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Møteprotokoll  
Mandal menighetsråd 
 

Møtedato: 19.10.2021 kl. 19:00 
Møtested: Kirkesenteret i Mandal 
Arkivsak: 19/00046 
  
Til stede:  Dianne Lauen Singstad, Bjørn Arve Bentsen, Ruth Skuland, Arild 

Førsund, Gunn Hilde Syvertsen, Elisabeth Mo Bakklund, Ole Erik 
Grostøl, Arvid Adriaenssens, Christian Garcia de Presno, Øyvind 
Klungeland Lund, Eva Marie Jansvik (Soknepresten i Mandal) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Frida Sandvik for Thor Anders Puntervold 

  
Forfall:  Thor Anders Puntervold 
  
Andre:  
  
Protokollfører: Dianne Lauen Singstad 
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Mandal, 19.10.2021 
 
Bjørn Arve Bentsen Dianne Lauen Singstad 
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Innkalling og saksliste ble godkjent 

Møteprotokoll fra forrige møte ble godkjent 

Orienteringssakene ble tatt til etterretning 

Saker til behandling 

22/21 Justering av ordning for hovedgudstjenesten 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 19.10.2021 22/21 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd godkjente det forslaget som sokneprestene, kantorene og 
Gudstjenesteutvalget har jobbet seg gjennom. Forslaget er helt likt som det som ble 
vedtatt i Holum menighetsråd, bortsett fra at Mandal menighetsråd ønsker å bruke 
løftesord versjon 1 i stedet for versjon 2. 
 

 

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

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 19.10.2021 23/21 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

På jubileumskonserten «Min salme» vil Mandal menighetsråd stille med Øyvind 
Klungland Lund kl.12.30 for å hjelpe til med å rigge opp til konserten og Arild 
Førsund vil hjelpe med å rigge ned etter konserten. I tillegg har menighetsrådet fått 
med seg Jan Harald Spettland, Finn Vidar Mo, Kai Stoveland og Tor Magne 
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Stoveland til å være brannvakter og til å hjelpe med rigging både før og etter 
konserten. 
 
 
 
 

24/21 Høring om ny organisering av kirka 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 19.10.2021 24/21 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd ønsker å sette ned en arbeidsgruppe som kan jobbe med et 
høringsforslag. Sokneprest Eva Marie Jansvik, menighetsrådsleder Bjørn Arve 
Bentsen, Frida Sandvik og Elisabeth Mo Bakklund har sagt seg villig til å sitte i 
arbeidsgruppen. Forslaget legges fram for menighetsrådet på møtet 16. november 
2021. 

 

 

25/21 Menighetsfest 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 19.10.2021 25/21 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd ønsker å arrangere en menighetsfest for eksempel søndag 13. 
mars 2022 rett etter gudstjenesten. Gudstjenesten denne søndagen er en Karnevals- 
gudstjeneste. Menighetsrådet foreslår at det blir servert middag rett etter 
gudstjenesten, og at arrangementet skal være for både store og små. Følgende 
personer har sagt seg villig til å planlegge festen: Ruth Skuland blir leder av komiteen 
og Arvid Adriaenssens, Arild Førsund og Ragnhild Nordmark (kapellan) stiller i 
komiteen. Det er også ønskelig å få med flere utenfor menighetsrådet til både 
planlegging og gjennomføring av festen. 
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26/21 Visitasmelding for Mandal- og Holum menigheter 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 19.10.2021 26/21 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd tar orienteringen om arbeidet med visitasmeldingen til 
etterretning. 
 

 

 

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

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 19.10.2021 27/21 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

I visitasprogrammet er det planlagt at biskopen skal møte Mandal menighetsråd 
tirsdag 23. november kl.18.00-20.00. Mandal menighetsråd ønsker å lage i stand en 
hyggelig middag på Kirkesenteret for biskopen og hans følge denne kvelden. Det er 
ønskelig at det bestille mat fra en restaurant i byen, og dermed ble forslag om kun 
pizza nedstemt. Et forslag som kom opp var at det bestilles middag i fra 
Mandalsstua. Dianne sjekker ut mulighetene og bestiller mat og bistår Ole Erik 
Grostøl, Øyvind Klungland Lund, Torunn Halvorsen og Gunn Hilde Syvertsen med å 
lage i stand til treffet mellom Mandal menighetsråd og biskopen med følge. Komiteen 
møter kl.17.00 for å rigge og dekke opp til middagen med biskopen. 

 

 

28/21 Virksomhetsplan - Forberedelse til strategiarbeid i 
menigheten 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 19.10.2021 28/21 
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Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd tar forslaget til videre prosess til etterretning, og ønsker at 
arbeidsgruppen fortsetter det gode arbeidet fram mot menighetsmøtet 23. januar 
2022 kl.16.30. 
 

 
Eventuelt 

• Godhet. Tidligere har det blitt arrangert en godhetsuke i mai med gode 
gjøremål. Hva som blir gjort i 2022 blir opp til de som møtes for å planlegge. 
Møte en gang i mnd., med første samling nå på mandag 25. oktober kl.18.00. 
Lotte Ploug fra staben har sagt seg villig til å stille opp videre, og vi oppfordrer 
alle de som har vært med før til å fortsette det gode arbeidet. Dette er et felles 
arbeid for alle menighetene i byen vår. Mandal menighetsråd er positive til å 
være med på Godhet. 
 


