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Hilsen fra menighetsrådsleder 
 
Kjære alle sammen 
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Vi har lagt bak oss et år som har vært annerledes på så mange måter. Vi vet ikke noe om når 
«annerledesheten» tar slutt, men vi håper at vaksine og viruskontroll skal bidra til at vi nær-
mer oss «normalen» igjen i løpet av det året som vi nå har begynt på. 
 
For kirke og menighet har koronaen vært utfordrende. Kirkegjengerne har savnet gudstjenes-
ten. Barn og unge har savnet sine ukentlige aktiviteter på kirkesenteret, og lag og foreninger 
har avlyst møter. Muligheten til en kaffeprat på Kirketorvet har blitt en sjeldenhet. 
 
Ja, vi har merket koronaen på så mange måter. Men likevel, oppfinnsomhet og tilpasnings-
evne til den nye situasjonen har imponert meg. Ikke minst gjelder dette på kirkekontoret. Der 
har man funnet nye løsninger, både når det gjelder å tilpasse møteform og bruk av digitale løs-
ninger for å kunne opprettholde god kontakt med oss menighetslemmer. 
 
I jula var oppfinnsomheten stor med hele 5 gudstjenester i Mandal kirke. Med en begrensning 
på 50 deltagere ble det likevel flere hjemmesittere enn vanlig. På Harkmark var det mange 
som fikk oppleve en spesiell julaftengudstjeneste - utendørs i måneskinn, med trompetspill til 
julesangene! Det ble en ny og god erfaring å ta med seg! 
 
Vi har hatt et aktivt år i menighetsrådet. Et arbeidsutvalg på 5 medlemmer forbereder sakene 
sammen med menighetskonsulenten, og det bidrar til å effektivisere rådsmøtene. Engasjement 
og medvirkning blant rådsmedlemmene er godt, og samarbeidet med prestene og de andre an-
satte på kirkekontoret opplever jeg som konstruktivt og svært positivt. 
 
I år er det 200 år siden Mandal kirke ble innviet (1 juli 1821). Dette året vil derfor stå i jubile-
ets tegn. Menigheten og hele Mandals befolkning vil merke dette på mange måter. Det hele 
vil toppes med jubileumsgudstjeneste og bispevisitas 28 november (1ste søndag i advent). 
 
Vi kan glede oss over alt det positive som skjer i vår menighet, på tross av de hinder som pan-
demien medfører. I all glede må vi også minne hverandre om de medmenneskelige oppgaver 
som forsterkes i disse tider. Eldre og ensomme utgjør en gruppe som kan trenge kontakt. Barn 
og unge kan også lett glemmes i koronarestriksjoner og adferds-reglement. Vår menighet er 
bevisst på disse utfordringer, og har iverksatt flere tiltak for å fokusere på dette.  Honnør til 
ansatte og frivillige som engasjerer seg i disse oppgaver. 
 
Etter noen utfordrende år er menigheten i ferd med å finne tilbake til gode samarbeidsrelasjo-
ner og et godt fellesskap. Enkelte vil kanskje ikke være helt enige i denne formuleringen, men 
med de initiativ som er tatt, og de resultater dette har gitt, er jeg optimistisk på hele menighe-
tens vegne. 
 
Bjørn Arve Bentsen 
Leder Mandal menighetsråd 
 
 
 
 

Sokneprestens tilbakeblikk 
 
Annerledesåret ble 2020 kalt. Det blir spennende å se hva 2021 kommer til å bli kalt i etterti-
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den.  Vi ser tilbake på et utfordrende år med langt færre treffpunkt enn vi ønsker i et menig-
hetsfellesskap. Vi er glade for alle gudstjenester, møter og aktiviteter vi har kunnet gjennom-
føre, men det har vært stusselig med antallsbegrensingene.  
 
Det tyngste har nok vært å gjennomføre gravferder med strenge restriksjoner. Det har vært en 
stor belastning for mange å miste noen under korona-situasjonen. Dette har vi sett i økt på-
melding til sorggrupper og etterspørselen etter samtale med prest. Det er viktig å ha noen å 
snakke med når livet er tungt! Vi har forsøkt å formidle i flere kanaler at kirken er her for den 
enkelte, at prester og andre medarbeidere gjerne kommer på besøk eller vil ta en prat utendørs 
eller på telefon. Det har vært en opptur at lokalavisen har gitt oss god dekning og bidratt med 
å formidle tilbudet vårt, eksempelvis ved Allehelgensdag og om hvordan konfirmasjons- og 
julefeiring kunne gjennomføres med korona-restriksjoner. Ved påske fikk vi fin omtale også i 
VG da kirken for første gang holdt stengt i høytiden.  
 
Bruken av sosiale medier og digitale løsninger har fått seg en kraftig opptur. Vi ble tvunget til 
å tenke nytt da alt stengte ned, og det har vært en spennende reise. Med god hjelp av frivillige 
krefter, har vi klart å nå ganske langt ut med andakter, musikk og andre innslag. Før jul fikk vi 
honnør fra Kirkerådet for den digitale adventskalenderen vår. Det var oppmuntrende! Vårt 
mål er å gi oppmuntring, gode opplevelser og godt budskap gjennom digitale løsninger. Fokus 
har vært å ta vare på menigheten, men kanskje enda mer å nå ut til folk vi vanligvis ikke tref-
fer. Det har vært veldig spennende å følge med på responsen vi har fått på andakter, musikk-
innslag og hyppigere bruk av sosiale medier. Antall følgere på Facebook har nær doblet seg 
det siste året, og rekkevidden av innleggene våre er langt større enn det antallet vi vanligvis 
møter i løpet av en uke i kirka. Det har også blitt gitt mye positiv tilbakemelding om at vi er 
tilstede på digitale plattformer. Dette vil vi fortsette med! Kommunikasjonsarbeidet er viktig. 
Ikke bare har vi et fantastisk budskap å formidle i kirken – vi ønsker også å nå ut til flest mu-
lig om hvilke tilbud vi har og hva som skjer. Dette arbeidet kan vi aldri bli gode nok på, og 
det er mitt mål at vi stadig prioriterer og løfter kvaliteten på alt som kommuniseres eksternt og 
internt.  
 
Jeg kjenner meg privilegert som er prest på en plass med mange positive medarbeidere som 
vil være med og bygge fellesskap. Vi har en stor skare med engasjerte frivillige. Mandal me-
nighet har også et engasjert og flott menighetsråd. Vi har mye å være stolt av og mye å bygge 
på, og med felles innsats for fellesskapet kan ringvirkningene av menighetsarbeidet bety mye 
for enkeltmennesker og lokalsamfunnet vårt. Selv om det har vært et tungt år, er jeg optimis-
tisk med tanke på hva vi kan få til i fremtiden. Noe av arbeidet vi driver vil nok ta tid å bygge 
opp igjen. Jeg er spent på hvordan oppslutningen blir når vi kommer tilbake til normal drift. 
Jeg håper vi kan hjelpe hverandre til å komme tilbake i god rytme, med motto som «Søndag 
er kirkedag», og et felles ønske om å bidra slik at vi kan fortsette å møtes på ulike arenaer og 
til et mangfold av aktiviteter gjennom hele uka. For min del lengter jeg etter kirkekaffe, jeg 
lengter etter de uformelle samtalene, lek og måltidsfellesskap. Og mye mer.  
 
Feiringen av Mandal kirkes 200 års jubileum er i gang på Facebook. Vi løfter frem at kirka 
ikke bare er huset, men menneskene. Jeg håper vi til høsten kan realisere en del av planene vi 
har for jubileum. Hvis ikke får vi ha noe av det til gode. Men, vi skal helt sikkert feire med 
kirkeklokker og orgelbrus 1. søndag i advent. Det skal NRK radio hjelpe oss med. De skal 
kringkaste jubileumsgudstjenesten vår, så om vi blir 50 eller 500 i kirkerommet, kan alle som 
vil være med på feiringen! 
 
Måtte vi oppleve lagfølelse i tiden som kommer, selv om vi ikke kan møtes så ofte og så 
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mange som vi gjerne vil. Menighetens visjon er «Mer himmel på jord». Vårt mål er ikke bare 
å få flere følgere på Facebook, men heller at flere skal følge Jesus slik at mange får en «smak 
av himmel» her på jord og finner veien til det evige liv hos Gud. Jeg ber om at vi må få opp-
leve at Guds kjærlighet virker i og rundt oss og at vi klarer å ta godt vare på oss selv og hver-
andre fremover.  
 
Guds fred! 
Eva Marie    
 
 
 

1 ANSATTE - BEMANNINGSSITUASJONEN I MENIGHETEN PR 31.12.20 
 
 
Når det gjelder den kirkelige bemanning i menigheten er det Lindesnes kirkelige fellesråd, 
som på vegne av Mandal sokn utøver arbeidsgiveransvaret for alle de kirkelig tilsatte (unntatt 
prestene). 
Bemanning 2020 
Prester 

• Per Ragnar Haraldstad (pensjonist i fra 31/12-20) 
• Eva Marie Jansvik 
• Bjørnar Johnsen Øybekk 
• Ragnhild Lakang Nordmark Due (ansatt fra 1/11-20) 

Kantorer 
• Britt Turid Madsen,  
• Vatroslav Vudjan, 80 % 

Undervisningsleder 
• Oddveig Flatebø Olsson 

Menighetspedagog 
• Lotte Ploug 

Kirketjenere 
• Tor Magne Stoveland, Mandal kirke 
• Marit Røiseland, Holum kirke, 50 % 
• Håkon Kolstad Varhaug, Harkmark kirke 

Kirkegårdsarbeidere 
• Torbjørn Kloster 
• Dag Johan Bjørnhom 

Administrasjonen 
• Henriette Reiersen – konsulent, 80 % 
• Dianne Lauen Singstad – konsulent, 50 % 
• Siri Gjerdsjø Risdal – kirkegårdsleder 
• Tanja Sævik Husby – personalleder 
• Øystein Ferdenløy Ramstad – kirkeverge 

I tillegg til alle de lønnede medarbeiderne ønsker Mandal menighetsråd også å rette en stor 
takk til alle de ulønnede medarbeiderne i menigheten vår! Vi har et godt og stort team, som 
alle gjør en viktig jobb! 
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2 MANDAL MENIGHETSRÅD 
 
 
2.1 Mandal menighetsråd 2019-2023 
Etter valget senhøsten 2019 ble følgende menighetsråd valgt for perioden 2019-2023: 

BJØRN ARVE BENTSEN 
Leder 

RUTH SKULAND 
Nestleder 

ARVID ADRIAENSSENS 

CHRISTIAN GARCIA DE PRESNO 

ELISABETH MO BAKKLUND 

THOR ANDERS PUNTERVOLD 

ARILD FØRSUND 

GUNN HILDE SYVERTSEN 

OLE ERIK GROSTØL 

ØYVIND KLUNGLAND LUND 

EVA MARIE JANSVIK 
Sokneprest 

FRIDA SANDVIK 
1. vara (møter fast) 

KRISTIAN SIREVÅG 
2. vara 

TORUNN ESPELAND HALVORSEN 
3. vara 

GLENN UELAND 
4. vara 

PAUL ROY PEDERSEN 
5. vara 

Menighetsrådene hadde i 2020 10 møter og behandlet 44 saker. 
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Menighetsmøtet, hvor blant annet årsrapporten og regnskapet for 2019 skulle blitt presentert 
søndag 29. mars 2020 kl. 13.00, ble avlyst pga. koronapandemien. I stedet kunne man finne 
årsrapporten på nettsidene våre, og man kunne også få kopi av årsrapporten i papirformat på 
Kirkesenteret i løpet av året.  
 
Regnskapet føres av Regnskap Sør og revideres av Team Revisjon AS. 
 
 
2.2 Menighetsrådets underutvalg 
 
Fra Mandal menighetsråd vil følgende personer delta i underutvalgene: 
Dåpsutvalget:  
Glenn Ueland 
Ungdomsutvalget:  
Øyvind Klungland Lund 
Ressursgruppe for barne- og ungdomsarbeidet i menigheten:  
Thor Anders Puntervold 
Diakoniutvalget:  
Gunn Hilde Syvertsen 
Gudstjenesteutvalget:  
Torunn Halvorsen og Arild Førsund 
Husstyret for Kirkesenteret:  
Elisabeth Mo Bakklund og Ole Erik Grostøl 
Misjonsutvalget:  
Frida Sandvik 
Økonomiutvalget:  
Kristian Sirevåg og Arild Førsund 
Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp:  
Roy Pedersen 
Kontaktperson for Kirkens SOS:  
Frida Sandvik 
Representantskapet for Menighetsbladet:  
Bjørn Arve Bentsen 
Styret i Frivilligsentralen:  
Arvid Adriaenssens og Elisabeth Mo Bakklund (vara)  
Menighetsbladet: 
Eva Marie Jansvik 
Utvalgene supplerer selv med flere medlemmer utover de fra menighetsrådet. 
 
2.3 Menighetsrådets arbeid 
 
Menighetsrådets satsingsområder for 2020: 
Fortsette arbeidet innen de fem hovedområdene, i samarbeid med utvalg og ansatte: 
* Gudstjenestelivet 
* Diakoni 
* Kirkerom og det nye Kirkesenteret 
* Trosopplæring og ungdomsarbeid 
* Misjon 
Andre saker: 
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* Offertildeling – regnskap - budsjett 
(Menighetsrådet har innvilget offer og behandlet budsjett- og regnskapssaker for råd og 
utvalg) 
 
 
2.4 Økonomiutvalget 
 
Økonomiutvalget har bestått av Henriette C. M. Reiersen (ansatt konsulent i administrasjo-
nen), Kristian Sirevåg (menighetsrådet), Astrid Braadland og Kai Sødal (frivillige) og Arild 
Førsund (menighetsrådet). Utvalget har møttes ca. 2 ganger pr. mnd. og arbeidet har vært kre-
vende, noe som bl.a. skyldes at menighetens økonomistyring involverer både stab, frivillige 
og regnskapsbyrå, og at det går til dels lang tid fra periodeslutt til økonomirapporter har vært 
tilgjengelige. 

Behovet for å rette opp driftsunderskudd fra foregående år og få kontroll med Korona-epide-
miens virkning på inntekts- og kostnadssituasjonen, har preget arbeidet. I tillegg har utvalget 
satt fokus på behovet for forenkling og forbedring i økonomirutiner som kan gjøre det både 
sikrere og mindre arbeidskrevende å administrere. Utvalget har utarbeidet økonomiske status-
oversikter og betraktninger for menighetsrådet som har belyst menighetens økonomiske situa-
sjon. Det ble også gjennomført møte med kirkevergen og Menighetsrådsleder i mai der det ble 
enighet om hvilke tiltak kirkevergen skulle ta ansvar for og hvilke tiltak som tilligger menig-
heten/utvalget. I desember opprettet kirkevergen en stilling for frivillig økonomimedarbeider 
for å tilføre kapasitet og kompetanse på utvikling, implementering og opplæring i økonomi-
styring. Arbeidet skal utføres i nært samarbeid med bl.a.  ansatt konsulent og regnskapsfører. 
Utvalget har forventninger til at det vil resultere i tydeliggjøring og forenklinger i økonomi-
styringsrutiner. 

Styring av den faste givertjenesten er viktig for menigheten. I perioden har menigheten byttet 
dataselskap for håndtering av givertjenesten fra Pro Fundo til Solidus. Utvalgsmedlemmer har 
bistått administrasjonen i overgangsprosessen. Solidus har en CRM-funksjonalitet som gir 
menigheten bedre muligheter til å følge opp faste givere. Dette tror vi på sikt vil kunne ha en 
positiv effekt på giverinntektene. Menighetsrådet i Mandal og Holum opprettet også en felles 
arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utvikle den felles givertjenesten til trosopplæring. Utval-
get anser dette som et svært viktig tiltak for å oppnå økonomisk balanse i det viktige trosopp-
læringsarbeidet.  

 

2.5 Virksomhetsplan 
 
Det nyvalgte menighetsrådet hadde som mål å jobbe med ny virksomhetsplan i 2020. På 
grunn av koronapandemien ble det vanskelig å komme sammen for å jobbe med planen, så ny 
plan vil forhåpentligvis bli laget i 2021. Mandal menighetsråd har valgt å prolongere eksiste-
rende Virksomhetsplan fram til 2022.   
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3 KIRKESENTERET I MANDAL 
 
 
 
3.1 Husstyret 
 
Husstyret er oppnevnt av menighetsrådet for å ivareta den daglige drift og økonomiforvalt-
ning av Kirkesenteret på vegne av eier, Mandal sokn. Mandal menighetsråd opptrer på vegne 
av soknet og har det økonomiske og driftsmessige ansvar for eiendommene samt at myndig-
hets pålagte krav til eier blir ivaretatt. Eiendommene består av to seksjoner i eiendomssameiet 
gnr. 160 bnr. 1080 sammen med Sparebanken Sør.  Seksjon nr.2 har adresse i Store Elvegate 
33 (det renoverte bygget inkl. Klosterhaven), mens seksjon nr.3 er i Store Elvegate 35 (gamle 
kinoen). Seksjon nr.1 tilhører Sparebanken Sør.  

Oppgavene består i oppfølging av sameieavtalen med Sparebanken Sør, leieavtale med Linde-
snes Kirkelige Fellesråd for kontorlokaler, innvendig og utvendig renhold og vedlikehold av 
bygget samt oppgradering av kinoen mht. elektriske installasjoner og annet teknisk utstyr som 
lyd, lys og varme, sikring og alarmer i.f.h.t brann og innbrudd, utarbeidelse og oppfølging av 
internkontroller slik at bruker kan være trygg på at alt bygningsmessig og teknisk fungerer til-
fredsstillende.  Oppgraderingsarbeid/anskaffelse av nytt teknisk utstyr i Kinoen har vært iva-
retatt av en egen «kinogruppe». 

Driftsmodell 

Menighetsrådet stiller i prinsippet «menighetsdelen» av eiendommen til disposisjon uten ve-
derlag for menighetens egne aktiviteter og for tilknyttede organisasjoner som Y`s Men, 
KFUK-KFUM speidergruppe, NMS, KIA og i noen grad for enkeltarrangementer i Frivillig-
sentralens regi. Dersom det er ledig kapasitet, kan private personer og andre foreninger leie 
deler av lokalene til enkelt arrangementer. Bruk av lokalene styres/bestilles gjennom et til-
gjengelig bookingsystem i staben med prioritering av egne aktiviteter. 

Faste gaver er den økonomiske «grunnmuren» for Kirkesenteret 

Driftsmodellen gjør at en i stor grad kan drive aktiviteter som ikke begrenses av kostnader til 
husleie. Hus-styret har ansvaret for at kostnader til drift og betjening av lån til renter og av-
drag blir ivaretatt.  Det årlige inntektsbehovet er ca. kr 1,9 - 2 mill.  Dette skaffes tilveie av 
110-115 faste og flere enkelt givere, som bidrar årlig med om lag kr 0,8-0,1 mill. samt gaver 
fra bruktbutikken og fellesarrangementer som varierer fra kr 3-500 000.  Resten kommer fra 
utleie av kontorer. I 2020 har vi dessverre hatt en inntektssvikt i forhold til tidligere år på 
grunn av Coronapandemien med avlysing av fellesarrangementer og stengte perioder i brukt-
butikken. Men takket være økte gaveinntekter fra personlige givere, har dette i stor grad blitt 
kompensert slik at vi likevel har nærmet oss budsjettet på ca. kr 1,9 mill. for hele året. Gjen-
stående saldo på lån til eiendommene er kr 17,4 mill. ved begynnelsen av 2021. Vi har hatt et 
par utsettelser av de kvartals-vise avdrag med til sammen i underkant av kr 0,5 mill. i 
vår/sommer pga. Corona-usikkerhet og til dekning av noen få nødvendige tekniske/bygnings-
messige oppgraderinger av kinoen. Men vi har fortsatt som mål å kunne nedbetale gjelda 
fremover med rundt kr 1 mill. i året.  
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Frivillighet er menighetsbyggende arbeid i praksis 

Innsamlingsarbeidet utføres av innsamlingskomiteen med verving og oppfølging av person-
lige givere, markedsgruppen som bidrar med årlig markedsdag og lotteri, bruktbutikken og 
andre ad-hoc grupper til større menighetsbyggende fellesarrangementer.  Alle disse gruppenes 
praktiske arbeid, det administrative arbeidet i Hus-styret, renhold og en del bygningsmessig 
innvendig og utvendig vedlikehold, er alt basert på frivillighet og dugnad av det vi kan gjøre 
selv. En del av tiltakene i innsamlingsarbeidet (bruktbutikk, markedsdag, lotteri, festsam-
linger) er organisert i «Foreningen Kirkesenterets Venner» og overskuddet av disse tiltakene 
har blitt gitt som gave til Kirkesenteret. En stor takk til alle dere som har bidratt og fortsatt vil 
være med å bygge menigheten videre enten med gaver og/eller arbeidsinnsats! 

En oppfordring til deg som leser dette: Vi tenger flere frivillige medarbeidere til vasketeam-
ene våre. Det er også fortsatt meget gode muligheter til å bli fast giver. Ta kontakt med en 
av oss i Hus-styret: 

Kai Sødal (Leder), Elisabeth Mo Bakklund, Brynjulf Bakklund, Astrid Braadland, Henriette 
Reiersen, Bjørnar J. Øybekk 

 
 
3.2 Innsamlingskomite for Kirkesenteret 
 
Medlemmer: Astrid Braadland, leder, Helga Marie de Presno, Finn Vidar Mo og Kai Sødal 
Komiteens hovedoppdrag har vært å følge opp givertjenesten til Kirkesenteret og bidra til inn-
tektsbringende arrangementer. Dette året ble arbeidet, som for de fleste, hindret av Coronare-
striksjoner. 
 
I sommer ble det foretatt en endring i programsystem for håndtering av givertjeneste, fra Pro-
Fundo til Solidus. Dette håndteres av ansatte på Kirkesenteret i samarbeid med Regnskap Sør. 
 
Et planlagt inspirasjonsmøte om givertjeneste i november måtte utsettes. Møtet skulle sam-
ordne arbeidet i innsamlingskomiteen for trosopplæring, innsamlingskomiteen for Kirkesente-
ret og kommunikasjonsgruppa, og være til inspirasjon i arbeidet med eksisterende og nye gi-
vere. 
 
Gaver. Vi er svært takknemlige for den store trofastheten vi ser i den faste givertjenesten og 
for ekstragaver som kommer innimellom. Dette er en av grunnpilarene i inntektsstrømmen. 
Vi har også mottatt minnegaver, en enkeltgave på kr 150.000 fra en privatperson og gaver via 
kirkeofringer. Vi kan bare si Tusen takk! 
 
Arrangementer.  
I januar begynte planleggingen av årets fest, “Gresk aften”, som vi ønsket å arrangere 31. ok-
tober.  Dessverre lot dette seg ikke gjennomføre på grunn av Corona. “Damenes aften” led 
samme skjebne. 
Kantor Britt Turid Madsen arrangert en salmekveld 15. oktober der inntekten gikk til musikk-
instrument i kinoen.  
 
Mål for 2021: Øke inntektene 
Arrangere inntektsgivende arrangementer 
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Gjennomføre den planlagte inspirasjonssamlingen 
Få på plass en ordning for Testamentariske gaver. 
 
 
3.3 Kirketorvet 

 
Verter på «torvet» 
2020 har vært et helt spesielt år på kirketorget. Svært mye usikkerhet har preget både verter 
og gjester. Året begynte svært godt med stort pågangsmot og mange gjester. Så kom pande-
mien i mars og alt ble annerledes. Nærmest over natta måtte alt stenges ned.  
Våren gikk – sommeren gikk, uten aktivitet på torvet. 
Etter sommeren starter vi opp igjen, men svært begrenset. Vi hadde kun mulighet til å ha oppe 
mandag, tirsdag og fredag fra kl.10.00-13.00. 
Svært strenge smitteverntiltak ble rutiner. Gjestene måtte registreres med navn og telefon-
nummer, strenge hygienetiltak ble gjennomført.  
Vertene støttet opp om restriksjonene og var positive til de tiltak som ble iverksatt. 
Gjestene var lojale, men vi merket en stor nedgang av besøkende. 
Vi måtte forsøke å holde motet oppe og håpe på bedre tider. 
Sender en stor takk til de verter som trofast har stått på gjennom pandemien. De har vært posi-
tive og optimistiske. Gjestene har også gitt uttrykk for at det har vær godt å komme på torvet. 
De opplever seg sett og godt mottatt. Varm vaffel og en kopp kaffe, en god samtale har vært 
lyspunkter i den tiden vi har vært igjennom. 
Nå ser vi alle frem til at pandemien skal ta slutt og vi kan starte opp igjen med normal drift. 
 
 
 
 

4 HOVEDOPPGAVER INNEN KJERNEOMRÅDENE 
 
 
 
4.1 Trosopplæring 
 
 Hovedmål for trosopplæringen: 

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

2. 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) 
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4.1.1  Dåpsutvalget 
 
Dåpsutvalget bestod i 2020 av Ameli Rølland, Rita Brådland, Vibeke Gislefoss, Gunhild og 
Glenn Ueland og Lotte Ploug. 

Vi hadde 4 møter i 2020, hvorav 1 blev på Zoom. 
Som alt annet dette året ble det flere forandringer og avlysninger av aktiviteter og tilbud som 
vi hadde planlagt for året. 

MEN vi fikk gjennomført Juniorkonfirmantleiren i februar, Dåpsskole i mai/juni, utdeling av 
5 års dåpsgave i august, Bekkevandring og Tårnagent i september, Krølletrall, Agent for rett-
ferdighet og skattejakt/utdeling av 4 års bok i oktober.  
Dessverre måtte vi avlyse skattejakt/utdeling av 4 års bok (i mars) og Lysvåken lørdagen før 
1. søndag i advent …vi håpte til det aller siste og hadde planlagt i detaljer hvordan vi skulle 
gjennomføre med tanke på smittevern … men nei  
MEN vi kommer sterkere tilbake forhåpentligvis i 2021. Dåpsutvalget er en super gjeng som 
gjør en fantastisk jobb, år etter år-TAKK! 

 
 
4.1.2 Babysang 
 
Babysang har også i 2020 vært et veldig populært og godt besøkt tilbud. Til sammen har ca. 
90 babyer + mødre gått på 1 eller flere kurs av 6 ganger. 

Vi er 2 ansatte som har hver sin gruppe på ca. 10 babyer/mødre og har sangsamlinger i ca. 35 
minutter i henholdsvis Klosterhaven og Lillesalen.  
Heretter møtes alle på Kirketorvet hvor en god lunsj, tilberedt av en gjeng med frivillige (5 
damer som bytter på) nytes mens gode samtaler og nye vennskap oppstår. 

I år har vi utvidet tilbudet så det er kurs både onsdager og torsdager. 

Til tross for nedstengningen i mars og det faktum at babysang ikke ble tilbudt resten av våren 
ble kursene vi tilbød etter sommerferien rask full-booket. Det var en utrolig god følelse og er 
enda en bekreftelse på at babysang er et veldig viktig og ønsket tilbud i menigheten vår.  

Vi tror på at denne -for mange-første kontakten (utover dåpen) med menigheten/kirken er vik-
tig for barnets og familiens tilhørighet til disse og opplever også at Kirkesenteret er et sted 
som har lav terskel for mange som kanskje ikke har slitt ut kirkebenkene igjennom årene. 

 
 
4.1.3  Småbarnsang 
 
2020 begynte så bra for Småbarnssang 
I løpet av høsten/vinteren 19/20 etablerte det ser etter hvert en liten kjerne som kom forholds-
vis jevnt og trutt på fredagene til samlingsstund og etterfølgende lunsj.  
Vi opplevde at her traff vi et behov for barn (og deres foreldre) som enten ikke går i barne-
hage eller har fri akkurat på fredager.  
Dessverre satte Covid-19 en «kjepp i hjulet» for denne gode utvikling … som alt annet 
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stengte vi tilbudet ned medio mars og i løpet av høsten 2020 har vi bare hatt samlinger spora-
disk … når smittesituasjon har tilsagt det.  
MEN vi gleeeder oss til å kunne tilbyde disse samlinger igjen, for vi ikke i tvil om at der også 
her er et behov og gode muligheter for å knytte gode kontakter og tilhørighet-en super arena 
til å rekruttere til blant annet Familiebaluba også. 

 
 
4.1.4 Klubben – for barn i 5.til 8.klasse 
 
«KLUBBEN» startet høsten 2019 og har raskt blitt et populært tilbud. To fredager i måneden 
samles barn i femte til åttende klasse på Kirkesenteret i Mandal. 2020 har vært et meget spesi-
elt år og vi har i lengre perioder vært tvunget til å holde klubben stengt grunnet Covid- 19. Vi 
har likevel opplevd stor vekst på de kveldene vi har gjennomført og på det meste har vi vært 
opp under 50 barn innom. Ekstra gledelig er at så mange skoler er representert. Vi har hatt be-
søk fra både Ime, Frøysland, Furulunden, Blomdalen og Holum. 

I høst åpnet vi klubben på Hundesletta, før vi gjennomførte tre klubbkvelder på Kirkesenteret 
med ulike tema som Bingo, Quiz og Kino. Dette var en stor suksess og vi kommer nok til å 
fortsette med slike temakvelder ut over våren. 

Klubben drives av frivillige voksne og er avhengig av at flere bidrar. Vi håper derfor mange 
melder seg til tjeneste når vi forhåpentligvis starter opp igjen første fredag etter vinterferien. 
Styret i Klubben: Brynjulf Bakklund, Marta Grostøl og Torgeir Winsnes 

 
 
4.1.5 Ungdomsutvalget for Mandal- og Holum menigheter 
 
Utvalgsmedlemmer: Filip Olsson (Mandal), Emilie Farestad (Mandal), Nikolai Eikeland 
(Mandal), Alette Kristine Syvertsen (Skjernøy), Dina Kristine Møll (Holum, til oktober), Ås-
hild Bakklund (Mandal), Ingeborg Øybekk (Mandal), Maria Reitan (Mandal), Sondre Ro Nil-
sen (Mandal), Lars Vegard Osestad (Mandal), Øyvind Klungland Lund (Mandal MR), Bjør-
nar Johnsen Øybekk (Sogneprest Holum) og Oddveig Flatebø Olsson (Undervisningsleder, 
sekretær). 
 
Utvalget har avholdt 7 møter i 2020, 4 på våren og 3 på høsten. 24 saker er blitt behandlet. 
 
Formål og målgruppe 
Planlegge og gjennomføre aktiviteter for aldersgruppen 13-18 år, med hovedfokus på konfir-
mantene. 
 
Aktiviteter 
Utvalget har arbeidet med følgende saker i 2020: 
 
Kick off for konfirmantåret: 
Ble gjennomført 11.januar på Kirkesenteret. Choral sang, band fra 13-19, andakt av Eva Ma-
rie Jansvik, info fra kr ungdomsaktiviteter. 
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Konfirmanter: 
I år var det totalt 116 konfirmanter i menighetene. Vi tok imot påmelding til nytt konfirmant-
kull i løpet av høsten. Det blir 111 konfirmanter i 2021.  
 
Ungdomsgudstjenester i Holum:  
I Holum har det vært 2 ungdomsgudstjenestene i kirken. UG på bedehuset stiller opp. Samar-
beidet med dem fungerer veldig godt.  
 
Ungdomskirke i Mandal:  
Det ble arrangert ungdomskirke på Kirkesenteret 4 ganger i 2020. Det ble arrangert ungdoms-
gudstjeneste på Skjernøy 14.juni.  
Felles konfirmantleir GRIMSTAD 20: 
Leiren ble ikke gjennomført 23.-28.juni. Vi lagde i stedet en «bo-hjemme-leir» i Mandal, si-
den vi ikke hadde lov til å dra på overnattingstur med konfirmantene. Alle konfirmantene var 
med på et 2 dagers opplegg på Kirkesenteret og på Risøbank. Vi hadde 18 ungdomsledere 
som bidro med dugnadsinnsats. HEKTA bidro med band, sceneshow, teknikk og god under-
visning av Thore Thommassen. Dette fungerte veldig bra.  
 
Ungdomsalpha: 
Ikke gjennomført i år. 
Ledertrening for 10.klasse ble prioritert dette året.  
 
Budsjett for 2020:  
Levert menighetsrådene. 
 
Haydomaksjonen: 
Gjennomført med konfirmantene våren 2020. To heldige konfirmanter vant tur og reiser til 
Haydom i høstferien 2021. Vinnerne er Sofie Lian og Cornelius N. Johanssen.  
Det kom inn kr 128.310, - til Haydomaksjonen. 
 
Konsert med Paul Colman på Kirkesenteret 
Gjennomført sammen med Skjernøy SkjærgårdsLive.  
 
ChurchChillCafé: 
11.1 startet vi opp ny ungdomskafe på Kirkesenteret. Annen hver lørdag har vi hatt cafe. 
Første dag hadde vi over 100 deltagere. Da var konfirmantene spesielt invitert. Det har vært 
godt besøkt i vår, fram til nedstengning. Det var mange konfirmanter og andre ungdom som 
fant veien til Kirkesenteret.  I høst måtte vi starte litt på nytt for å få deltagere, men det har tatt 
seg opp utover høsten. Vi måtte holde stengt et par kvelder i november/desember. Vi har hatt 
en stabil gjeng med voksne som har bidratt på kveldene, men vi trenger enda flere ledere. 
Vi ble utfordret av folkehelseinitiativet til å holde ekstra åpent i romjula. Da holdt vi åpent 5 
kvelder. Det var ca 30 ungdommer som kom hver kveld i romjula. Da hadde vi frivillige fra 
menighet, sanitetsforeningen og fra folkehelseinitiativet. Frivillige hadde også samlet inn 
penger til arrangementet, så vi kunne tilby gratis brus, pizza, chips, popcorn, godteri og 
milkshake til ungdommene. Det var populært. Vi viste film hver kveld i kinosalen. 
 
ChurchChillPodden: 
5 episoder ble spilt inn i vår, da alt stengte ned. Sondre Ro Nilsen stod for teknikken og redi-
gering, Filip Olsson, Nikolai Eikeland og Ingeborg Øybekk var programledere. De hadde for-
skjellige gjester. 632 avspillinger gir ett snitt på 126 lyttere per episode.  
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Avlyst pga Covid-19 
Konfirmantfest i Holum og Mandal 
Actiondag for 8.klasse:  
Natt-turnering for 10.kl:  
 
Planlagt virksomhet for 2021 
Kick off for konfirmantene 9.januar 
Konfirmantfester 8. og 9.mai 
Actiondag i juni 
Konfirmantleir i Grimstad 23.-26.juni 
Ungdomsgudstjenester på fredager i Holum 
Ungdomsgudstjenester i Mandal i forbindelse med ChurchChill Café, noen lørdager i semes-
teret.  
Natt-turnering i november 
Alpha kurs for ungdommer til høsten 
 
 
 
4.2 Familiearrangement 
 
 
4.2.1 Familiebaluba 
 
Mandager samles store og små til middag, samling og aktiviteter på Kirkesenteret. Dørene 
åpnes kl.16 og middag fra Nødings serveres frem til kl. 7. Deretter samles alle til sang, 
bibelfortelling og bønn i Klosterhaven, før vi deles i ulike aktivitetsgrupper. BalubaSang er 
for alle som liker å synge, danse og prøve seg på rytmeinstrumenter. Her samles primært 
førskolebarna sammen med en voksen eller to, og det er mye sang- og bevegelsesglede.  
Skolebarna har egne samlinger med brettspill, leker og annen aktivitet.  
Første semester (frem til medio mars) hadde Dansegruppa Baluba øvelse i forbindelse med 
Familiebaluba i kinosalen.  
Grupper og aktiviteter har variert noe, og vi fikk erfare i høst at middagen er et viktig tilbud. 
Mange etterspurte den da vi de første gangene i høst valgte å åpne for Familiebaluba uten 
middagsservering. Det har vanligvis møtt opp 30-50 personer på Familiebaluba, men etter 
koronapandemien brøt ut har det naturlig nok vært færre, omtrent 20.   
Familiebaluba drives av frivillig engasjement, og har en ledergruppe på 6-8 i tillegg til flere 
medarbeidere som bidrar med oppvask, rigg og rydd.  
 
 
4.2.2 Julaftenarrangement – Åpen julefeiring 
 
Beskrivelse:  
Middag og julesamling på kirkesenteret julaften kl. 17:00-19:00.  
Ca.20 personer deltok. Det var "kjerne-målgruppen" som var samlet. Samtlige satte ord på at 
arrangementet var svært viktig for dem denne kvelden, og det eneste alternativet de hadde for 
julefeiring i et fellesskap. Ann-Carin Olsen og Vilde Svendsen underholdt med flere musi-
kalske innslag. Nødings Delikatesse AS sponset maten og Tom Erik og Daniel fra Kastellet 
restaurant var frivillige medarbeidere som sørget for en profesjonell og forsvarlig matserve-
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ring i henhold til restriksjoner til smittevern. Arrangementet var svært vellykket og tilbake-
meldingene udelt positive fra både gjester og frivillige. Arrangementet fikk tre oppslag i Lin-
desnes avis. Først hvor det ble lansert at arrangementet kunne gjennomføres ihht Korona, og 
et med arrangørene Frivilligsentralen, Frelsesarmeen, Mandal menighet og Tom Erik som re-
presentant for de frivillige. Sist var et oppslag på julaften med bilder tatt av Martin. Tor Bernt 
kontaktet lokalt næringsliv i forkant og sikret bidrag på over 80 000 kr til julaftenarrangemen-
tet og til et åpent-hus prosjekt for kommunens ungdommer på kirkesenteret alle dager i rom-
julen.  Frivillige: Tor Bernt Sunde, Tom Erik Tørresvold, Daniel Bereket, Bjørn Ole Holm-
quist og Martin Jansvik 
 
 
 
4.3 Undervisning for voksne 
 
 
4.3.1 Alphakurs 
 
Alpha kurs er et ti ukers innføringskurs i den kristne tro. Samlingene har vært på kirkesente-
ret. Undervisningen har foregått på nett med engelsk tale, tekstet på norsk. Innholdet i under-
visningen har gitt et godt utgangspunkt for samtale, refleksjon og undring om sentrale temaer.	
I 2020 har vi gjennomført to kurs. Ett på våren og ett på høsten. Kurset på høsten ble noe pre-
get av Corona pandemien. Av smittevern hensyn måtte vi avslutte kurset før det var ferdig. De 
fire siste samlingene er utsatt til våren 2021.  
Deltagerne har gitt uttrykk for at kurset engasjerer. De gleder seg til samlingene og opplever 
det meningsfylt å samtale om disse sentrale spørsmål. 
Sogneprest Bjørnar Johnsen Øybekk har vært med som kursholder. 
Asbjørn Flåt -Kursleder-    
 
 
4.3.2  Tirsdag 19-21, menighetens kveldsbibelskole 
 
Ledergruppe for kveldsbibelskolen «Tirsdag 19-21»: Helga Marie de Presno og Astrid 
Braadland. Vi har hatt to ledermøter for å planlegge kommende semester. 
 
Dette året var det ikke noe hovedtema for semestrene, men de fleste samlingene var knyttet til 
søndagens tekst. 
Vi hadde planlagt fem samlinger på Kirketorvet våren 2020. Men etter fire samlinger ble det 
stans på grunn av koronarestriksjoner. 
I september var det samling for alle som har praktiske oppgaver i forbindelse med møtene. 
Det var informasjon om smittevernregler, forenkling av servering og fordeling av oppgaver. 
Høstprogrammet hadde også fem samlinger på planen, men etter fire samlinger var det stopp 
igjen. 
Frammøtet har vært veldig godt, opptil 40 personer flere ganger. Vi ser at denne type samvær 
har stor betydning, og håper at det snart kan bli stabilt igjen. 
Det er en takknemlig jobb å be folk om å bidra, både til undervisning og ved praktiske 
oppgaver. 
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4.3.3  Bibel:les 
 
Bibel:les har foregått på mandag fra kl. 20:00 til ca. kl. 21:00 i Klosterhagen 
i perioden 5.jan. til 9. mars og i perioden 7. sept. til 26. okt. 
Resten av året har koronarestriksjonene satt en stopper for tilbudet. 
Oppslutningen har vært liten; fra 2 til 4 fremmøtte. 
Noen ganger har bare ansvarlig møtt. 
Vi har lest gjennom 1. og 2. Mosebok og Profeten Daniels bok. 
Kai Stoveland (ansvarlig) 
 
 
 
4.4 Diakoniarbeidet 
 
 
4.4.1  Diakoniutvalget i Mandal menighet 
 
Medlemmer i Diakoniutvalget har vært: Eva Marie Jansvik, Venke Kristensen, Kaia Kristen-
sen og Gunn Hilde Syvertsen. 
Vi har hatt 6 møter i løpet av året; 4 i vår og 2 i høst. 
 
Saker og forslag vi har tatt opp for mulig å få i gang: 

• Lapp som kan ligge i de ulike kirkene for oppgaver man kan melde seg på slik at flere 
kan få eierforhold til arbeidet som drives. Det er blant annet besøkstjeneste på institu-
sjonene, frivillige i kommunikasjonsteamet med mer 

• Pilgrimsferd kan være ønskelig å arrangere. Holm har en årlig tur i lokaldistriktet 
• Sorggruppe for skilte  
• Samlivskurs 
• Integrering av fremmedkulturelle 
• Leksehjelp for muslimer 
• Samtale gruppe for innvandrerjenter spesielt. Tema: det å komme til et nytt samfunn 
• Fokus på å bli sett i gudstjenesten/føle seg hjemme 
• Tilbud for de mellom 20-30 uten barn 
• Engasjere 20+ gruppa. 
• Kveldsmesse 
• Gudstjenester på nett nås ut til langt flere, og er veldig positivt 
• Det jobbes opp mot kommunen for å få ansatt en diakon 
• Orientering om Åpen julefeiring 
• Orientering om gave fra kirkerådet til innkjøp av liturgisk utstyr for barn 
• Orientering om klesbyttedagen og grønn menighet 
• Gunn Hilde var med på en samling i Kristiansand i høst for å høre om KUP, kirkens 

ungdomsprosjekt 

4.4.2 Jubilantgaver 
 
Menighetens (27 stk.) 90-åringer og (2 stk.) 100-åringer har fått en blomst og besøk av en fra 
menigheten. I 2020 har vi hatt tre «blomsterpiker» som har besøkt jubilantene i tillegg til 
sokneprest. I fra 2021 sikrer vi at alle 100-åringer får blomst. 
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4.4.3 Kirkeskyss   
 
Det organiseres skyss til og fra kirka hver søndag. De som trenger skyss kan ringe og be om 
det. Vi har i 2020 hatt 12 sjåfører. Dette tilbudet har vi ikke kunnet opprettholde etter at 
corona-pandemien brøt ut. 
 
 
4.4.4 Sorggrupper  
 
I samarbeid med Mandal Frivilligsentral tilbys deltakelse i sorggrupper. Alle som står oppført 
som nærmeste pårørende etter en gravferd, og som bor i området, får invitasjon per brev. 
Deretter ringer prestene til pårørende for å høre om det er ønskelig å delta. Disse samtalene 
gir god anledning til å høre hvordan det går, og selv om de fleste takker nei til tilbudet, gir 
mange tilbakemelding om at invitasjonen og denne oppfølgingen per telefon er verdifull. 
Vi har tre trofaste frivillige som leder sorggruppene; Per Løvaas, Grete Bruskeland Sjølie og 
Nina Fjeldsgaard Regevik. Gruppene består vanligvis av 6-8 deltakere. Våren 2020 hadde vi 
en gruppe med 3 deltakere, mens høsten hadde vi to grupper med til sammen 14 deltakere. 
Sokneprest i Lindesenes menighet, Rolf Martin Synnes, ble med som leder i den ene gruppa.  
Tilbudet er åpent for alle i Lindesnes kommune.  
 
 
4.4.5 Tro og liv 
 
Tro og liv hadde våren 2020 tre samlinger på Kirkesenteret og en deltagelse på gudstjeneste 
før korona nedstengingen 12.mars. 

Vi hadde møte 13.januar, 10.februar og 9.mars. Gjennomsnittlig oppmøte på ca 40 stk. 

Ledergruppa består av 10 stk. frivillige, inkludert 2 brukere og presten Haraldstad. 

Mange brukere møtte opp og deltok på gudstjenesten søndag 16.februar. Ledergruppa hadde i 
forkant hatt møte med spesialprest Rune Rasmussen. Vi planla «helgudstjeneste», med ut-
gangspunkt i malen man har på gudstjenester for brukere med særskilte behov.  Han var med 
oss på selve tro og liv samlingen hvor han holdt andakt, og vi øvde på fremføringen. Vi deltok 
på gudstjenesten med bl.a. fremføring av lignelsen Moses på fjellet, prosesjon og dekking av 
alteret, sang og lystenning. Vi gleder oss til neste gang dette kan gjennomføres. 

22.september hadde ledergruppa samling igjen med Rune Rasmussen. Han oppmuntret oss til 
å lage en klokkestreng og en hilsen til å sende rundt til alle brukerne nå som vi ikke kunne 
møtes pga korona. Ragnhild Ellefsen påtok seg dette ansvaret, og kjørte rundt og leverte! Tu-
sen takk til henne! 

 
4.4.6 Grønn Menighet  
 
Medlemmer våren 2020: Aurora Bakklund, Solveig Jalia S Olsen, Helle Emilie Osestad 
og Astrid Braadland 
  
Utvalget planla Klesbyttedag lørdag 28.mars. Denne ble avlyst på grunn av koronarestriksjo-
ner.  
Andre tiltak/oppgaver er:  
• Kirkekaffekopp 
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• Huskelapper om å begrense papirbruk på toalettene  
• Matsvinn 
  
 Utvalget har jobbet med å rekruttere nye medlemmer. Helle Emilie Osestad og Astrid Braad-
land sluttet etter første halvår. Kaia Kristensen og Fanny Kallekleiv blir nye medlem-
mer og Kaia leder av utvalget fra høsten 2020. 
  
Lørdag 17. oktober arrangerte utvalget Klesbyttedag på Kirkesenteret. Rundt 40 personer var 
innom og vi fikk inn mye klær i forkant og i løpet av lørdagen. Klær som ble til overs, ble en-
ten langt på lager til neste klesbyttedag eller gitt til Kirkens hus.  
 
Andre tiltak vi har jobbet med:  
• Kirkekaffekopp i samarbeid med 200 årsjubileet  
• Sy-kurs når koronarestriksjonene letter 
 
 
4.4.7 Mandal Frivilligsentral 
 
Året 2020 har vært et veldig spesielt år, da Corona-viruset inntok landet. Mye måtte gjøres an-
nerledes og mange ting måtte ta en pause. Fra 12/3 måtte mange ting stenges ned.  Reidun og 
Arne jobbet som før i sine stillinger, men med andre oppgaver. Ole Aleksander var permittert 
en periode på våren.  Det ble i begynnelsen brukt en del ressurser på å avlyse aktiviteter, samt 
merarbeid med de aktivitetene vi kunne drive i begrenset omfang. De ansatte var også en peri-
ode med på å hjelpe med å levere ut varer fra apotekene, til de som ikke kunne komme seg ut 
grunnet smittefaren. 
 
Det var en tung periode for både frivillige, ansatte og brukere når vi måtte avlyse mange akti-
viteter som har vært et lyspunkt i hverdagen for alle involverte. Samtidig har vi vært takknem-
lige for at vi bor i et land og et område, som har vært lite rammet i forhold til smitte. Når man 
ser hva våre naboland har hatt å stri med så må vi bare være takknemlige.  
 
Kommunen vår har vært en stødig samarbeidspartner i denne perioden. Fra kommuneoverle-
gen og hans team har vi fått god støtte og veiledning. Den årlige festen for medarbeiderne på 
Hald måtte vi jo dessverre også avlyse, men håper at 2021 skal bli et bedre år på mange må-
ter. 
 
Vi klarte å gjennomføre tre sorggrupper i løpet av året – en litt amputert i vår som ble avslut-
tet høsten 2020. Startet så opp to nye i oktober som skal avsluttes med en samling nå i fe-
bruar.  
 
Vi deltok i år også i planleggingen av Åpen Julefeiring sammen med kirken og Frelsesar-
meen. Vi pleier å skaffe frivillige til selve julefeiringen, men vi kunne ikke ha så mange frivil-
lige tilstede pga Corona, så kirken organiserte dette i år. Vi tok imot påmelding sammen med 
de andre arrangørene som tidligere år. 
 
Besøksvenner, ledsageroppdrag, hjelp til praktiske ting har vi stort sett klart å gjennomføre 
gjennom året.  
 
Torsdagskafeen var åpen som vanlig fram til 12.mars. Åpnet den igjen i september og var så 
heldig å få låne Druidenes hus – der har vi hentet 20 hjemmeboende eldre hver torsdag, to 
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grupper, så til sammen har 40 stykker fått tilbud annen hver uke. Så måtte vi stenge to uker i 
november, men desember gikk som «vanlig» med juleavslutninger. 
 
Datahjelp hver tirsdag gikk også som vanlig fram til pandemien kom. Så åpnet vi opp i sep-
tember med felles undervisning på vegg» for til sammen 10 stykker hver uke. Måtte lukke 
dette ned i to uker i november, men som vanlig i desember.  
 
Utlånssentralen BUA har vi stort sett fått lov å ha oppe, bortsett fra i vår. Sommeren var en 
aktiv tid med utlån, høsten mer stille og så eksploderte utlånene i desember og fortsatte i ja-
nuar. Vi ligger blant de 10 beste på utlån i hele landet i desember og januar, i BUA systemet. 
Betyr mye for mange å få låne gratis sportsutstyr. Mange frivillige som gjør en uvurderlig 
jobb i BUA og på alle aktivitetene vi får lov å ha åpne.  
 
Tirsdagsgruppa (arbeidsgruppa) har stort sett fungert hele høsten med de restriksjonene vi har 
hatt. Mange har hatt bruk for en håndsrekning.  
 
«Kurts kafe» hver tirsdag - møtested for personer med demens og deres pårørende/venner ble 
også stengt ned 12.mars. Klarte å få til en sommeravslutning og vanlige treff på Røde Kors 
huset september/oktober. Så hadde vi juleavslutning for ca. 25 mennesker på «Stjerna» i 
midten av desember.  
 
«Ut i Mandal» ble gjennomført med tre samlinger i 2020 – to vår og en høst. 
 
Pårørendeskolen for pårørende/venner til personer med demens gikk som vanlig på Videregå-
ende skole i januar/ februar.  
   
Vi har hatt faste personer vi har ringt til hver uke for en prat. 
 
Det har vært mye planlegging i året som har vært, mye har vi planlagt og så måttet avlyse. 
Men konsentrert oss om å fokusere på alt vi har fått til. På kontoret har vi de fleste uker hatt 
en åpen dør med restriksjoner på antall, avstand og spriting. Gode samtaler og mye kaffe. 
 
Dette er en forkortet årsrapport fra Mandal Frivilligsentral. Glad er vi for at Menigheten har 
sagt ja til å støtte oss videre i 3 nye år. Dette året har vist oss på nye og utvidede måter at vi er 
en viktig brikke for mennesker i Lindesnes kommune. Så takk for samarbeid.  
 
 
 
4.5 Misjonsarbeidet i Mandal menighet  
 
Misjonsutvalget har i 2020 bestått av følgende medlemmer:                                                                       
Tor Magne Stoveland                                                                                                                                          
Marion Sødal                                                                                                                                                        
Aud Marit Skjelsbæk, sekretær                                                                                                                          
Frida Sandvik, leder 

Ifølge menighetsrådets virksomhetsplan skal misjonen være en integrert del av menighetens 
arbeid. Det skal være et aktivt utadrettet misjonsarbeid og utvalget skal skape engasjement for 
menighetens misjonsprosjekter.  
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Vi startet året med undertegning av ny misjonsavtale med NMS, hvor vi skal gi støtte til ar-
beidet i Estland. Dette ble vedtatt av menighetsrådet høsten-19, etter forslag fra misjonsutval-
get. Kontrakten ble undertegnet i forbindelse med feiring av Helligtrekongersdag, hvor gene-
ralsekretær for NMS holdt preken og talte på en fest på Kirkesenteret etter gudstjenesten. Mi-
sjonsutvalget deltok i planlegging av denne festen, som var svært godt besøkt, med ca.170 
deltakere. 

Mandal menighets misjonsprosjekter har da i 2020 vært Stefanusalliansen arbeid blant søppel-
plass-barna i Kairo og NMS misjonsarbeid i Estland. Det ble fra nyttår signert en ny 3 års-av-
tale med begge disse, som innebærer bl.a. to ofringer pr år til hver av dem. 

Utvalget har i 2020 hatt 2 møter, i januar og i september. 

Planen var å få til et samarbeid med ungdommer i menigheten via Ungdomsutvalget, siden 
hovedfokus for arbeidet i Estland er opplæring av ungdomsledere og kristent mediearbeid av 
og for ungdom. NMS planla en tur til Estland i høst, hvor vi tenkte å delta. Situasjonen med 
Koronapandemi satte turen og samarbeidet med Ungdomsutvalget på vent, men vi håper det 
skal bli anledning til å utvikle dette i 2021. 

Misjonsutvalget har bidratt til informasjon i menighetsbladet – om Stefanusbarna i vår, og 
Estlands-prosjektet i høst. Det er ellers gode presentasjoner av misjonsprosjektene under in-
ternett-sida til Mandal menighet.  

Plakater om misjonsprosjektene er hengt opp i kirkens våpenhus. Der er det også informa-
sjonsbrosjyrer til de som ønsker det. 

 

4.6 Gudstjenestelivet 

 
4.6.1      Gudstjenesteutvalget i Mandal menighet 
 
Gudstjenesteutvalget har bestått av Bodil Jacobsen,  
Torunn E. Halvorsen (ny i perioden), kantor Britt Turid 
Madsen, sokneprest Eva Marie Jansvik og Arild Førsund 
(leder). Utvalget har arbeidet utfra gjeldende gudstjenesteplan, menighetens virksomhetsplan 
2017-2020 og handlingsplan med flg. fokusområder og aktiviteter som understøtter virksom-
hetsplanens tre hovedmål:  
 
1) Øket gudstjeneste-deltakelse: 

a)   Aktuell forkynnelse. Både egne prester og lekfolk utfordres på tema  
b)   Bruke ulike musikk-, kunst- og kultur-uttrykk for å stimulere gudstjenestelivet  
c)   Oversetter-hjelp til fremmedspråklige. Baseres på bruk av frivillige ressurser  
d)   Praktisk tilrettelegging. Kirkeskyss, tilrettelegging for bevegelseshemmede og 
andre med spesielle behov  

 
2) Gudstjenester som favner på tvers av alder  

a)   Engasjere personer fra ulike grupper i gudstjenestegjennomføringen.  
b)   Bruke ulike musikkformer, -instrumenter og musikere 
c)   Bruke ulike gudstjenesteformer, eks. temagudstjenester, friluftsgudstjenester, mål-
gruppeorienterte gudstjenester, etc. 
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3) Sammenheng mellom gudstjeneste og sosial aktivitet. 

a)   Invitere til ulike typer aktivitet utenom og i tilknytning til gudstjenesten (kirke-
kaffe hver søndag, fellesturer i nærområdet) 
b)   Arrangere menighetsturer (med eller uten overnatting) 
c)   Støtte og aktivt delta i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon  
d)   Samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og foreninger i nærmiljøet (bl.a. bi-
beldagen, speidergudstjeneste, helligtrekongersgudstjeneste) 

 
Utvalget har søkt å ha overblikk over alle aktivitetene, også de som ivaretas av andre enn ut-
valget. Koronaepidemien har lagt begrensninger på gudstjenestelivet mht. antall deltakere og 
enkelte aktiviteter har måttet utgå - bl.a. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.  
Det var «Åpen kirke» ifb. Allehelgensdag, lillejulaften, lørdag før julaften, 4. juledag og nytt-
årsaften. Kirketjener og en kirkevert var tilstede og sørget for musikk over høyttalerne og 
kaffe/te. Flere har gitt positive tilbakemeldinger. Evalueres i 2021. Kveldsmesser har vært ar-
rangert en gang pr. mnd., noe vi også har fått gode tilbakemelding på og vil videreføre. Over-
setterhjelp har ikke vært iverksatt.  
 
Koronaepidemien har stengt noen dører og åpnet andre. Digital kirke er blitt et nytt begrep.  
Da kirkedørene måtte stenge 12. mars, valgte prestene og kantorene å spille inn andakter, mu-
sikk og forenklede gudstjenester på video og publisere dem på Facebook og på nettsidene 
våre via YouTube. Med god hjelp av frivillige krefter har det blitt produsert en rekke videoer 
med stadig bedre kvalitet på lyd og lys ettersom utstyret har blitt oppgradert og kompetansen 
på ansatte og frivillige har utviklet seg. Det er blitt gjort en betydelig investering i utstyr fra 
kirkevergens side for å oppnå ønsket kvalitet på videoene. Det har også vært en bratt lærings-
kurve, og mange medarbeidere har kastet seg ut i ukjent terreng.  
I løpet av 2020 har Mandal menighet produsert 12 andakter/Søndagspraten, 5 forenklede 
gudstjenester til høytidene (påske og julaften) og 18 innslag med musikk/sang.  
Dette har delvis vært et samarbeide med Holum menighet, og i påsketiden var der noe samar-
beid med de andre menighetene i Lister og Mandal prosti.  
Responsen har vært stor og rekkevidden på flere av innleggene har vær på rundt 5000 vis-
ninger. Tilbakemeldingene fra mange om at dette imøtesees videre, også etter korona-tid, tar 
vi med oss. Gudstjenesteutvalget ønsker at Mandal menighet skal fortsette å være tilstede med 
andakter og musikk på digitale plattformer.   
 
Utvalget har tro på betydningen av å finne gode sosiale møtearenaer knyttet til gudstjenesteli-
vet. Et eget team har arrangert «Kirkemiddag på Kirkesenteret» etter gudstjenesten en gang 
pr. mnd. - et tiltak flere har satt pris på. Og turer etter enkelte gudstjenester har også vært fint. 
I 2021 vil vi forsøke å arrangere en tur i mnd. Og så håper vi benker bakerst i kirken blir fjer-
net før jubileet, slik som tidligere planlagt. Dermed vil vi kunne arrangere innendørs kirke-
kaffe når været ikke frister til å stå på kirkebakken. 
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4.6.2 Statistikk 
 
Tall fra statistikken:  
 
Mandal kirke 2016 2017 2018 2019 2020 
Hovedgudstjenester på 
søndag og helligdager  

62 59 61 62 62 

Gjennomsnittlig antall 
deltakere 

231 254 241 212 85 

Nattverdgudstjenester  23 23 26 56* 35* 

Gjennomsnittlig antall 
nattverdgjester 

125 127 126 195 61 

Familiegudstjenester  9 7 10 11 10 
Ungdomsgudstjenester 2 0 0 2 4 
Døpte 71 77 57 70 58 
Konfirmerte 83 91 115 73 94 
Antall vigsler 19 26 17 7 11 
Antall gravferder 101 124 x 118 92 98 
*I Her har vi telt med nattverdgudstjenestene på institusjonene 
X Alle begravelser (ikke bare v/prest) 
 
 
 
Skjernøy kapell 2016 2017 2018 2019 2020 
Hovedgudstjenester på 
søndag og helligdager  

21 19 21 21 13 

Gjennomsnittlig antall 
deltakere 

84 105 87 84 60 

Nattverdgudstjenester 9 12 11 11 4 

Gjennomsnittlig antall 
nattverdgjester 

62 72 55 54 61 

Familiegudstjenester  2 3 2 2 2 
Ungdomsgudstjenester 1 0 1 1 1 
Døpte 4 6 3 7 8 
Konfirmerte 4 6 7 2 4 
Antall vigsler 2 0 2 1 0 
 
 
 
Harkmark kirke 2016 2017 2018 2019 2020 
Hovedgudstjenester på 
søndag og helligdager  

17 15 16 17 10 

Gjennomsnittlig antall 
deltakere 

44 65 48 46 41 

Nattverdgudstjenester 7 6 5 9 3 
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Gjennomsnittlig antall 
nattverdgjester 

28 43 27 29 29 

Familiegudstjenester  1 1 2 3 2 
Døpte 9 3 4 7 10 
Konfirmerte 1 5 2 3 4 
Antall vigsler 5 2 3 4 5 
Antall gravferder 5 5 3 4 0 
 
 
 
4.6.3 Tidebønn i Klosterhaven 
 
I 2020 ble det holdt Tidebønn i Klosterhaven kl.12 hver ukedag frem til 12. mars. Etter dette 
har det vært holdt Tidebønn noe sporadisk, alt etter om Kirketorvet har vært åpent. 
Det er utarbeidet en kort liturgi for hver dag med veksellesning fra bibelen, dagens bibelord 
og bønn. Det ble før nedstengingen i mars bestemt at vi skal forenkle bønnen noe. Tidebønnen 
ledes av prestene, øvrige ansatte og en frivillig. Det har vanligvis vært 2-8 deltakere.  
Det oppleves godt å dele Guds ord og be sammen i hverdagen, og målet er at flere skal finne 
veien til disse bønnesamlingen midt i uka.  
 
 
4.6.4 Besøk på institusjonene 
 
Prestene i Mandal besøker Omsorgssenteret på Vestnes, Dagsenteret på Orelunden og 
Dagsenteret i Ulvegjelet regelmessig. I forbindelse med andaktene kommer vi ofte i kontakt 
med enkeltpersoner som ønsker samtale, og vi gjør en god del besøk på institusjonene til 
enkeltpersoner.  
Vanligvis er vi hver fredag på Vestnes, annenhver torsdag på Orelunden og annenhver fredag i 
Ulvegjelet. Kantor eller frivillig pianist er med og akkompagnerer salmesangen.  
12. mars fikk besøkene en brå slutt. Vi hadde imidlertid en flott opplevelse da vi hadde 
utegudstjeneste på Vestnes 1. påskedag. Jostein Eriksen var med på trompet, og selv om vi 
ikke kunne se «menigheten» som satt inne bak vinduene, var tilbakemeldingen at det var 
verdsatt. 
I juni begynte vi så smått å besøke institusjonene igjen, men da uten å hilse på den enkelte, 
eller å drikke kaffe med dem slik vi gjør i Ulvegjelet og på Orelunden. I Ulvegjelet hadde vi 
imidlertid treffene utendørs rundt sommertid. Andaktene var heller ikke tilgjengelig for 
besøkende. 
Vi er bevisste på at en stor del av vår menighet i dag bor på institusjoner eller oppholder seg 
der på dagsentrene. Vi synes det er flott at vi har så godt samarbeid med institusjonene, og 
opplever at besøkene blir verdsatt av mange. Muligheten til å komme i kontakt med de som er 
mye alene og kan ha behov for besøk og prat med en prest, er vi også veldig glade for.  
 
 
4.6.5 Skjernøy menighetsutvalg 
 
Medlemmer i menighetsutvalget på Skjernøy 2020:  

Leder Jostein Handal, kasserer Lillian Dyrstad, sekretær Bergliot Haraldstad, Jan Kristian 
Berge og prost Per Ragnar Haraldstad har møtt fra Mandal Menighet. 
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Klokkere: Tore Dag Bø, Eveline Hatlehol og Jorann Austrud.  

Menighetsutvalget har hatt 3 styremøter dette året. Møtene ha blitt brukt til å planlegge guds-
tjenester og andre arrangementer på kapellet. 

Koronapandemien har preget 2020. Anbefalingene fra FHI ble fulgt. Smittevern ble viktig. De 
som ville på gudstjeneste måtte registreres og antall deltagere ble begrenset til 50. Planlagte 
gudstjenester var 20. Vi måtte avlyse 8. Selv om vi hadde begrensninger var gudstjenestene 
som ble avholdt godt besøkt.  

Konfirmanter dette året var 4, 8 barn ble døpt. 

Det var planlagt en 10-års markering for den tragiske ulykken som skjedde 16 august hvor fire 
danske ungdommer druknet. Fra Danmark var det meldt at 46 personer ville delta. Koronasi-
tuasjonen gjorde det umulig for danskene å komme, arrangementet måtte derfor avlyses. Vi 
håper å få til en minnemarkering i august 2021.   

Det tradisjonelle julespillet på julaften ble avlyst. Kapellet pleier å være stappfullt den dagen 
og det ville være umulig å gjennomføre smitteverntiltak. For at flest mulig skulle få delta ble 
det arrangert en julegudstjeneste utenfor kapellet. Det var en kald dag, men strålende sol. Det 
ble et flott arrangement, om lag 100 personer deltok.  

Menighetsutvalget vil takke alle frivillige som har bidratt med små og store tjenester. Vi tak-
ker for godt samarbeid med kirkekontoret, menighetens prester og kantorer. 

 
 
4.6.6  Harkmark menighetsutvalg 
 
Styremedlemmer er Unn Sandnes Eriksen, Hilde Juell, Carl S. Olsen, Reidun Eigebrekk, Ruth 
Skuland fra menighetsrådet og sokneprest Bjørnar Johnsen Øybekk.. Unn er leder og kasserer. 
Reidun er sekretær.  
Det er avholdt ett styremøte i Harkmark menighetsutvalg. 
 
Saker som har blitt behandlet i år: Fordeling av takkoffer til gudstjenestene, utdeling av gaver 
til konfirmantene, tekstlesing og tilleggsoppgaver under gudstjenestene, smittevernoppgaver 
under gudstjenestene, utdeling av blomster til de i soknet som er over 70 år. og budsjettet for 
2021.  
 
I Harkmark kirke har vi i 2020 hatt fire konfirmanter, fem bryllup og ti barn som ble døpt.  
 
Det har vært planlagt 16 gudstjenester i Harkmark kirke, men på grunn av korona har 
gudstjenestene blitt avlyst fra 12 mars og ut påsken. Familiegudstjenester, pilgrimsvandring, 
innsamling til fasteaksjonen, kirkekaffe og julekonsert er også blitt avlyst på grunn av korona.  
 
På julaften var det sol, og nærmere 80 personer var samlet til friluftsgudstjenesten utenfor 
Harkmark kirke. Det var salmesang og trompetspilling. Det var vellykket og folk var meget 
fornøyd. Harkmark menighetsutvalg takker for samarbeidet med frivillige og ansatte. 
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4.7 Kor i Mandal menighet 
 
 
4.7.1 Nytt barnekor 
 
Som en konsekvens av at samarbeidet om Mandal barnegospel mellom Norkirken Mandal og 
Mandal og Holum menigheter formelt opphørte sommeren/høsten 2020 ble det besluttet at vi 
skulle starte et eget barnekor i Mandal menighet. Et kor for barn i barneskolealderen. Under-
tegnede menighetspedagog – Lotte Ploug er dirigent og en frivillig er med på øvelsene som 
leder. 
I løpet av høsten har korgjengen møtes på mandager (samtidig med Familiebaluba) hvor vi 
har hatt øvelse i Kinosalen. Utover sang hører vi på Bibelfortelling, spiser frukt og slutter av 
med en vinner; stoleleken eller stoppdansen. Vi har fått oss en liten fin kjerne med 6 sangere 
som vi, når Covid-19 ikke lengere ødelegger for så mye, satser på å kunne utvide. 
Vi hadde vår første offisielle opptreden på gudstjeneste i Mandal kirke 8. november og ble 
enda mer «kjent» da vi sang Lucia-sangen (med Lucia-tog i gågata) i menighetens digitale ad-
ventskalender- Det var gøy! 
 
 
4.7.2 Choral 
 

I de siste årene har det blitt vanskeligere å rekruttere ungdommer til Choral og som en konse-
kvens av dette ble beslutningen om å ta et «pause-år»-våren 2020 tatt. Flere trofaste sangere 
var ferdig på videregående og reiste fra byen og uten å få nye inn ble det veldig vanskelig å 
fortsette som før.  

I samråd med flere kollegaer bestemte jeg, Lotte Ploug, meg for ikke å møtes med Choral-
sangerne (etter sommeren var det 6 sangere) ukentlig på øvelse men hellere å invitere dem til 
å delta/synge med på for eksempel ungdomsgudstjenester og andre enkeltarrangementer. Høs-
ten 2020 fikk vi det til på en ungdomsgudstjeneste - også her ødela Covid-19. 

For å være helt ærlig var det med tungt hjerte at beslutningen ble tatt, men samtidig har det 
vært en trend gjennom flere år, så vi så at dette kanskje ville skje. Som andre ting i livet går 
opp og ned så er det også sådan med interessen for eksempelvis korsang. Når det så i tillegg er 
vanskelig å rekruttere ungdommer som tidligere ville være selvsagte i Choral, fordi de synger 
i andre kor så tenker jeg at vi måtte ta grep … og det ble da en pause. Jeg vet ikke hvor lenge 
dette vil vare. Kanskje Choral som vi har kjent det aldri kommer tilbake. Tiden vil vise …… 
Når det er sagt må jeg bare si at jeg har følt meg utrolig heldig som har hatt anledning til å 
være sammen med disse mange flotte ungdommer som har vært i koret i løpet av de 9 årene 
jeg har vært dirigent. Jeg håper og tror at Choral har betyd noe viktig i ungdommenes liv, og 
forhåpentligvis har også de som har lyttet til våre sanger blitt velsignet. 
For min del har det vært en veldig givende oppgave og en gave å kunne tilbringe tid, lage mu-
sikk og dele liv og tro med disse ungdommene, og jeg håper virkelig IKKE det er slutt!! 
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      4.7.3 Mandal Kantori 
       

På grunn av utbrudd av covid-19 pandemien på nyåret 2020, har dette vært et svært annerle-
des år for verden og for Mandal kantori.  I begynnelsen av året la styret planer for korets akti-
viteter slik man har pleid å gjøre.  12.mars 2020 innførte regjeringen strenge restriksjoner for 
å unngå smittespredning.  Som en følge av dette la koret ned alle aktivitet i form av øvelser og 
opptredener resten av vårsemesteret. Dette ble gjort i samråd med kommunelegen i Lindesnes 
og kirkevergen.  Alternative måter å avholde korøvelse ble vurdert (utendørs, digitalt etc), 
men ble ansett å ikke være aktuelt. Styret fortsatte sitt arbeid med å holde koret i gang og el-
lers følge med på situasjonen.  Styret besluttet å halvere kontingenten da koret ikke hadde 
noen løpende utgifter når aktiviteten lå nede.  
 
I løpet av sommeren var smittesituasjonen på et nivå som gjorde at regjeringen lettet opp på 
en del av restriksjonene.  Koret startet derfor opp med vanlige øvelser igjen 20. august. Tor 
Magne Stoveland har vært korets smittevernsjef og tilrettelagt forholdene i kirka slik at vi 
kunne avholde øvelser på en trygg måte i tråd med offentlige krav.  Vi forholdt oss til veileder 
utarbeidet for kor og korps av Norsk musikkråd.  Det innebar blant annet å holde 2 meters av-
stand under øvelse, tilgjengelig håndsprit, vasking og spriting etter øvelsen og ellers minst 
mulig mingling.  Det ble heller ingen kaffe og te servering i pausen. I begynnelsen av novem-
ber var smittesituasjonen på et nivå som igjen medførte skjerpede tiltak i Norge.  I samråd 
med kommunelegen i Lindesnes og kirkevergen, ble alle korets aktiviteter avlyst fra 5. no-
vember og ut året. 
 
Styret har forøvrig utarbeidet en policy for bruk av sosiale medier knyttet til øvelser og ar-
rangementer. I løpet av året har vi fått seks nye kormedlemmer slik at vi ved slutten av året 
var 44 sangere. 
 
Gjennomførte aktiviteter: 
12. januar:  Nyttårskonsert med Mandal Byorkester i kirka 
26 februar:  Aftensang 
15. oktober:  Salmekveld, konferansier Mari Sørensen 
30. oktober: Øvelseslørdag (Matheus pasjonen) 
1.november: Allehelgensaften 
 
Aktiviteter det ikke ble noe av i 2020: 
Musikkgudstjeneste i mars måtte avlyses.  Det samme gjaldt konsert på kirkesenteret i Lyng-
dal i mai, sommeravslutningskonsert, skalldyrgudstjeneste og øvelseshelg på Havhotellet i 
september.  Videre ble julekonsert(er) og 1. juledagsgudstjenesten avlyst. 
Fremførelse av Beethovens 9. symfoni i Kilden i november 2020 sammen med symfoniorkes-
teret og flere andre kor, ble utsatt til høsten 2021.  Koret begynte å øve inn Matheus pasjonen 
av J. S. Bach som skulle fremføres i Kilden våren 2021.  Denne konserten er avlyst.  
En turkomite var i full gang med å planlegge tur til Tallin i september 2020.  Turen er forelø-
pig utsatt til 2022. 
 
Styrets sammensetning 2020: 
Styreleder: Gro-Kersti Førsund 
Nestleder: Jan Harald Syvertsen 
Kasserer:  Dag Magne Hinna 
Sekretær: Vibeke Mardal 
Styremedlem: Ann Lisbeth Landås (noteansvarlig) 
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Styremedlem: Svein Walvick (scene og rigg) 
Styremedlem: Bodil Jacobsen 
 
Dirigent Britt Turid Madsen har deltatt på alle styremøter 
Det er avholdt tilsammen seks styremøter i perioden. 
 

 
 
      4.7.4 Seniorkoret Da Capo 
 
      Styret som ble valgt på årsmøte 20. februar besto av: 

Ester Kige, leder 
Kai Stoveland, nestleder 
Jenny Hennestad, styremedlem 
Lars Kjølberg, sekretær 
 
Utenfor styret fortsetter: 
Ole-Johan Grønstøl har oppgaven med å skrive til Brønnøysundregisteret. 
Ragnhild Ellefsen fortsetter med oppgaven som noteforvalter.  
 
Kantor Vatroslav Vudjan deltar på styremøtene.  
 
På årsmøtet ble det drøftet fremtiden i koret. Det ble drøftet om koret til høsten skulle plan-
legge en tur. Det ble drøftet at det var viktig å rekruttere nye medlemmer.  
Aktiviteten i januar og februar, og fram til 11. mars forløp som vanlig. 
Det var øvelser, og koret deltok i gudstjenesten i Holum kirke 8.mars.  
 
På styremøte 11.mars deltok kirkeverge Øystein Ramstad. Det ble bestemt at all aktivitet av-
lyses inntil videre.  
 
Dessuten ble det ikke noe av sommeravslutningen som var planlagt 4.juni.  
Det ble heller ikke noe av planene om en felles tur til Flor og Fjære som oppstart for høstse-
mesteret. 
 
Koronasituasjonen bedret seg noe utover høsten, og vi hadde styremøte 25.juni og 30.august 
for å planlegge oppstart og sommerfest på Risøbank den 3.september.  
 
Det ble bare 2 korøvelser om høsten, den 8. og 22.oktober. Dette var veldig spesielle øvelser, 
der vi måtte opprettholde god avstand mellom kormedlemmene. Det var ikke så enkelt å fung-
ere som et kor.   
Koret besto av følgende medlemmer: Sopran 11, alt 8, tenor 3 og bass 4. Totalt 26 medlem-
mer. Etter den 22.oktober har det ikke vært noen aktivitet i Da Capo.  
 
 

      4.7.5 Sekstetten 
 

Vi er noen mannlige pensjonister som har startet en sanggruppe, og pr. i dag er vi seks sang-
ere. Foreløpig kaller vi oss derfor Sekstetten. Vi startet opp på nyåret i 2020 med øvelser i 
hjemmene våre på formiddagstid annen hver uke. Etter en tid gjorde vi avtale med Kirkesen-
teret/Menighetsrådet om å få benytte Klosterhaven eller kinosalen til øvingssted. Vårt ønske 
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er å kunne bidra med sang i gudstjenesten og på ulike samlinger. I 2020 har vi deltatt på to 
gudstjenester i Mandal kirke og sunget på et NMS- arrangement på Kirkesenteret.  
  
Pandemien har gjort det vanskelig å arrangere regelmessige øvelser, men vi gleder oss til å 
komme i gang med øvelsene igjen så fort dette blir mulig. For Sekstetten, Øyvind Braadland. 
 
  
  
  
 
5  FELLES TILTAK FOR MANDAL OG HOLUM MENIGHETER 
 
 
 
5.1 Felles tiltak 
 
Mandal og Holum menighetsråd er felles om Menighetsbladet, Givertjenesten og 
Trosopplæring. Økonomisk er fellestiltakene plassert under Mandal menighet. 
 
 
5.1.1 Menighetsbladet «På kirkebakken» for Mandal- og Holum menigheter 

 
Redaksjon: Martin Jansvik, Øyvind Braadland, Tom M. Dahl, Ruth Rosland Nordstrand, Eva 
Marie Jansvik (Bjørnar J. Øybekk 1. nummer) 
 
I 2020 var det planlagt fire nummer av bladet. To nummer av menighetsbladet ble ikke gitt ut 
grunnet pandemien. Første menighetsblad ble utlevert i januar, og andre menighetsblad for 
2020 ble delt ut på høsten.  
Redaksjonen har forsøkt å være opptatt av kvalitet og innhold. Redaksjonen har hatt møter før 
hvert nummer, og i tillegg gjennomført en prosess på videre omlegging av bladet. Redaksjo-
nen la på slutten av året frem et forslag til justering av bladet fra 2021, hvor det ønskes et ut-
videt blad til påske, og et utvidet blad før jul. Mandal menighetsråd stemte for omleggingen 
og Holum menighetsråd stemte mot. Hva som dermed skjer med endringen blir klart i 2021. 
Bladet ble distribuert av Posten for aller siste gang i desember. Y´s Men Club Mandal har fra 
2021 påtatt seg fulldistribusjon til alle husstander i Mandal og Holum sokn.  
 
 
5.1.2 Givertjenesten til trosopplæringen i Mandal- og Holum menigheter 

 
Menighetsrådene i Mandal og Holum har i år valgt en felles komite til å jobbe med 
givertjenesten til trosopplæringa. Komiteens oppgave er å øke inntektene til dette viktige 
framtidsretta arbeidet. Vi har hatt noen møter når det har vært mulig å samles hvor vi har prata 
om hvordan oppgaven best kan løses. Vi går for å få på plass flere fast giver fordi det gir størst 
forutsigbarhet. Vi har nå samla informasjon og planlegger en ringerunde på nyåret. Den valgte 
komiteen har bestått av Arvid Adriaenssens, Øyvind Lund og Finn Røiseland. Komiteen har 
så knyttet til seg Oddveig Flatebø Olson som konsulent og informant. 
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6  SAMARBEID MED ANDRE  
 
 
 
6.1 Samarbeidspartnere til Mandal menighet  
 
Menighetsrådet har på forskjellige måter samarbeid med de kristne organisasjonene i byen. 
I trosopplæring samarbeides det med KFUK-KFUM-speiderne, Det norske misjonsselskap, 
Normisjon, Acta, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Søndagsskolene, 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. Menighetsrådet har samarbeidet med KFUK-KFUM speiderne på 
gudstjenesten på St. Georgsdag og 17. Mai. De har også vært involvert på frilufts- 
gudstjenesten 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.   
 
 
6.1.2 Samarbeid med skoler og barnehager  
 
Menigheten har også et godt samarbeid med skoler og barnehager i byen. 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, 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 bibelselskapet 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 og besøk i barnehager. 
 
 
6.1.3 Mandal søndagsskole 
 
Ledere: Inga Øybekk, Marta Grostøl og Oddveig Flatebø Olsson 
Unge hjelpeledere (SLUSH): Miriam Westermoen, Sondre Telhaug Winsnes, Ole Elias 
Grostøl, Emilie Jansvik, Noah Eikeland, Sanna Olsson, Ida Saaghus Håland, Knut Olav Bakk-
lund, Torgeir Øybekk. 

Det er gjennomført 6 søndagskolesamlinger i Mandal kirke i vår (11 var planlagt). Disse fore-
går i dåpssakristiet under gudstjenesten. Vi er med på starten av gudstjenesten før vi går ut til 
vår egen søndagsskolesamling. Søndagsskolen har deltatt på 1 familiegudstjenester. I høst 
startet vi opp med søndagsskole i kapellet for å få plass til barna. Vi fikk gjennomført 7 sam-
linger. Det har vært et utfordrende år med fokus på smittevern. Barna kommer og vil være 
med og det er flott. Vi er glade for å formidle bibelhistoriene til barna.   
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6.1.4 Mandal KFUK-KFUM Speidere 
 
Mandal KFUK-KFUM-speidere driver speiderarbeid for barn i alderen 6 år og oppover. Vi 
ser på oss selv som en del av Mandal menighets barne- og ungdomsarbeid. Speiderarbeidet 
består av et bredt aktivitetstilbud for barn og ungdom i alle aldrer. Gjennom friluftsliv, samar-
beid, vennskap og læring gir speiding opplevelser for livet. Ungt lederskap og gradvis større 
utfordringer er med på å utvikle speidere til å bli aktive, ansvarsfulle og engasjerte medmen-
nesker. I KFUK-KFUM-speiderne kan barn, unge og voksne utvikle seg som hele mennesker 
med ånd, sjel og kropp. 

Medlemsstatistikk for 2020: 
Aldersgruppe Medlemmer 

Oppdagere (1. – 2. klasse) 6 

Stifinnere (3. – 4. klasse) 16 

Vandrere (5. – 10. klasse) 29 

Rovere (16 +) 6 

Ledere og assistenter 9 

Totalt 66 

Ukentlige møter 
De fleste av de ukentlige møtene avholdes utendørs, og da gjerne på Rennes, der vi har en ga-
pahuk. Vi bruker også lokalene i Kirkesenteret for enkelte møter. Oppdagere og Stifinnere har 
møte onsdager mellom 17:30 og 19:00, mens Vandrerne møtes torsdager mellom 17:00 og 
18:30. 
Under nedstengingen i vår ble de vanlige speidermøtene avlyst, men vi hadde noen alternative 
aktivitetstilbud som speiderne kunne delta på via Internett. Så snart det ble lettelser i smitte-
vernrestriksjonene for barn og unge, dro vi i gang de ukentlige møtene, men med noen litt al-
ternative aktiviteter for å begrense mulighet for smitte.  

Arrangement 
I 2020 ble alle arrangement på krets og nasjonalplan avlyst pga Covid-19, bl.a. NM i speiding, 
kretsleir og Kretsens Dag. I stedet for Kretsens Dag hadde vi et alternativt arrangement lokalt 
i hver speidergruppe i kretsen. Vi var på Store Banken og hadde sandslott-konkurranse og 
andre aktiviteter som vi delte med andre speidergrupper via Instagram.  

I november måtte vi også avlyse vår årlig gruppetur som skulle gått til Skogtun. 
Det eneste arrangementet som gikk noenlunde som normalt i 2020, var Bekkevandringen i 
september. 
 
 
6.1.5 KIA Mandal - Kristent Interkulturelt Arbeid 
 
Kirkesenteret i Mandal – Kia kafe – Middag 

Aktiviteter: Våre samlinger består av sosialt fellesskap for vennskap og kjennskap. Vi snakker 
sammen, deler opplevelser gjennom enkel forkynning, underholdning, sang, lotteri m.m. 
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Kiakafe: Vi serverer vafler, kaffe, te og saft. Av og til har vi besøk fra andre lag og foreninger 
som forteller om sin aktivitet. Dette året har vi hatt besøk av Røde Kors og lege Steinar Wer-
geland som snakket om Korona, smitte og smittevern. Det har vært mindre oppmøte dette året 
etter Korona inntraff. 

Leiren som var planlagt på Undeland ble dessverre avlyst på grund av smittefare. 

Vi opplever godt samarbeid og støtte fra Dnk og Misjonssambandet her i byen.  

Vi er spent på hvordan året 2021 blir, vi er dessverre blitt færre i ledergruppa, og den nye le-
deren vår Marta Østenfjells slutter pga hun flytter fra Mandal. 

Ledergruppen består av. Turid og Roy Pedersen, Turid Dalene, Venke og Erik Kristensen, 
Marie og Anders Bjørnstad.  

Venke og Erik Kristensen er nå kontaktpersoner for Kia Mandal. 

 

6.1.6 Y’ Mens’ Club 
 
Klubbens profil og tilhørighet: 
Mandal Y’s Men’s Club har ved årsskiftet 2020/2021, 134 medlemmer og har hatt en jevn 
vekst siden oppstarten i mars 2014 hvor 50 medlemmer var tilstede. Det tyder på at vi har 
dekket et behov for nettopp denne type aktivitet, og at folk trives. Klubbmøtene er åpne for 
alle som ønsker å delta. Vi er en tjenesteklubb som støtter opp om arbeidet i Mandal menig-
het med både med gaver og frivillig arbeid, økonomisk støtte til Mandal KFUK-KFUM speider-
gruppe og utviklingsprosjekter gjennom Y’s Men International. Klubben er en viktig del av 
voksenarbeidet i menigheten. Vi legger stor vekt på trivsel, det sosiale aspektet og vår 
kristne forankring. Y’s Men i Norge har en samarbeidsavtale med KFUK-KFUM og støtter 
gjensidig opp om hverandres arbeide. 

Aktiviteter og møter 
Hver siste tirsdag i måneden unntatt juni, juli og desember har vi klubbmøte.  Normalt møtes 
vi på Kirkesenteret med et godt felles kveldsmåltid kl. 1930 og avsluttes 2-2,5 timer senere.  
Til hvert møte har vi invitert en foredragsholder gjerne med så vel lokal som nasjonal forank-
ring med temaer som spenner fra teologi til almene samfunnsspørsmål.  På det meste har vi 
vært i overkant av 100 personer tilstede, men på det jevne ligger det noe lavere som 80-90 
personer.   

På grunn av Coronapandemien har vi dessverre måttet redusere aktivitetene i 2020.  I vår 
har vi gjennomført ordinære møter i januar og februar i Kirkesenteret, mens de øvrige mø-
tene i mars, april og mai ble avlyst.  Likeledes ble vårturen til Korshavn avlyst.  Det samme 
ble regionkonferansen (landsmøte) i juni. Vi prøver på nytt igjen i 2021. På høsten hadde vi 
augustmøtet i Mandal kirke med ca. 70 deltakere, mens september og oktobermøtene ble 
avholdt i leide lokaler i Vrimlehallen på VGS. Begge møtene var begrenset til 50-60 deltakere 
for å være innenfor smittevernreglene med 1 m avstand og «spriting». Det er et savn for 
mange medlemmer å ikke kunne møtes for å dyrke det sosiale fellesskapet, men vi ser frem-
over og øyner håp for 2021 som følge av pågående vaksinering.  Medlemmene er i hovedsak 
i en risikoutsatt aldersgruppe. 
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Økonomi og gaver 
Klubben har vært og er en betydelig bidragsyter både lokalt til Mandal menighet med vel kr 
40 000 i 2020 til Kirkesenteret og trosopplæringsmidler, og internasjonalt med kr 26 000 til 
utviklingsprosjekter og kr 77 000 til hovedorganisasjonen. Det er vi stolte av og glade for å 
kunne være med på.   

I tillegg til medlemskontingenten på kr 350 pr halvår pr medlem, har vi «Lyn-lotteri» på an-
nethvert møte, som også bringer oss penger i kassa, og av og til noen betalte dugnadsopp-
drag som flytting fra det gamle kirkekontoret til det nye Kirkesenteret.  Vi føler et sterkt an-
svar for å være bidragsyter til gode formål og ikke minst som fast bruker av Kirkesenterets 
flotte lokaler. Derfor har vi valgt å fortsette ordningen med fast givertjeneste til menigheten 
med kr 3000 pr måned videre fremover og oppfordrer andre foreninger og brukere til å gjøre 
det samme. 

Styret i klubben ved utgangen av 2020 
Kai Sødal (Leder), Asbjørn Flåt, Inger Marie Reinertsen Lillesund, Grete Nygård Spilling, Marie 
Helene Nørgaard, Bjørn Arve Bentsen, Jan Austad, Rita Austad  

 
 
6.1.7 NMS – Mandal misjonsforening av Det Norske Misjonsselskap IA 
 
Året begynte godt med at NMS var med å arrangere Hellig tre kongers fest 5. januar sammen 
med Mandal menighet og KIA. Jeffrey Huseby, generalsekretær i NMS deltok og Per Ragnar 
Haraldstad deltok og ledet det hele. Det var gudstjeneste i Mandal kirke. Arrangementet fort-
satte i Kirkesenteret med middag, familiemøte, gang rundt juletre og kaffe og kaker. Det var 
samlet ca. 170 personer, barn og voksne. Det ble en flott storsamling for hele familien. 

NMS har fredag møter på Kirkesenteret og første møtet var 7. februar kl. 19. Andakt ved mi-
sjonskonsulent i NMS, Helene Kristiansen og presentasjon av diktbok i ord og toner av Kjel-
laug og Einar Mydland. Møtet var i Klosterhaven. 

Fredag 6. mars var det møte med Terese Bue Kessel og Haakon Kessel. De hadde tema: Fra 
Kamerun til Japan. Dette møtet var også i Klosterhaven, og på begge møter var det bevertning 
og kollekt. 

12. mars ble Norge stengt ned og de andre møtene vi hadde planlagt ble avlyst, bl. annet Ka-
merunforeningenes 50 års jubileum og 180 års jubileet til denne foreningen.  

Høsten startet med møte 18. september med lederne fra alle foreningene og andre sentrale per-
soner i NMS for å planlegge høsten. Alt var usikkert, men vi planla basar fredag 16. oktober 
og møte 13. november og 11. desember. De to siste møtene ble avlyst, men vi hadde basar et-
ter mye betenkning. Basaren ble avholdt på tross av mange koronarestriksjoner. Vi hadde 
solgt lodd på forhånd ved hjelp av alle som er med i foreningene våre. På basaren hadde vi 
Lyn-lotteri og trekning av gevinstene. Helene Kristiansen, misjonskonsulent i NMS talte og 
hjalp praktisk. Det var fin sang ved «sekstetten», en mannsgruppe. Mat ble servert på korona 
vis, innpakka i serviett, kaffe og te ble skjenket til alle. Det kom inn ca. kr. 50 000som kunne 
sendes til misjonen. 
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Nytt styre i Mandal misjonsforening fra 11. november: Bjørg Synøve Nikolaisen - leder, Per 
Ragnar Haraldstad - nestleder, Trond Helge Hovland - sekretær og Norunn Risdal - kasserer. 

 
 
 
  

 


