
Innkalling til møte på Teams for Mandal MR 12.01.21 

 

Kjære alle i MR 
GODT NYTT ÅR! 
Denne gangen må vi dessverre kjøre MR-møtet på Teams. Vi hadde planlagt at første møte i 
2021 skulle være fokusert på revurdering av menighetens virksomhetsplan. På grunn av 
koronaen må vi utsette dette (forhåpentligvis til februarmøtet) da temaet krever at vi 
må kunne drøfte denne viktige saken sammen i grupper og plenum. Vi har likevel en viktig 
sak som må behandles nå. Det er hvordan vi forholder oss til utviklingen i Koronasituasjonen. 
Eva Marie har utarbeidet saksforberedelsen som følger her. 
Etter avtale med Dianne sender jeg herved ut innkallingen, og Dianne logger oss på Teams 
som sist. Faste rådsmedlemmer og eventuelle varamedlemmer blir koplet opp. Vennligst gi 
beskjed til Dianne i god tid om du ikke kan delta slik at varamedlemmer kan få beskjed. 
Så sees vi på nettet på tirsdag. 
 
Vennlig hilsen 
Bjørn Arve  
MR-leder 
 
Saksliste: 
Velkomstord ved MR-leder 
Åpningsord ved Arvid Adriaenssens 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjenning av protokoll 
 
 
Sak som skal behandles: Korona-situasjonen januar 2021 

  

Fra 4. januar 2021 ble det innført en to ukers sosial nedstenging med nye smittevernregler 
og anbefaling om å avlyse gudstjenester og lignende aktiviteter. Dette er de nye reglene for 
kirken fra 4. januar ifølge Kirkerådet: 

•Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og ti deltakere på andre arrangement. 
•Anbefaling om at planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle 
aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses til og med 18. januar. 
•Unntaksvis kan små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere gjennomføres 
når man lokalt vurderer at det er nødvendig (for eksempel dåp, vigsel, diakonale 
tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste o.l.). 
•Selv om det ikke innføres strengere regler om utendørs arrangementer nå, anbefaler 
kirkens ledelse å unngå dette de neste to ukene for å bidra til færre sosiale møtepunkt. 
•I flere kommuner gjelder lokale forskrifter med strengere restriksjoner. 
  
Oppdatert smittevernveileder for Den norske kirke finnes her; https://kirken.no/nb-

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkirken.no%2Fnb-NO%2Finfotilmedarbeidere%2Fsmittevernveileder%2520for%2520den%2520norske%2520kirke%2F&data=04%7C01%7Cds277%40kirken.no%7C03ab39f622714b4bfcba08d8b308750e%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637456196208142180%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=34mSbMuz25Q1BV%2FswQt7JXVMMaX2F9x%2BVv4aF2aVCP8%3D&reserved=0


NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/ 
  
Status i Mandal menighet og Lindesnes kirkelige fellesråd 

Det er kun begravelser som gjennomføres av aktiviteter disse ukene. De fleste ansatte har 
hjemmekontor og det arbeides med å gi et diakonalt og et digitalt tilbud, i tillegg til at møter 
kan gjennomføres på teams og administrative oppgaver utføres. 
  
I løpet av uke 2 vil det være naturlig å vurdere gjenåpning av enkelte tilbud, blant annet 
konfirmasjonsundervisning og andre barne- og ungdomsaktiviteter, samt diakonale tilbud. 
Menighetsrådet vil få en orientering i møtet 12. januar om hvilke tiltak som er gjennomført 
og hvilke som er planlagt. 
  
De ansatte er langt på vei ansvarlig for gjennomføring og drift av mange av menighetens 
aktiviteter, men om ansvar og avgjørelsesmyndighet sier Smittevernveilederen; 
  

«Ansvarlig arrangør for kirkelig virksomhet 
Vi legger følgende hovedprinsipper til grunn: 
  

• Ansvarlig arrangør for gudstjenester og kirkelige handlinger er Den norske kirke 
(rettssubjektet), slik Kirkemøtet har delegert ansvar for ulike oppgaver til ulike 
organer med hjemmel i kirkeloven §24, jf. § 25 tredje ledd. Presten har et særlig 
ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger jf. punkt 2.1 i denne veilederen. 

• Ansvarlig arrangør for annen virksomhet og aktiviteter i menighetene vil i 
utgangspunkter være menighetsrådet, med mindre noe annet er tydelig avklart. 

• Fellesrådets arbeidsgiver-, kirkebygg- og budsjettansvar innebærer at dette rådet 
v/kirkeverge får flere oppgaver og et stort ansvar innenfor smittevern på soknets 
vegne.  

• Ved utleie av kirken til konserter og andre arrangementer vil det normalt være 
leietageren som er ansvarlig arrangør. 

• Når en forening eller en frivillig organisasjon har virksomhet i kirken e.l. vil det 
normalt være denne foreningen/organisasjon som er ansvarlig arrangør. For tiltak 
som skjer i et avtalt samarbeid mellom menigheten og en frivillig organisasjon, må 
begge parter ta ansvar for nødvendige smittevernstiltak i tråd med rammer lagt i 
samarbeidsavtale e.l. 

  
Ansvar for lokal nedstenging og gjenåpning 

Prosten i dialog med presten fatter beslutning om gudstjenester/kirkelige handlinger. 
Soknet ved menighetsrådet i dialog med kirkeverge/daglig leder fatter beslutning om 
soknets virksomhet. 
Alle beslutninger må tas i tett samråd med fellesråd/kirkeverge og prost som 
arbeidsgivere. 
  
Dette krever god samordning mellom menighetsråd, kirkelig fellesråd/kirkeverge og 
sokneprest/prost slik at ansvar er plassert for ulike oppgaver i forbindelse med 
smittevernrådene. 
  
Det er viktig at gjenopptagelsen av aktiviteter er realistisk med tanke på den totale 
ressurssituasjonen i menigheten. Det er videre nødvendig å vurdere hvordan tiltakene omtalt 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkirken.no%2Fnb-NO%2Finfotilmedarbeidere%2Fsmittevernveileder%2520for%2520den%2520norske%2520kirke%2F&data=04%7C01%7Cds277%40kirken.no%7C03ab39f622714b4bfcba08d8b308750e%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637456196208142180%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=34mSbMuz25Q1BV%2FswQt7JXVMMaX2F9x%2BVv4aF2aVCP8%3D&reserved=0
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i veilederen kan tilpasses lokale forhold og samlet ressurssituasjon, og avklare hvilke lokaler 
som kan stilles til disposisjon.» 

  
Utfordring til menighetsrådet 

Det er praktisk utfordrende å samle menighetsrådet for å beslutte hva som eventuelt skal 
stenge ned og hva som skal gjenåpnes på kort varsel i en krisesituasjon som vi i dag befinner 
oss i. Det er all grunn til å tro at raske beslutninger må tas også i fremtiden m.t.p. 
nedstengning og avlysning av aktivitet, men også gjenåpning og igangsettelse av aktiviteter i 
lys av korona-situasjonen. Det er derfor ønskelig at menighetsrådet oppnevner en mindre 
gruppe som kan ta slike beslutninger i haste-saker. 
I tillegg utfordres menighetsrådet til å komme med innspill og tilbakemeldinger til 
kommunikasjonsteamet på hva som fungerer av digitale tilbud og eventuelt komme med 
innspill på prioriteringer fremover. 
Menighetsrådet oppfordres også til å drøfte hvordan vi operer som menighet i en krisetid. 
Møter vi de behov og forventninger som finnes i samfunnet og i menigheten? 

  
Forslag til vedtak: 

• Menighetsrådet gir Arbeidsutvalget myndighet til å fatte beslutning om lokal 
nedstenging eller gjenåpning av aktivitet for å ivareta smittevern i lys av korona-
situasjonen, under forutsetning av en tett dialog med kirkeverge, sokneprest/prost.  

• Menighetsrådet har følgende tilbakemelding til kommunikasjonsteamet; 
• Menighetsrådet har følgende innspill til soknets virksomhet under korona-

situasjonen; 
 

Eventuelt: 
Sokneprest Eva Marie Jansvik vil orientere om menighetens Kommuniksjonsteam, dets 
sammensetning, funksjon og relasjon til MR. 
 
 

 


