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Møteprotokoll  
Mandal menighetsråd 
 

Møtedato: 09.02.2021 kl. 19:00 
Møtested: På Teams  
Arkivsak: 19/00046 
  
Til stede:  Dianne Lauen Singstad, Bjørn Arve Bentsen, Ruth Skuland, Arild 

Førsund, Gunn Hilde Syvertsen, Ole Erik Grostøl, Arvid 
Adriaenssens, Thor Anders Puntervold, Christian Garcia de 
Presno, Øyvind Klungland Lund, Eva Marie Jansvik 
(Soknepresten i Mandal) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Frida Sandvik 

  
Forfall:  Elisabeth Mo Bakklund 
  
Andre:  
  
Protokollfører: Dianne Lauen Singstad 
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Bjørn Arve Bentsen 
 

Dianne Lauen Singstad 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent 
 
Godkjenning av protokoll 

Møteprotokoll fra forrige møte ble godkjent 
 
Orienteringssaker 

Orienteringssakene ble tatt til etterretning 
 
 
 
Saker til behandling 

1/21 Økonomiutvalgets forslag til budsjett for 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 09.02.2021 1/21 

 
Click here to enter text. 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighet godkjenner budsjettet som Økonomiutvalget har lagt fram, og vil 
samtidig takke Økonomiutvalget for et flott arbeid så langt! 
 

 

 
 
2/21 Virksomhetsplan for kun 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
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Votering 

Enstemmig vedtak 
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Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd har valgt å prolongere eksisterende Virksomhetsplan fram til 
2022. Om koronasituasjonen tillater det vil det bli jobbet med ny plan utover høsten 
2021.  
 

 

 
3/21 Årsrapport for 2020 - første behandling 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
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Votering 

Ingen votering 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd kom med noen tilbakemeldinger i forhold til forbedringer av 
den uferdige årsrapporten: Ta med alle eller ingen underskrifter til de som har bidratt 
med årsmeldinger fra sine respektive foreninger og utvalg. Lik profil. Statistikk fortsatt 
interessant, selv om mye er preget av koronatiden nå. For eksempel spennende å se 
antall deltagere og nattverdgudstjenester fra år til år. 
 

 

 
4/21 200-årsjubileum for Mandal kirke 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
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Votering 

Ingen votering 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

200-årsjubileet går som planlagt. Kirke-jubileet skal ha det meste 
av feiringen utover senhøsten 2021. Menighetsrådet vil få løpende 
informasjon om planene, og kan komme med innspill til komiteen via menighetsrådsleder. 

Heldigvis har det kommet inn midler for å male kirka på utsiden før jubileet. NRK vil 
sende jubileumsgudstjenesten på radioen. Jesusbildeutstilling. Eivind Skeie og Britt 
Turid Madsen lager en ny jubileumssalme. Ønskelig med informasjon om jubileet i 
vinduene på Kirkesenteret. 
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Eventuelt 

• «Givertjenesten for Trosopplæringen» trenger flere folk til en dugnad 
førstkommende mandag 15/2 og torsdag 18/2-21 kl.18.00. Det skal ringes 
rundt for å skaffe flere givere. Menighetsrådet oppfordres til å komme å bidra 
på dugnaden. 4 stk. fra menighetsrådet melte seg til tjeneste. Tusen takk! 

• Refleksjon rundt underutvalgene. Føler rådsmedlemmene at de har kommet 
med i rett utvalg? Har noen lyst til å være med i andre utvalg? Ønskelig med 
refleksjon rundt dette ca. annet hvert år. Flott om man melder seg til tjeneste 
flere steder om man har lyst på flere oppgaver eller i nytt utvalg om man 
trenger forandring og ønsker nye oppgaver.  


