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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 
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Møteinnkalling  
Mandal menighetsråd 
 

Møtedato: 28.09.2021 kl. 17:00 

Møtested: Kirkesenteret i Mandal 

Arkivsak: 19/00046 

 
Merk tidspunktet! Det vil bli servert pizza på dette møtet.  
Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post ds277@kirken.no. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra Dianne. 
 

SAKSLISTE   

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Orienteringssaker 
 Velkomstord ved menighetsrådsleder 

 Åpningsord ved Frida 

 Rapport fra soknepresten 

 Rapport fra Fellesrådet 

 Referat diverse underutvalg 

 200-årsjubileet for Mandal kirke 

 Bispevisitas i uke 47 

 Informasjonsmøte 12/10 kl.18 i Lyngdal (vedr. høring om kirkelig organisering) 

 Kai Sødal informerer om foreløpige behov for renovering av den gamle kinoen 

 

Saker til behandling 

16/21 20/00023-10 Forslag til Gudstjenesteplan for 2022 

17/21 20/00041-5 Kommunikasjonsutvalget 

18/21 20/00081-8 Virksomhetsplanen - forslag til plan for videre arbeid 

19/21 20/00084-3 Menighetsmøte 

20/21 20/00102-7 Evaluering av konfirmasjonsgudstjenestene 2021 

21/21 21/00033-1 
Arbeidsmiljøundersøkelse for kvinnelige prester i Den 
norske kirke 

Eventuelt 

 
Mandal, 17.09.2021 
 
Bjørn Arve Bentsen                                                                Dianne Lauen Singstad 
Leder                                                                                      saksbehandler 
 



16/21 Forslag til ny Gudstjenesteplan for 2022 - 20/00023-10 Forslag til ny Gudstjenesteplan for 2022 : Forslag til ny Gudstjenesteplan for 2022

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

300 20/00023-10 Ugradert   

 
 

 
 
 

Forslag til ny Gudstjenesteplan for 2022 
  
 
         

Saksframlegg 
Mandal menighetsråd må vurdere forslaget til ny Gudstjenesteplan for 2022 og eventuelt 
vedta den. Sokneprest Eva Marie Jansvik setter opp et forslag til gudstjenesteplan for 2022. 
Denne blir ettersendt til menighetsrådet før neste møte. 
 

Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd godkjente gudstjenesteplanen for 2022. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 16/21 28.09.2021 



17/21 Kommunikasjonsutvalget - 20/00041-5 Kommunikasjonsutvalget : Kommunikasjonsutvalget

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00041-5 Ugradert   

 
 

 
 
 

Kommunikasjonsutvalget 
  
 
         

Saksframlegg 
I mars 2021 gikk Mandal menighetsråd inn for å opprette et nytt Kommunikasjonsutvalg da 
menighetens kommunikasjonsarbeid stadig er viktigere og mer omfattende enn tidligere. I 

vedtaket står det bl.a. at Kommunikasjonsutvalget skal lage en strategiplan og et Årshjul, 
som årlig skal legges fram for menighetsrådet. Nytt kommunikasjonsutvalg er i gang 
med arbeidet og vil informere menighetsrådet om arbeidet som er påbegynt. Holum 
menighetsråd takket ja til å ha et medlem med i utvalget og menighetsrådsleder Finn 
Røiseland har deltatt på et møte i Kommunikasjonsutvalget. 
 

Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 17/21 28.09.2021 



18/21 Virksomhetsplanen - forslag til plan for videre arbeid  - 20/00081-8 Virksomhetsplanen - forslag til plan for videre arbeid  : Virksomhetsplanen - forslag til plan for videre arbeid

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

022 20/00081-8 Ugradert   

 
 

 
 
 

Virksomhetsplanen - forslag til plan for videre arbeid  
  
 
         

Saksframlegg 
Mandal menighetsråd har tidligere satt ned en gruppe – ledet av Frida Sandvik, som skal 
jobbe fram et forslag til hvordan vi best mulig kan gå videre med å lage en ny og god 
virksomhetsplan. Målet har nå vært at den nye virksomhetsplanen ikke bare skal havne rett i 
en skuff, men bli brukt som et godt verktøy for å nå de mål for menigheten som 
menighetsrådet har vedtatt. Gruppen legger fram sitt forslag for menighetsrådet på møtet 
28/9. 
 

Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd godkjenner forslag til arbeidsplan for ny Virksomhetsplan som ble 
presentert av arbeidsgruppen, og ser fram til videre arbeid med å fullføre ny 
Virksomhetsplan. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 18/21 28.09.2021 



19/21 Menighetsmøte - 20/00084-3 Menighetsmøte : Menighetsmøte

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

00 20/00084-3 Ugradert   

 
 

 
 
 

Menighetsmøte 
  
 
         

Saksframlegg 
Mandal menighet bør planlegge et nytt menighetsmøte, for å følge opp spørreundersøkelsen 
som da ble sendt ut etter årsmøtet. Menighetsmøte kan være en arena for dialog og et sted 
for vanlige medlemmer til å komme med ønsker og nye forslag til veien videre for Mandal 
menighet. Dette ble etterspurt på årsmøtet i juni. 
 

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

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 19/21 28.09.2021 



20/21 Evaluering av konfirmasjonsgudstjenesten 2021 - 20/00102-7 Evaluering av konfirmasjonsgudstjenesten 2021 : Evaluering av konfirmasjonsgudstjenesten 2021

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

41 20/00102-7 Ugradert   

 
 

 
 
 

Evaluering av konfirmasjonsgudstjenestene 2021 
  
 
         

Saksframlegg 
Mandal menighet bør evaluere årets konfirmasjonsgudstjenester. Hva fungerte bra og hva 
kan bli bedre? 
 

Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 20/21 28.09.2021 



21/21 Arbeidsmiljøundersøkelse for kvinnelige prester i Den norske kirke - 21/00033-1 Arbeidsmiljøundersøkelse for kvinnelige prester i Den norske kirke : Arbeidsmiljøundersøkelse for kvinnelige prester i Den norske kirke

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

254 21/00033-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Arbeidsmiljøundersøkelse for kvinnelige prester i Den norske kirke 
  
 
         

Saksframlegg 
Kirkerådet har i vår tatt initiativet til en arbeidsmiljøundersøkelse for kvinnelige prester i Den 
norske kirke. Foranledningen til denne undersøkelsen var ikke minst at Kirkerådet hadde 
mottatt signaler om at flere kvinner opplevde en krevende arbeidssituasjon. 
Blant annet viser undersøkelsen at 30 % av de kvinnelige ansatte i Agder og Telemark 
bispedømme har opplevd uønskede hendelser fordi de er kvinner. Dette dreier seg ikke 
minst om kommentarer på alder, klesstil og utseende. Videre uttrykker mange kvinner i vårt 
bispedømme at det ikke jobbes nok med å fremme holdninger om likestilling mellom kvinner 
og menn.  
Det er videre nærliggende å trekke den slutning at de opplevelser de kvinnelige prestene har 
gitt uttrykk for i undersøkelsen, også kan gjelde kvinner i andre yrkesgrupper som arbeider i 
kirken. Dette er et moment som kan være nyttig at blir drøftet både i menighetsråd og 
fellesråd. 
 

Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd ønsker å være oppmerksomme på problemstillingen rundt 
arbeidsmiljø for ansatte i egen menighet, og forebygge der det er mulig. Det er viktig at 
man sier ifra om man opplever at ansatte får negative kommentarer eller annen negativ 
eller upassende oppmerksomhet. Målet vil alltid være at ingen, verken ansatte, frivillige 
eller medlemmer, skal ha negative opplevelser i Mandal menighet. 
Arbeidsmiljøundersøkelsen tas til etterretning. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 21/21 28.09.2021 
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