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Møteinnkalling  
Mandal menighetsråd 
 

Møtedato: 19.10.2021 kl. 19:00 

Møtested: Kirkesenteret i Mandal 

Arkivsak: 19/00046 

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

SAKSLISTE   

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Orienteringssaker 

 Velkomstord ved menighetsrådsleder 

 Åpningsord ved Arvid 

 Rapport fra soknepresten 

 Rapport fra Fellesrådet 

 Referat diverse underutvalg 

 200-årsjubileet for Mandal kirke 

 

Saker til behandling 

22/21 20/00023-12 Justering av ordning for hovedgudstjenesten 

23/21 20/00023-13 
Brannvakter og riggehjelp til 200-årsjubileumskonserten 
"Min salme! 

24/21 20/00023-14 Høring om ny organisering av kirka 

25/21 20/00078-5 Menighetsfest 

26/21 21/00039-1 Visitasmelding for Mandal- og Holum menigheter 

27/21 21/00039-2 
Klarlegge visitaskalender og oppgaver for MR i forbindelse 
med visitasen 

28/21 20/00081-10 
Virksomhetsplan - Forberedelse til strategiarbeid i 
menigheten 

Eventuelt 

 
Mandal, 12.10.21 12.10.2021 



 Mandal menighetsråd (19.10.2021) - 19/00046-87 Saksliste Mandal menighetsråd 19.10.2021 : Saksliste Mandal menighetsråd 19.10.2021

 

 2  

Bjørn Arve Bentsen                                                                Dianne Lauen Singstad 
leder                                                                                        saksbehandler 
 
 
 
 



22/21 Justering av ordning for hovedgudstjenesten - 20/00023-12 Justering av ordning for hovedgudstjenesten : Justering av ordning for hovedgudstjenesten

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

300 20/00023-12 Ugradert   

 
 

 
 

Justering av ordning for hovedgudstjenesten 
  
 
         

Saksframlegg 
Mandal menighetsråd må se på alternativene som Kirkemøtet har lagt fram når det gjelder 
justering av ordning for hovedgudstjenesten. Gudstjenesteutvalget har vurdert alternativene 
sammen med sokneprest og kantor og vil formidle sine vurderinger i menighetsrådsmøtet. 
Holum menighetsråd sitt vedtak fra møtet 12/10-21 ligger vedlagt, slik at Mandal 
menighetsråd kan se om de ønsker å ha det likt i alle kirkene i vårt område eller om de 
ønsker noe annet. Om dere ønsker å sette dere skikkelig inn i alle alternativene kan dere 
følge denne linken (kopier den inn i din nettleser) og lese Kirkemøtets vedtak fra 05/19: 
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-
kirken/kirkemotet/2019/vedtak/km_05_19_justering_ordning_hovedgudstjeneste_og_alm_be
stemmelser_vedtak.pdf 
 
 

Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 22/21 19.10.2021 



23/21 Brannvakter og riggehjelp til 200-årsjubileumskonserten "Min salme! - 20/00023-13 Brannvakter og riggehjelp til 200-årsjubileumskonserten "Min salme! : Brannvakter og riggehjelp til 200-årsjubileumskonserten "Min salme!

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

300 20/00023-13 Ugradert   

 
 

 
 

Brannvakter og riggehjelp til 200-årsjubileumskonserten «Min salme» 
  
 
         

Saksframlegg 
Kantor Britt Turid Madsen etterlyser hjelp til jubileumskonserten «Min salme» den 23/10-21. 
Kan medlemmer av Mandal menighetsråd bidra her? 
 

Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 23/21 19.10.2021 



24/21 Høring om ny organisering av kirka - 20/00023-14 Høring om ny organisering av kirka : Høring om ny organisering av kirka

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

300 20/00023-14 Ugradert   

 
 

 
 

Høring om ny organisering av kirka 
  
 
         

Saksframlegg 
Mandal menighetsråd fikk god informasjon vedrørende høring om kirkelig organisering på 
informasjonsmøtet i Lyngdal 12.10.21, og skal nå ha en prosess og behandling av saken før 
de avgir sin høring innen fristen 1. desember. Det bør muligens settes ned en arbeidsgruppe 
hvor f.eks. soknepresten, menighetsrådsleder eller nestleder og en til to andre 
menighetsrådsmedlemmer er med. Arbeidsgruppen vil da ev. kunne legge fram sine 
vurderinger for menighetsrådet på neste møte. Det er mye å sette seg inn i, men med god 
informasjon både fra møtet i Lyngdal og på nettet bør det være mulig å avgi høring innen 
fristen. Her er noen steder man kan søke mer informasjon: https://kyrkja.no/hoeringer 

Ny kirkelig organisering | Müller-Nilssen-utvalget 
Hele rapporten kan lastes ned via: https://kirken.no/kirkeligorganisering 
www.youtube.com Film: https://www.youtube.com/watch?v=OX1aDG8RW5E 
 
 

Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 24/21 19.10.2021 



25/21 Menighetsfest - 20/00078-5 Menighetsfest : Menighetsfest

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00078-5 Ugradert   

 
 

 
 

Menighetsfest 
  
 
         

Saksframlegg 
Mandal menighetsråd bør vurdere å arrangere en menighetsfest. Det er lenge siden sist, og 
medlemmer i Mandal menighet har ytret ønsker om å få dette i stand. Kanskje tidlig på 
nyåret er et bra tidspunkt? Mandal menighetsråd bør i tilfellet menighetsfest sette ned noen 
føringer for hvordan, hva osv. Det må også settes ned en komite som kan jobbe med saken 
om det i det hele tatt skal bli en menighetsfest. 
 

Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 25/21 19.10.2021 



26/21 Visitasmelding for Mandal- og Holum menigheter - 21/00039-1 Visitasmelding for Mandal- og Holum menigheter : Visitasmelding for Mandal- og Holum menigheter

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

421 21/00039-1 Ugradert   

 
 

 
 

Visitasmelding for Mandal- og Holum menigheter 
  
 
         

Saksframlegg 
I forbindelse med bispevisitasen i uke 47 i 2021 skal det leveres inn en felles Visitasmelding 
for Mandal- og Holum menigheter. Sokneprest i Mandal, Eva Marie Jansvik, sokneprest i 
Holum, Bjørnar Johnsen Øybekk samt kirkeverge Øystein Ramstad og personalleder Tanja 
Sævik Husby for Lindesnes kirkelige fellesråd/ kirkekontoret har sammen laget en rapport 
som skal sendes til biskopen i forkant av visitasen. Det som omhandler Mandal menighet vil 
bli lagt fram for menighetsrådet på møtet 19/10-21. 
 

Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd tar Visitasmeldingen til etterretning. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 26/21 19.10.2021 



27/21 Klarlegge visitaskalender og oppgaver for MR i forbindelse med visitasen - 21/00039-2 Klarlegge visitaskalender og oppgaver for MR i forbindelse med visitasen : Klarlegge visitaskalender og oppgaver for MR i forbindelse med visitasen

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

421 21/00039-2 Ugradert   

 
 

 
 

Klarlegge visitaskalender og oppgaver for MR i forbindelse med 
visitasen 
  
 
         

Saksframlegg 
Mandal menighetsråd vil få en orientering om det foreløpige programmet under 
bispevisitasen, og om det er oppgaver som bør fordeles ut til menighetsrådet allerede nå. 
Blant annet er det planlagt at Mandal menighetsråd skal ta imot biskopen og hans følge til 
middag på Kirkesenteret, tirsdag 23.11.21 kl.18.00 til kl.20.00 
 

Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 27/21 19.10.2021 



28/21 Virksomhetsplan - Forberedelse til strategiarbeid i menigheten - 20/00081-10 Virksomhetsplan - Forberedelse til strategiarbeid i menigheten : Virksomhetsplan - Forberedelse til strategiarbeid i menigheten

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

022 20/00081-10 Ugradert   

 
 

 
 
 

Virksomhetsplan - Forberedelse til strategiarbeid i menigheten 
 
Vedlegg:  
21-10-06 Mandal menighet strategi forarbeid 
 

Saksframlegg 
Etter sist menighetsrådsmøte har arbeidsgruppen jobbet fram et forslag til videre prosess 
med Virksomhetsplanen. Menighetsrådet må vurdere om det er en plan de ønsker å gå 
videre med. 
 

Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd tar forslaget til videre prosess for jobbing med Virksomhetsplanen til 
etterretning, og ønsker at arbeidsgruppen fortsetter det gode arbeidet fram mot 
menighetsmøtet og at de til slutt leder menighetsrådet i arbeidet fram mot den endelige 
Virksomhetsplanen. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 28/21 19.10.2021 
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Innspill til strategiprosessen

Tilstede: Frida, Øyvind, Arild
Forfall: Glenn
Kirkesenteret 06.10.2021

Menighetsmøte nov/des 2021

Tema: Hva vil vi at Menighetsrådet skal prioritere i sin virksomhetsplan for 2022-2024?
Målgruppe:  Alle alderstrinn
Tentaivt tidspunkt: Søndag 14/11 kl. 16:30 - 18:45

Opplegg: 
Eget opplegg for barn tom ca 10 år slik at foreldrene kan delta på voksnes premisser
Forhåndsdefinerte tema som deltakerne samtaler om i grupper og gir innspill på 

Sekretær for plenumssamling
Fotograf/tekniker (Øyvind) tar bilder av flipovere for bruk i plenumspresentasjon

Agenda:
Tema Tidsbruk Ansvar

1. Plenumssamling: 
a) Presentere hvordan MR jobber med virksomhetsplanen
b) Presentere opplegget for menighetsmøtet

10 min Møteleder

3. Idémyldring. Metode: Gruppearbeid på temastasjoner 2 x 20 + 5 min Temabord-ledere
4. Kaffe og kaker (som glir over i plenumssamlingen) 10 min
5. Plenumssamling: 

a) Presentere resultat fra temastasjoner
b) Åpen kommentarrunde etter alle presentasjoner

8 x 5 min
15 min

Møteleder
Temabord-
ledere

6. Oppsummering/avslutning 10 min Møteleder
2 time 10 min

Praktisk:
Rigge border (8 bord med plass til 8 pers + temabordleder)
Lillesalen brukes til de minste (lukket dør)
Alt gjennomføres i 1. etg.
Flipover og tusj ved hvert bord
Fremskaffe kaker
Koke kaffe, te, kakao, saft
Kjøkkenbetjening

Temaer:
1. Gudstjenesten: En bærebjelke som favner hele menigheten.
2. Trosopplæring for alle: Barn, ungdom, voksne, mennesker med utviklingshemning.
3. Misjon: En integrert del av menighetens arbeid og utadrettet virksomhet via avtalte misjonsprosjekt.
4. Kultur og kirkemusikk: Som en del av kirkelivet med rom for ulike uttrykksformer.
5. Diakoni: Kirkens omsorgstjeneste. Bl.a. fokus på «våre nye landsmenn».
Fremme menneskeverd, menneskerettigheter og vern om skaperverket. 
6. Kirkesenteret: Menighetens samlingssted med rom for alle.

Temabord-ledere: En fra MR sitter som ordstyrer og sekretær for hvert temabord. Ansvarlig for å 
lede gruppearbeidet og oppsummere sine notater før gruppensplittes opp.
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8. Økonomi. God styring og tilstrekkelige inntekter. Samspill med Fellesrådet.

7. Organisasjon: Velfungerende med gode samarbeidsrelasjoner mellom ansatte og frivillige. Aktivt arbeid for 
rekruttering og ivaretakelse av frivillige, intern og ekstern kommunikasjon
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