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Mandal menighetsråd 
 

Møtedato: 24.08.2021 kl. 19:00 
Møtested: Kirkesenteret i Mandal 
Arkivsak: 19/00046 
  
Til stede:  Dianne Lauen Singstad, Bjørn Arve Bentsen, Ruth Skuland, Arild 

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

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Frida Sandvik for Gunn Hilde Syvertsen og Torunn E. Halvorsen 
for Elisabeth Mo Bakklund 

  
Forfall:  Gunn Hilde Syvertsen og Elisabeth Mo Bakklund 
  
Andre:  
  
Protokollfører: Dianne Lauen Singstad 
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Innkalling og saksliste ble godkjent 

Protokoll fra forrige møte ble godkjent 

Orienteringssakene ble tatt til etterretning 

Saker til behandling: 

 

14/21 Ekstra orienteringssaker 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 24.08.2021 14/21 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighet tar de ekstra orienteringssakene om Virksomhetsplanen, 200-
årsjubileet for Mandal kirke, Bispevisitas 23.-28.nov., gjenåpning av 
Kirkesenteret/kirkekontorene, status økonomi Mandal menighet pr. august 2021, 
informasjonsmøte om kirkelig organisering 12/10 til etterretning. 
 
Under informasjonen om jubileumsprogrammet kom det et innspill fra menighetsrådet 
til jubileumskomiteen; Programmet kan gjerne inneholde litt program som passer for 
den yngre garde i menigheten. 
 

[Lagre vedtak]  
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Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråds har evaluert gjennomføringen av årsmøtet. 
Årsmøtet/menighetsmøtet 13.juni har fått flere positive tilbakemeldinger, men også 
konstruktiv kritikk. Bra møte, men absolutt mulighet for forbedring. Ønskelig med 
strammere regi. Møtet passet best for de over 60 - med god tid. Flere synes at bl.a. 
presentasjonen av økonomien tok for lang tid. Å ha møte midt på dagen i solskinn i 
juni er nok ikke så bra som å ha møte i mørke februar. Kan det være en god ide å ha 
et opplegg for barna når foreldrene er på møtet? Kan vi gjøre årsmøtet mer 
interessant for de unge/voksne i menigheten, selv med vanlige årsmøtesaker som 
økonomi og årsrapport på programmet? 
 
Soknepresten vil foreslå et ekstra menighetsmøte når resultatet fra 
spørreundersøkelsen er klar. Da vil det bli muligheter for dialog og samtaler om veien 
videre. 

[Lagre vedtak]  
 

Eventuelt 

En gruppe er nå satt ned for å jobbe med en plan for hvordan menighetsrådet best 
mulig skal jobbe med Virksomhetsplanen videre framover. Gruppen består av Frida, 
Øyvind, Glenn og Arild, og de vil legge fram sitt forslag til plan på neste MR-møte 
28/9-21 
 
Soknepresten informerte om at det er behov for flere kirkeverter til 
konfirmasjonsgudstjenestene denne og neste helg. Menighetsrådsmedlemmer 
oppfordres til å bidra om de kan få det til. 
 
Organisasjonen «Mammahjerte» vil ha en solidaritetsaksjon til støtte for Afghanistan 
på lørdag kl.1700. Mandal menighet ønsker å stå bak denne aksjonen. «Fred og 
frihet for det Afghanske folk» . Global Movement for Peace. 
 
Neste MR-møte blir 28. september kl.17.00. Det vil da bli servert pizza! 
 


