredningene i hovedsak på plass, åpninger 

til 2. etasje og ny trappeoppgang på plass samt glasstak over Klosterhaven og ny adkomst til 

kinoen. I januar og februar i år ble rommene i 1. etasje med kjøkken, sanitæranlegg, 

løfteplattform i stor grad ferdigstilt.  23. januar i år ble det avholdt kranselag for  

Klosterhaven for ca 60 inviterte personer fra menighetsråd, ansatte og mange 

givere/dugnadsmedarbeidere utenom håndverkerne som arbeider på bygget.  Kranselaget 

ble på mange måter en vellykket «fullskalatest» med bruk av kinoen som fellesarena for  

informasjon om prosjektet og  adgang til Klosterhaven direkte gjennom åpningen i veggen 

for servering av kaffe, rundstykker og bløtkake. 
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Multiconsult har vært innleid som 

rådgivere for å ivareta   

byggherreansvaret for sikkerhet, 

helse og arbeidsmiljø og 

oppfølging av byggeprosessen 

med hensyn til endringer, 

offentlige krav, faktureringsplan 

og tekniske utfordringer 

underveis. Prosjektleder og leder 

av byggekomiteen har fulgt byggeprosessen tett 

og deltatt i byggherremøtene annen hver uke.  Det har vært noen få mindre uønskede 

hendelser, som ikke har avstedetkommet alvorlige konsekvenser for liv og helse. 

Totalentreprenøren har hatt det formelle ansvaret , mens vi har gjennom Multiconsult fulgt 

opp at rutiner og systemer for å forebygge uønskede hendelser har vært på plass. 

Entreprisekostnad 

Det har vært noen endringer underveis.  Etter bortfall av noen opsjoner som var med i 

opprinnelige tilbud, ble utgangspunktet for entreprisekostnaden kr 15.250.902 eks mva.  

Med diverse uforutsette, men nødvendige endringer og ønskede tillegg som ikke var med i 

entreprisen, estimeres den endelige entreprisekostnaden til ca kr 16 mill eks mva.  Det 

endelige beløpet vil først foreligge når vi overtar bygget 25. mars 2019. 

Direkte byggherrekostnad 

Eiendommen Store Elvegate 33 og kinolokalet i Store Elvegate 36 ble kjøpt 26. 9. 2017 for kr 

10 mill med tillegg av offentlige tinglysingsgebyr og dokumentavgift på kr 250.525.  Det har 

vært en  prosess med fastsetting av eiendomsgrenser mot naboer samt at selger har kjøpt ut 

deler av eiendommen fra Mandal kommune for å kunne få en helhetlig og funksjonell 

eiendomsmasse blant annet der hvor Klosterhaven ligger.  Det har vært flere bruksnr. på 

eiendommen.  Vår eiendom er nå slått sammen med bankens eiendom til ett gårdsnr. 

160/bnr. 1080. Det vil bli etablert et formelt eiendomssameie med vedtekter og styre hvor 

bankens bygg er seksjon nr. 1 og Store Elvegate 33 inkl. Klosterhaven er seksjon nr. 2 og 

kinoen seksjon nr. 3.  Seksjon nr. 2 og 3 eies av  Mandal sokn, mens seksjon nr. 1 eies av 

Sparebanken Sør.   Seksjoneringen er ennå ikke ferdig med hensyn til grensene mellom 

seksjon nr.1 og nr. 3 på grunn av noe 

kompliserte inndelinger av rom i samme 

bygningsmasse, men dette arbeidet 

forventes sluttført så snart pågående 

oppmålinger av detaljene er 
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gjennomført.  Kostnadene ved alle eiendomsforhold dekkes av selger. 

I denne pågående prosessen, har det vært og er behov for avgrensning av felles tekniske 

installasjoner som elektro og ventilasjon.  I forhold til seksjon nr 2 er det  avklart og fornyet 

uavhengig av banken, men for seksjon nr 3 har vi drøftet  en overgangsavtale på inntil 5 år 

med tanke på senere oppgradering av kinobygget.  

I tillegg til kjøpesummen for eiendommen kommer direkte byggherrekostnader for bruk av 

rådgivere/arkitekt, inventar og AV utstyr på til sammen ca kr 2,2  mill. eks. mva. Endelig 

beløp vil være avklart når innflytting har funnet sted. 

Totale kostnader for kjøp og oppgradering vil anslagsvis utgjøre ca kr 29 mill. eks mva 

inkludert kjøp.  

Finansiering og løpende likviditetsbehov 

Vi har  ved utgangen av januar 2019 samlet inn ca kr 7,3 mill. i gaver hvorav kr 1,2 mill. 

kommer fra bruktbutikken og kr 0,8 mill. fra fellesaktiviteter som basarer, markedsdag, 

konserter og kunstlotterier.  I tillegg er det innbetalinger fra utleie, renter og mva refusjon 

på ca kr 0,8 mill. og kr 2 mill. fra salg av ungdomslokalet.  Totalt gir dette kr 10,1 mill. i egne 

midler.  I tillegg kommer selvsagt betydelig verdi i form av dugnadsarbeid for riving, 

planlegging og oppfølging, innsamlingsaktiviteter osv.  Alt egenarbeid i prosjektet utføres på 

dugnad fra menighetens medlemmer.   

En del av disse pengene er brukt til eiendomskjøpet med kr 5,250 mill. og diverse 

utbetalinger til rådgivere/arkitekter i forprosjektering av «fjelløsningen, som ble skrinlagt, og 

i denne fasen med Kirkesenteret i Mandal.   Det er dessuten lånt kr 4, 9 mill. i forbindelse 

med kjøp av eiendommen. Vi har ca kr 1,8 mill. på konto i øyeblikket. 

Når oppgraderingen er ferdig, regner vi med å måtte låne ca kr 21 mill. i ordinært lån basert 

på kr 16 mill eks mva til dekning av entreprisekostnadene og kr 4,9 mill fra kjøpet av 

eiendommen.  I sluttfasen av oppgraderingen må vi også forskuddtere innbetalt mva.  Hittil 

har vi betalt inn ca kr 2,4 mill i mva og forventer at dette blir kompensert før siste faktura for 

sluttavregningen på prosjektet. Resten på ca kr 1,6 mill forventes tilbakebetalt før 

sommerferien.  Forskuddtering av mva må inkluderes i  lånebehovet og anvendes til 

nedbetaling av låneopptaket når det tilbakebetales. Forutsetningen for mva 

kompensasjonen er at vi ikke driver konkurranseutsatt virksomhet i bygget og holder oss 

innenfor de rammer som gjelder for utlån og drift.   

I tillegg forplikter vi oss til å nedbetale låneopptaket med eventuelt salgsbeløp fra 

menighetshuset.  På nåværende tidspunkt er ikke bygget solgt, men vi håper det vil kunne bli 

avklart i løpet av våren. Forhåpentligvis vil vi da kunne ende opp med ca kr 19 mill. i lån som 

nedbetales over 25 år. 
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Årlig likviditetsbehov fremover 

For å kunne betjene lånet samt driftskostnadene fremover, må vi ha minst kr 1,2-1,3 mill. i 

frivillige inntekter i form av gaver som nå.  Det er på dette nivået vi har ligget, men det 

inkluderer også leieinntekter og mva refusjoner, som da er ferdig tilbakebetalt.   Vi har noen 

utfordringer med behov for økt innsats på inntektsskapende arbeid både som enkeltgaver og 

fellesaktiviteter.  Dette bør ligge på i gjennomsnitt minst kr 100.000 i måneden for å betjene 

renter og avdrag.   

 Det er inngått leieavtale med fellesrådet om intern utleie av kontorer som vil gi  inntekter på 

kr 412.000 i året samt at leietaker betaler for eget strømforbruk.  Vi vet ennå ikke eksakt 

hvor mye strømkostnadene vil bli, men vi anslår i utgangspunktet  kr 250.000 basert på 

tidligere informasjon om eiendommen samt forsikringer på kr 30.000 pr år .  Pr i dag er 

eiendommen forsikret i KNIF Trygghet AS. Det vil bli forespurt pristilbud fra ulike 

leverandører både for strøm og forsikringer i driftsfasen. 

Organisering av prosjektet 

Prosjektet har vært ledet av en styringskomite ledet av menighetsrådsleder Anne Marie 

Telhaug Winsnes i første halvår og nestleder Tom –Rune Gundersen i 2. halvår.  For øvrig har 

komiteen bestått av Arild Førsund, Jens Kjos-Hansen og Marianne Lohne.  Prosjektleder har 

vært Kai Sødal som rapporterer til styringskomiteen.  I tillegg har det vært organisert 4 

underkomiteer.  Byggekomiteen ledet av Bjørn Arve Bentsen, innsamlingskomiteen ledet av 

Helga Marie de Presno, driftskomiteen  ledet av Jan Austad og markedskomiteen av Martin 

Jansvik.   

 

 

Planlagt organisering av driften 

Forutsatt at vi driver Kirkesenteret på dugnadsbasis, med et husstyre som sørger for frivillig 

bemanning på dagtid, renhold på dugnad samt utlån på inntil 5 % av disponibel arealtid og 

en egen komite for gaveinntekter, vil dette gå bra.  Imidlertid er marginene små og det tåles 

lite svingninger i inntekter og kostnader.  Derfor bør det være et uttalt mål at vi intensiverer 

inntektsarbeidet med tanke på raskere nedbetaling av lånet. 

Fra det tidspunkt «stafettpinnen» overleveres til drift bør det være valgt et kompetent 

husstyre som formelt sett godkjennes av menighetsådet med et gitt mandat og fullmakter til 

å drifte bygget med totalansvar for å generere inntekter og ha kontroll med kostnader samt 

likviditet. Dette husstyret rapporterer jevnlig til menighetsrådet f eks en gang pr kvartal om 

drift og økonomi. Budsjett for drift og investering samt finansieringsplan skal forelegges 
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menighetsrådet for godkjenning og inngå som en del av det totale regnskap sammen med 

øvrige aktiviteter i menigheten.  

Det foreslås at husstyret består av 4-5 personer på frivillig basis og velges for 2 år av gangen, 

men for kontinuitetens skyld første gang velges halvparten for 1 år. Husstyret kan normalt 

velges av menighetsrådet i januar , men med avvik i oppstarten.  

Husstyret blir et «arbeidsstyre» hvor medlemmene må ha tid til å utføre sine oppgaver, men 

ikke nødvendigvis på dagtid selv om det kan være fordelaktig i mange tilfeller. 

 

Vi gleder oss ! 

Vi gleder oss til å ta i bruk bygget.  Det blir veldig bra og ikke minst vil Klosterhaven være et 

unikt lokale med plass for både store og små grupper enten en søker stillhet eller andre 

arrangement.  I 1. etasje vil det bli god plass på Kirketorget som en møteplass med lav 

terskel for mange mennesker over en kopp kaffe på dagtid, mens aktivitetene for barn 

foregår i naborommet.  På kveldstid håper vi alle rommene fylles hele uken til  menighetens 

mange aktiviteter. 

Velkommen til åpningsmøtet 11. mai 2019 ! 
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Årsrapport 2018  
Mandal Frivilligsentral.     
 
 
 
2018 har vært et aktivt år ved Mandal 
Frivilligsentral. De ansatte er de samme «gamle»- 
Arne Hogganvik i 30% stilling og Reidun Bruskeland 
Hinna i 70% stilling. I april 2016 ble Ole Alexander 
Askeland Jensen ansatt i en 50% prosjektstilling 
gjennom midler fra, og et samarbeid med Mandal 
kommune i forhold til flyktninger og innvandrere. 
Denne stillingen ble videreført i 2018. Høsten 2016 
ble Norges Frivilligsentraler stiftet, der alle 
frivilligsentralene i landet ble oppfordret til å 
melde seg inn. Noe vi i Mandal har gjort. Norges 
Frivilligsentraler er en landsdekkende 
interesseorganisasjon. De statlige midlene til frivilligsentralene er fra nyttår 2017 
overført direkte til kommunene og går inn i rammetilskuddet. Disse midlene overføres 
direkte til Mandal Frivilligsentral så snart kommunen får pengene. Våre fem 
medlemsorganisasjoner har vedtatt fortsatt medlemskap og støtte i tre nye år – 2018, 
2019 og 2020. 
 
 
Styret i Frivilligsentralen 2018:  
Lions - Jan Arild Wigemyr- styreleder, vararepresentant Per Tønnes Wattne 
                                                              2.vararepresentant Erling Torvund        
Mandal kommune - Mari Ur Løvaas – nestleder, vararepresentant Heidi Sandaa 
Mandal Menighet - Ingebjørg Oftebro, vararepresentant Lars Kjølberg 
Mandal Røde Kors – Astrid Madsen, vararepresentant Gunn Kikkan Thorstensen 
Mandal Sanitetsforening – Anna Britt Wattne, vararepresentant Elisabeth Skauen  
Frivilliges representant – Per Alf Jørgensen, vararepresentant Roar Christensen 
 
Vi har hatt 6 styremøter og årsmøte 20.mars. 
Jan Arild Wigemyr, Arne Hogganvik og Reidun Bruskeland Hinna deltok på 
Agderkonferansen i september på Fevik Strandhotell. Dette var en konferanse for alle 
frivilligsentralene i Agder – en erstatning for regions konferansen som er avsluttet.  Så 
har vi hatt 5 møter i nettverksgruppa med daglige ledere. 
 
Styret og de ansatte har også arbeidet med forberedelser til sammenslåing av 
kommunene Lindesnes, Marnardal og Mandal i 2020 og hva som skjer med sentralene. Vi 
har hatt jevnlige samrådsmøter i 2018 med styreledere og daglige ledere i de tre 
sentralene. Vi har bl.a utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale med den nye kommunen 
og frivilligsentralene i Lindesnes, Marnardal og Mandal, der vi sier noe om hva vi ønsker. 
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I Mandal i november var prosjektkoordinator i Nye Lindesnes Dagfinn Lauvsland med på 
møtet.  
 
I 2018 er vi registrert i Brønnøysund med eget organisasjonsnummer. Da er vi også 
kvalifisert til å motta Grassrotandel. Så dere som allikevel tipper og ikke har registrert 
dere med andre organisasjoner – registrer dere med Mandal Frivilligsentral.   
 
 
AKTIVITETER I MANDAL FRIVILLIGSENTRAL 
  
Arrangementer for frivillige deltakere i Frivilligsentralen  
 
Vi har arrangert 1 sammenkomst for alle frivillige i Mandal Frivilligsentral: Fest på Hald 
med 120 påmeldte. Malmø Riverside Trad Jazz Band med Trine Hennestad Høyland 
underholdt med musikk og sang og Ziad Altaha og Elie Gardner fortalte om flukten og 
reisen fra Syria til Norge. Snitter fra Nøding og sponset bløtkake fra Nordea. Dette 
arrangementet er gratis. Vi mener det er viktig å samle alle frivillige slik at de kan se 
mangfoldet i arbeidet vårt. De frivillige treffer andre frivillige og får en tilhørighet til 
sentralen.  
 
Datahjelp/Seniorsurf  
Hver tirsdag møter ca 10-15 stk opp på datahjelp på sentralen.  
De tar utfordringer på strak arm. Da står 8-10 frivillige innen  
data hver gang til disposisjon. Hans Jørgen Woxen er leder der. I slutten av januar 
arrangerte vi kurs i nettbrett. I Folkehelse uka i slutten av august inviterte Mandal 
Frivilligsentral i samarbeid med Sparebanken Sør, seniorer til nyttig informasjon om 
sikkerhet på nett i bankens lokaler.  
IT kafeen holder til i våre lokaler hver tirsdag og torsdag i tillegg. Vi har felles lunsj 
med tirsdagsgruppa og stemningen er god. Den sosiale møteplassen er viktig for 
deltakerne. Vi avsluttet før 17.mai med gryterett og til jul er det grøt. 
   
Videre hver tirsdag på huset samles Tirsdagsgruppa – ei arbeidsgruppe som er ute og 
gjør forefallende praktisk arbeid som er kommet inn til kontoret i løpet av uka. Arne er 
sjefen her og tilgangen på frivillige som ønsker å være med her har økt gjennom året. 
Nå er de 6-8 stykker hver gang og dermed kan vi også si ja til flere typer oppdrag.   
Flere hundre sekker med ved er kjørt ut og levert på døra. Flyktningetjenesten i 
kommunen er flittige brukere og dette er et samarbeid med Furulundsgjengen som 
leverer ved til oss. Ellers har sykehjem/omsorgsboliger i kommunen nytt godt av deres 
hjelp – luking, vasking av uteplasser, maling av utemøbler, hjelpemiddelsentralen til 
flytting av hjelpemidler. Hjemmeboende får hjelp til lettere hagearbeid, søppelkjøring, 
diverse flyttinger, kommoder og skap er skrudd sammen både fra IKEA og Jysk mer 
eller mindre frivillig.  I vinterhalvåret har vi utkjøring av strøsand og hjelp til å skuffe 
snø. Dugnad i Tidemandsgården hver vår, og samarbeid med  ”Jobben” på Fyrlyset. 
Utrolig hvilke oppgaver vi blir spurt om å gjøre. 
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     Avlutning data 
                           og tirsdagsgruppa  
                           før sommeren.  
                           God mat og god prat. 

 
 
 
 
 
 
 
Tirsdagslunsj på huset hver tirsdag kl.12. Da samles datagjengen, arbeidsgruppa og 
ellers andre som bare kommer og spiser. Her har faste frivillige smørt rundstykker, 
kaffe og te og pyntet fine bord. Vi samler mellom 25-40 mennesker til sosialt samvær 
med god mat hver tirsdag. Flere land er representert rundt bordene. En viktig 
møteplass. Damene på kjøkkenet smører også mat til Kurts kafe. 2000 rundstykker er 
smurt i 2018 på tirsdagene og 1800 egg er kokt til rekesalat og pålegg.   
 
Videre har vi på huset hver Torsdag fra kl.11-13 Kafe. Her samles 40-45 
besøkende hver uke. Frivillige kjører og henter hjemmeboende som ellers ikke hadde 
kommet seg ut på kafe og også fra avdelinger på sykehjemmet. Frivillige steker vafler –
ca. 400 l vaffelrøre og 1200 smørbrød/rundstykker i 2018. Vi har også hver uke besøk 
av ulike underholdningskrefter og første torsdag i mnd er det Bingo. Styrets 
representanter er vertskap her på rullering. Avslutning før jul og sommerferie er det 
ekstra god bevertning.  
  
 

                  
 
Følgehjelp/ besøks venner  
Vi har tilbud om følgehjelp til hjemmeboende eldre eller personer som av ulike grunner 
trenger litt ekstra støtte, beboere i omsorgsboliger/sykehjem/omsorgssentre til lege, 
sykehus, øyelege, tannlege etc. Våre frivillige møter opp der vedkommende som skal ha 
følge bor, og transport er bestilt. Så er de med i drosjen og følger vedkommende hjem 
igjen etter ferdig behandling/legebesøk. Vi har vært med på over 100 slike 
følgeoppdrag i 2018. Noen varer hele dagen, mens andre bare et par timer.   
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Vi har faste frivillige som er aktivitetsvenner/besøksvenner for hjemmeboende og 
beboere på sykehjem/omsorgssentrene. Aktivitetssvennene er helst turvenner for 
hjemmeboende demente.  
Vi har merket økt tilgang på behov for besøksvenner og høsten 2018 hadde vi sammen 
med besøkstjenesten i Røde Kors et rekruteringsmøte for å få nye til å melde seg. Fikk 
4 nye besøksvenner denne kvelden og i etterkant av møtet har 6 frivillige til meldt seg 
til denne tjenesten. Men behovet er stort.    
 
 
 
 
Kurts kafe  
I samarbeid med Mandal Frivilligsentral, Lindesnes og Mandal Demensforening og 
Kafeens vertskap har tilbudet hatt en god utvikling i løpet av 2018. Kurt`s Kafé er blitt 
en etablert arena for yngre med demens og deres familie og venner. Tilbudet er 
lokalisert i lokalene til Røde Kors hver tirsdag kveld. Vi følger Frivilligsentralens 
åpningstider mht ferie og helligdager. Kurts kafé er et lavterskel tilbud som tilbyr et 
treffsted hvor vi spiser et enkelt måltid sammen og hvor dialogen rundt bordet er i 
sentrum. I tillegg tilbyr vi turer og andre sosiale aktiviteter basert på deltakerens 
ønsker og behov. 2018 har vært et aktivt og positivt år for Kurt`s Kafé  

• Informasjon til Pårørende skolen 
• Studietur til Ingeborgshus Frederikshavn DK 
• Besøk omvisning Lindland Gård 
• Deltakelse under Folkehelseuka   
• Deltakelse under Lindesnes og Mandals demensforening markering av 

Demensuken 2018 
• Ut i Hundre vinter og vår 
• Deltakelse ved offisiell åpning av Lindland Gård 
• Deltakelse i lokalt erfaringspanel i regi av nasjonalforeningen for folkehelsen 
• Sommeravslutning 
• Juleavslutning med Basar hvor familie og venner er spesielt invitert 

Vi ønsker at tilbudet er inkluderende, og opplever at familie og venner deltar i stor grad 
og verdsetter dette og benytter seg av det. Vi har i tillegg opprettet en lukket 
Facebook gruppe som i dag teller 25 medlemmer. Denne plattformen er til glede og 
nytte for dem som er involvert i Kurt`s Kafé, både som en 
informasjons/kommunikasjons kanal og ikke minst dokumentasjon fra fine opplevelse vi 
har i lag. 

Kurt`s Kafé sitt motto ”Vi går veien sammen” gjør til at tilbudet utvikler seg i dialog og 
i stor grad av medvirkning fra deltakerne. Vi opplever at Kurt`s kafé benyttes i ulike 
sammenhenger hvor den demente og familiens opplevelse er viktig å formidle, 
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eksempelvis under Folkehelseuka og Demensuken hvor deltakere delte av sine erfaringer 
og deltok aktivt med sine historier. 

Vertskapet Kurt Werner Johnsen og Marianne Skoie mottok Vest Agder fylkes 
demenspris for åpenhet omkring demens og utviklingen av Kurt`s Kafé. 

 Suksessfaktorene for etablering og drift av Kurt`s Kafé er tuftet på godt samarbeid 
med Mandal Frivilligsentral, Vertskapet, og Lindesnes og Mandal demensforening og den 
demente og han/hennes nettverk.  

Kurt`s Kafe er tildelt midler også i år kr 30000 fra Exstra stiftelsen som er øremerket 
aktivitet i løpet av 2019. Disse midlene vil bli brukt til sosiale aktiviteter og turer i regi 
av Kurt`s Kafe. 

Kurt Werner Johnsen og Marianne Skoie 
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RAPPORT DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 2018 
Budsjett 2018:    119 000 
Bevilgning fra Fylkeskommunen:  99 000 
Bevilgning fra Mandal sykehjem: 20 000 
 
Regnskap 2018:  
Honorar:        77 265  
Bevilgning kulturbuss: i regi av frivillighetssentralen: 10 000 
Bevilgning båttur i regi av eldrerådet:   10 000 
Diverse: annonsering, mat, :       7 353   
Totalt:       104 618  
Overført til kommunens bundne fond til videre bruk: 14 382  
 
Konsertene: 
 
Vår 2018:  
Februar: Kikki og Gubban. Dagsentre 
Mars: Inger Lise Stulien. Buen   
Mai: Gro Gahre og Alf Willy Westergren. Dagsentre.  
Juni: Båttur med eldrerådet.  
Juli: Margrethe Wilhelmsen, visesang. Dagsentre og Buen.  
 
Høst 2018: 
September: Kathrine Nor Gundersen og Lars Teistedal. Dagsentre. 
Oktober: Cazim Gerzic. Trekkspill. Dagsentre.  
November: Gunnar Skaar. Fortellinger fra skolen i gamle dager. Dagsentre. 
Desember: Julekonsert på Buen med Trekkspillklubben. Ca 220 publikummere og fullt 
hus.  
 
   
 
 «PRATEN» ÅRSRAPPORT 2018 
 
Fra januar til slutten av juni hadde vi stadig færre flyktninger som besøkte Praten. 
Totalt har vi vært 195 i løpet av de 6 månedene. Det inkluderer både frivillige og 
flyktninger. Interessen fra de frivillige har vært på topp hele tiden, men som sagt 
besøket fra flyktningene dalte for hver måned. 
 
Men, det er ikke noe negativt med det! Tvert imot! 
 
Grunnen til det dalende besøket er at det ikke lenger er asylsøkere i Mandal. Alle 
flyktninger som er i Mandal nå har fått bosetting. Det betyr at de alle kan gå på skole, 
delta i forskjellige aktiviteter og for alvor begynne jobben med å integrere seg i byen 
vår. Dermed blir det lite tid til overs for Praten fra 15 il 17.  
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Derfor bestemte vi å avslutte Praten fra siste onsdagen i juni. 
 
Det har vært en veldig fin og givende tid for oss frivillige siden vi startet Praten i 
oktober 2015. Vi har opplevd å møte og bli venner med mange fine mennesker, men vi har 
også opplevd svært mange dramatiske hendelser som vi aldri vil glemme. Noen 
ungdommer kom med veldig alvorlige traumer og flere av dem ble borte, vekk. 
 
Men gleden for oss er stor når vi er på byen rundt om skoleslutt. Da ser vi hvor mange 
som hilser og prater til oss. Vi er deres venner. Det var akkurat det vi ville oppnå. 
 
Men «Praten» er gjenoppstått som det vi kaller «Skolepraten». Vi er nå på 
Mottaksskolen/Kvalifiseringsenheten hver onsdag formiddag i to timer. Vi er da en del 
av skoletilbudet og tilbringer ca. 4 onsdager med hver klasse. Vi får på den måten 
anledning til å bli kjent med alle elevene på skolen. Noe jeg vet vi er glad for, men som 
jeg ser de også er. Spesielt kvinnene som ellers var for opptatt til å komme til Buen om 
ettermiddagen. 
De frivillige treffer nå på en klasse om gangen og blir støttet av kontaktlærer for 
denne klassen. De er med hver enkelt klasse tre ganger før stafettpinnen går over til 
neste klasse. Dette for bedre å kunne bygge relasjoner. Tilbakemeldingene fra skolen, 
lærerne, de frivillige og elevene er veldig positive, og aktiviteten vil bli ført videre. 
 
 
             
Koordinering av vennefamilier 
Aktører: Mandal frivilligsentral og NAV Mandal 
Ole Alexander har fortsatt arbeidet med å besøke familier som nylig er blitt bosatt. 
Familiene får da informasjon om muligheter som finnes i det frivillige, og 
frivilligkoordinator opplever å få et godt innblikk i hva familiene ønsker seg. 
Koordinatoren har også inngått en avtale med tjenestetorget i kommunen for å kunne 
dele ut velkomstpakken til de som blir besøkt. 
«En god nabo» prosjektet som arrangeres i samarbeid med Redd barna har kommet godt 
i gang. I oktober ble det arrangert opplæring hvor 4 nye frivillige meldte seg på. 
Prosjektet har nå totalt 9 frivillige som hjelper familier som har kommet til Mandal. 
Redd barna har gitt grønt lys for at det kan brukes midler på en vinterfest for de 
frivillige og deres «nabo familier». Dette vil bli arrangert i begynnelsen av 2019. 
Per dags dato er det registrert 11 frivillige som er gode naboer for 7 familier med 
totalt 35 voksene og barn. Det er i tillegg til dette fire frivillige som har meldt sin 
interesse, men som ikke kan begynne ennå. 
I forbindelse med «en god nabo» jobbes det også med en barselgruppe hvor en gruppe 
familier med nyfødte barn kan komme sammen. Dette for å dele erfaringer og vise 
familiene hva alle de gode tilbudene som finnes i Mandal.  
OAAJ har hatt sporadiske møter med NAV integrering knyttet til dette arbeidet. 
Dette vurderes som gjensidig positivt.  
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 Leksehjelp på Mandal videregående skole 
Det jobbes videre med å få arrangert leksehjelp på videregående skole og for 
kombinasjonsklassene der. Målet er å skape en møteplass hvor elevene kan hjelpe 
hverandre og knytte sosiale bånd. Her kan også eventuelle frivillige settes inn som 
medhjelpere. Det søkes etter midler til motivasjonsordninger.  
 
Sommertreff 2018 
Aktører: Mental Helse, Røde Kors, Frelsesarmeen, Mandal frivilligsentral, Flir og Mandal 
museum.  
Det ble arrangert aktiviteter for familier med barn og for voksne gjennom juli måned. 
Frivilligkoordinatorene  bidro med planleggingen og gjennomføring . Noen aktiviteter ble 
godt besøkt, andre måtte avlyses. Mandal frivilligsentral ved Ole Alexander arrangerte 
båttur til Landøy. Fiskesuppe og mat fra Afghanistan stod på menyen.  Oppslutningen 
fra organisasjonene ut over Mental helse har vært mindre enn ønsket. Både aktivitetene 
og oppslutningen må evalueres og vurderes ved en eventuell søknad for 2019.  
  
Velkomstfest. 
Velkomstfesten for nye innbyggere ble arrangert den 7. juni. Målsetningen for 
arrangementet var å vise frem hva Mandal har å by på, da spesielt innen frivilligheten og 
de frivillige organisasjonene. Frivillige bidro i gjennomføringen av arrangementet, og 
frivilligkoordinatorene ga en presentasjon der frivillighetens viktige rolle i et 
lokalsamfunn og for enkeltindivider ble understreket, og der det ble gitt et innblikk i 
det mangfoldet av frivillige aktivitetstilbud som finnes i kommunen. Det kom rundt 30 
personer, noe som er ca. 15% av de inviterte. Tilbakemeldingen fra de fremmøtte var 
positiv. Antallet fremmøtte er imidlertid for lite i forhold til arbeidsmengden som 
legges ned. Det skal derfor diskuteres om dette skal videreføres i 2019.  
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Bussturer 
Komiteen med Else og Øyvind Nicolaisen og Arne Hogganvik, også som bussjåfør, har i 
2018 arrangert 9 bussturer. Det er turer som ikke er så lange, varer fra ca kl 10 – kl 16 
og som er tilrettelagt med frivillige som følge, og rullestol/gåstol/nedsatt husk er ingen 
hindring. Turdeltakerne får tilbud om å bli hentet av frivillige hjemme eller på 
omsorgsentrene i kommunen og kjøres til og fra bussen. Alltid et mål om å besøke noe og 
felles middag er viktig. Vi har i år besøkt museumet på Odderøya med middag på 
Spiseriet i Marvika, Treskofabrikken på Moi med middag på Sundeheimen i Flekkefjord. 
I april gikk turen til Danmark. I mai besøkte vi Elgtun/Landeskogen med middag på 
Evjeheimen, i juni Nordberg Fort og Listerskøyta med middag i Vanse. Høstens første 
tur gikk til Åseral og kulturhuset, og middag på hotellet på Eikerapen. Så besøkte vi 
Arkivet i Kr.sand og middag i Marvika. NRK Sørlandet i november og middag Kongens 
senter. Siste tur fikk vi sight-seeing av det nye fengselet og kaia i Strømsviga  og 
konsert i Buen med Lindesnes trekkspillklubb. Julemiddag på Spiseriet.  Til sammen har 
290 personer hatt glede av turene våre siste år.  
 

        
Disse skal også være med på tur J                Else Nicolaisen, turgeneral 
 
Lyttevenner  
Lyttevenn er et samarbeid mellom frivilligsentralen, barneskolene i kommunen og 
eldrerådet. Vi har i 2018 hatt ca. 30 lyttevenner fordelt på 4 barneskoler i kommunen: 
Holum skole, Frøysland skole, Ime skole og Furulunden skole. Vi får veldig positive 
tilbakemeldinger fra både lyttevenner, lærere, rektor, foreldre og elever. 
Evalueringsmøte i mai viste at dette hadde livets rett.   
 
 
Trillevenn/Ruslevenn  
Vi har en stor gjeng frivillige som er Trillevenn/ruslevenn/rickshaw-sykkel på Mandal 
Sykehjem hver tirsdag fra mars mnd – slutten av november. Hver gang møtes 10 
frivillige ved hovedinngangen og beboere fra ulike avdelinger blir kjørt ned. Så er det  
tur i Furulunden eller nærområdet ellers- flere frivillige holder på hele året igjennom. 
  
Lions sangstund 
Hver andre tirsdag i mnd fra 13 -14.30 på Mandal sykehjem. Vi stiller med 5-6 frivillige 
som hjelper til med kaffen og kjører beboerne ned fra de ulike avdelingene.  
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Lesevenn. I samarbeid med Biblioteket har vi opprettet Lesevenn i Mandal. Frivillige 
som blir lesevenn får faste tider på dagsenteret i Ulvegjelet, der de leser for brukerne 
av senteret. Vi har hatt tilbudet hver annen uke.  
 
 
SENIORKINO ÅRSRAPPORT 2018 
 
Seniorkinoen er etter nesten 10 år fremdeles et kjærkomment tilbud. 
 
Vi viser to filmer i måneden, den første og tredje tirsdagen i hver måned.  
Samtlige filmer blir også vist på kveldstid samme dag. 
 
I 2018 har 1028 mennesker sett 24 filmer. På årsbasis er det ca.43 per forestilling, litt 
ned fra 2017. 
 
Dette er kun tall fra dag-forestillingene. Det viser seg at flere og flere nå ser filmene 
om kveldene. 
 
Buen er fremdeles veldig fornøyd med seniorkinoen. Pål Stokke er ny kinosjef og vi 
tenker på å gjøre noen endringer i forhold til hvordan vi promoterer filmene. Flere av de 
ansatte i Buen mener at mange ikke ser disse filmene p.g.a. de tror man må være senior 
for å komme inn. Det mener de er for galt da disse «smale» filmene vi viser som regel 
bare blir satt opp i forbindelse med seniorkinoen. 
 
Derfor tenker vi på å forandre navnet. Samtidig vil vi beholde det som definerer 
seniorkinoen: 
 
Det at vi viser "kvalitetsfilmer i behagelige omgivelser med dempet lyd». 
 
Aase Pedersen 
 
 
 
Pårørendeskole for pårørende/venner til demente. 
 
Også i 2018 har vi sammen med Lindesnes kommune og Mandal kommune tilbudt 
pårørende skole for de som har noen av sine som er demente. Vi startet opp i januar 
2018 på Orelunden Dagsenter med 4 kvelder over 3 timer hver gang, med ulike temaer 
og foredragsholdere. Ved oppstart hadde vi ca 35 påmeldte. Daglig leder har vært med i 
arbeidsgruppa, sammen med Hilde Berg Bentsen fra Mandal Kommune og Tove Ragnhild 
Fjeldskår og Linda Østrem fra Lindesnes kommune. Vi har hatt med oss frivillige som 
gruppeledere/foredragsholdere.  Evalueringsskjemaer ble delt ut ved endt skole, og 
tilbakemeldingene var positive. Så derfor planla vi høsten 2018 ny skole med oppstart 
januar 2019 på Mandal Videregående skole. 
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Sorggrupper for de som har mistet noen av sine. 
 
Sorgarbeidet i samarbeid med Mandal Menighet fortsatte i 2018 med en gruppe vår og 
en høst. Ny brosjyre er utarbeidet og i september hadde vi møte for å få til samarbeid 
med Lindesnes og Marnardal kommune om sorggrupper, så tilbudet blir likt til hele 
prostiet. Gruppelederne Per Løvaas og Grete Bruskeland Sjølie har drevet dette i mange 
år. Ny leder i tillegg fra 2017, er Nina Fjeldsgaard Regevik. Mange gode 
tilbakemeldinger til gruppelederne om at dette er et viktig arbeid.  
 
 
Åpen julefeiring 
 

 
 
 
 
 
 
 «UT I MANDAL» 
 
 I mai 2018 hadde vi vårt første møte i planleggingen av et tilbud til seniorer der vi 
ønsker å tilrettelegge for gode restaurantopplevelser til eldre i Mandal. Initiativet kom 
fra ordfører Alf Erik Andersen og Eldreminister Åse Michaelsen. De som er med på 
prosjektet er restaurantene i byen vår, drosjenæringen, Røde Kors besøkstjeneste og 
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Frivilligsentralen. Siste tirsdag i hver måned i høst ble ca 70 seniorer som hadde meldt 
seg på, ønsket velkommen til en hyggelig samling på en av byens spisesteder til et 
nydelig måltid mat til spesielle priser. Noen trenger å hentes – da stiller drosjene opp og 
ledsagere fra Røde Kors/Frivilligsentralen kan være med. 
Utgifter til ledsagere betales av «ordførerpotten». Dette ble så vellykket at på 
evalueringsmøte i november ble det bestemt å ha 9 slike treff gjennom året, hver siste 
tirsdag i mnd utenom juni/juli/desember.   
Mat og det sosiale er viktig. Noen traff igjen klassekamerater de ikke hadde sett på 
mange år. På siste samling var »Siggen» med og spilte opp til dans på trekkspill.  
Vi har fått god pressedekning både av NRK Sørlandet, Lindesnes og Fædrelandsvennen . 
Kari Kjønnaas Kjos fra Stortinget besøkte oss på «Redaktøren». 
Ordføreren og daglig leder var invitert av Fylkesmannen i Agder til å fortelle om 
prosjektet på Gjennomføringskonferansen som regjeringen inviterte til på Scandic 
hotell Travparken. Etter dette har vi hatt henvendelser både fra Flekkefjord og 
Grimstad der det har vært interesse for å starte opp noe lignende. På budsjettmøte før 
jul ble det satt av en liten sum fra kommunen til «Ut i Mandal.» 
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Fyrlyset.

 

 
Margrethe Holte 
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Temakvelder/Prosjekter/Gaver.  
 
Daglig leder har også i år vært med i komiteen som markerte psykisk helsedagen i 
oktober. Årets tema var «Vær raus”. På programmet stod bla seniorkino, arrangement 
på Videregående skole med besøk av Adil Khan og åpent møte i Buen med Adil Khan på 
kvelden. Over 250 tilhørere var til stede på en gripende kveld. 
 
Daglig leder ved Frivilligsentralen har også vært med i prosjektgruppen som har jobbet 
med rehabiliteringsplan for Mandal kommune. Ingeborg van Frankenhuyzen  
prosjektleder i styrking av rehabilitering, er leder av dette.  
 
I mai var det møte i Beredskapsrådet i kommunen, der daglig leder møtte fra oss.  
I juni hadde vi besøk og undervisning for Helse og Sosialklassene på Mandal 
Videregående skole.  
Våren 2018 begynte planlegging av «UT I MANDAL» der daglig leder var med i 
komiteen. Se egen rapport.  
 
I juni var det møte med Norge og Danmarks Eldreminister her i Mandal. Først i 
Rådhuset og så på Provianten der daglig leder av Frivilligsentralen fortalte om arbeidet 
vårt. 
 
I september deltok vi på kommunens Fagdag om demens i Buen. 
Styreleder og daglig leder har også vært på møter med de politiske partiene for å 
fortelle om arbeidet.  
 
Helge Wiig og Ingebjørg Oftebro stilte også på markeringen av 10 års jubileumet i 
september av Frivilligsentralen i Songdalen 
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I september var det Temakveld om demens i Buen som Lindesnes og Mandal 
demensforening arrangerte. Nasjonalforeningens demenspris ble delt ut til vertskapet 
på »Kurts kafe» Marianne Skoie og Kurt Werner Johansen . Frivilligsentralen var med i 
panelet til samtale etterpå 
 

 
 
I oktober var vi invitert til markering av Mandal Røde Kors Besøkstjeneste sitt 60 års 
jubileum og også åpning av dagsenteret «Inn på tunet».   
 
 
November åpnet med invitasjon fra fylkesmannen i Agder til å fortelle om Gode 
prosjekter i Agder på Scandic hotell travparken. Ordfører Alf Erik Andersen og Reidun 
Bruskeland Hinna deltok og fortalte om prosjektet «UT i Mandal» der seniorer får 
tilbud om å spise på restaurant sammen med andre.  
 
Vi har også i år mottatt støtte fra Extra stiftelsen, flere minnegaver, Lindesnes Avis til 
annonser, Kulturelle spaserstokk, Demensforeningen i Mandal og Lindesnes og flere 
private gaver.   
 
 
 
Samarbeid  
I jobben som daglig leder ved en Frivilligsentral får man et stort kontaktnettverk, som 
er ”alfa omega”. Vi samarbeider med våre 4 medlemsorganisasjoner og Mandal kommune 
og styret i frivilligsentralen. NAV, Flyktningetjenesten, Kriminal omsorgen, 
Barnevernstjenesten, Kommunens helsesøstre, diverse Attføringsbedrifter, 
Gjenbruksbutikken, Hjelpemiddelsentralen lokalt, Ergoterapeutene i kommunen, 
Voksenopplæringen, Tjenestetorvet, Kulturkontoret, Biblioteket, Psykisk helse, 
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Hjemmesykepleien, Furulunds gjengen, DPS, Orelunden- psykisk helse, Beredskapsrådet, 
Ulike organisasjoner, Skolene, Tidemandsgården, Livsglede for eldre, Seniornett Norge, 
ulike bedrifter o.s.v. 
 
Hvem er de frivillige?  
De frivillige er pensjonister, uføre, personer fra Nav, foreldre, pårørende, yrkesaktive, 
ungdommer, samfunnsengasjerte personer, medlemmer i lag og foreninger. Ved Mandal 
Frivilligsentral har vi ved nyttår ca 290 frivillige – noen bruker mye tid her og andre 
mindre. Aldersgruppen er fra 14 år og opp til nærmere 90 år fordelt på begge kjønn – ca 
40% menn og 60% damer. Til sammen en utrolig ressurs for byen og kommunen vår.  
 
Lokalene våre er en møteplass for hele byen der folk kan stikke innom for en kaffe og 
en prat. 
 
 
 
 
 
Så mye kaffe gikk det med i 2018 J 
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Mandal frivilligsentral sitt motto er: 
”Gjøre Mandal til en bedre plass å bo  -  
på tvers av ulikheter”. 
 
 
 
 
 

 
 


