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Møteinnkalling  
Mandal menighetsråd 
 

Møtedato: 08.12.2020 kl. 19:00 

Møtested: Kirkesenteret i Mandal 

Arkivsak: 19/00046 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post ds277@kirken.no. Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed. 
 

SAKSLISTE   

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Orienteringssaker 

 Velkomstord ved MR-leder 

 Åpningsord ved Arild 

 Rapport fra sokneprest 

 Rapport fra Fellesrådet 

 Referat fra diverse utvalg 

 Budsjettorientering ved Økonomiutvalget/Arild Førsund 

Saker til behandling 

41/20 20/00077-4 Møteplan for våren 2021 

42/20 20/00110-1 Valg av leder og nestleder for 2021 

43/20 20/00111-1 Årsmøte 2021 

44/20 20/00023-8 Menighetsbladet "På kirkebakken" 

Eventuelt 

 
Mandal, 01.12.2020 
 
Vi får besøk av ny kapellan, Ragnhild Lakang Nordmark Due. Vi håper vi kan ha en 
hyggelig samling med litt kake og kaffe sammen med henne, men det får vi tilpasse 
eventuelle nye smittevernregler. I tillegg er våre to sokneprester, Eva Marie Jansvik 
og Bjørnar Johnsen Øybekk invitert til å presentere seg og sitt arbeid for 
menighetsrådet. 
 
Bjørn Arve Bentsen 
 
Dianne Lauen Singstad 
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DEN NORSKE KIRKE 
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SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00077-4 Ugradert   

 
 

 
 
 

Møteplan for våren 2021 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Arbeidsutvalget har satt opp datoer både for arbeidsutvalgsmøter og menighetsrådsmøter 
for våren 2021. Det ble satt opp datoer for AU-møter ca. 14 dager før de potensielle 
menighetsrådsmøtene. Menighetsrådet må bestemme hvem som skal ha åpningsordet de 
aktuelle møtedatoene. 
 

Forslag til vedtak 
På menighetsrådsmøtet tirsdag 12. januar kl.19.00 blir det åpningsord v/NN.  
Denne kvelden blir viet ene og alene til å jobbe med den nye virksomhetsplanen. 
På menighetsrådsmøtet tirsdag 9. februar kl.19.00 blir det åpningsord v/NN 
På menighetsrådsmøtet tirsdag 9. mars kl.19.00 blir det åpningsord v/NN 
På menighetsrådsmøtet tirdag 13. april kl.19.00 blir det åpningsord v/NN 
På menighetsrådsmøtet tirsdag 11. mai kl.19.00 blir det åpningsord v/NN 
På menighetsrådsmøtet tirsdag 15. juni kl.19.00 blir det åpningsord v/NN 
På menighetsrådsmøtet onsdag 24. august kl.19.00 blir det åpningsord v/NN 
Møtene holdes på Kirkesenteret i Mandal 
 
Vedtak 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 41/20 08.12.2020 



42/20 Valg av leder og nestleder for 2021 - 20/00110-1 Valg av leder og nestleder for 2021 : Valg av leder og nestleder for 2021

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00110-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Valg av leder og nestleder for 2021 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Jf Virksomhetsregler for menighetsråd og kirkelig fellesråd § 1 skal leder og nestleder for 
menighetsrådet velges hvert år innen 1. januar, og valget skal være skriftlig. Det er naturlig å 
velge de to hver for seg, først leder og så nestleder. Leder og nestleder bør velges blant de 
leke medlemmene i rådet, selv om det ikke er noe formelt til hinder for at presten eller en 
kirkelig tilsatt som eventuelt er valgt inn i rådet, kan velges til leder eller nestleder, men 
kirkemøtet har uttrykt at det er lite ønskelig, særlig i fellesrådet, der en 
arbeidstaker kan bli sin egen arbeidsgiver. (Håndbok for menighetsråd og kirkelige fellesråd, 
8.2) Mandal menighetsråd må velge leder og nestleder for 2021. 
 

Forslag til vedtak 
Som leder for Mandal menighetsråd 2021 velges: 
Som nestleder for Mandal menighetsråd 2021 velges: 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 42/20 08.12.2020 
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Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

440 20/00111-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Årsmøte 2021 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Forslag til årsmøtedato for 2021: 
Søndag 21. mars 2021 kl.13.30 
Sted: Kirkesenteret i Mandal   
 
Menighetsrådet må begynne planleggingen av årsmøtet, og alle underutvalg må sende inn 
sine årsmeldinger til Dianne innen 15. januar for å få det med i Mandal menighets 
årsrapport. 
 
 

Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd ønsker å ha årsmøtet 2021 på Kirkesenteret i Mandal, søndag 21. 
mars 2021 kl.13.30. Komité for planlegging av Mandal menighets årsmøte 2021: 
Bjørn Arve Bentsen, Ruth Skuland, Eva Marie Jansvik og Dianne Lauen 
Singstad. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 43/20 08.12.2020 
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Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
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Singstad 
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Menighetsbladet "På kirkebakken" 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Omstrukturering av menighetens blad – et av tiltakene i en endret kommunikasjonsstrategi. 
Kommunikasjonsteamet og de som jobber med menighetsbladet «På kirkebakken» har kommet 
fram til et forslag de ønsker at menighetsrådet skal ta stilling til. Det er menighetsrådet i Mandal og 
menighetsrådet i Holum som står som ansvarlig redaktør av menighetsbladet, og har dermed siste 
ord i denne saken.  Om menighetsrådet ønsker å prioritere annerledes, og vil gå for en annen løsning 
enn det som er foreslått her, vil det innebære at det må skaffes folk til å gjøre jobben og økonomien 
må være på plass.  
 

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

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd            08.12.2020 
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