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1. INNLEDNING 

1.1 Kort historisk riss siden siste visitas                                               

Da biskop Olav Skjævesland besøkte Mandal og Holum menigheter i 2009 var vi i en 

privilegert situasjon ved at man hadde vært forsøksmenighet for Trosopplæringsreformen i 

flere år. Menighetene var i ferd med å forberede seg på å gå over i en ny fase. I denne 

overgangen mistet vi mange ressurser; økonomien ble trangere og det førte med tiden til 

reduserte stillingsressurser. Menighetene har likevel hatt et godt trosopplæringstilbud og 
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mange av tiltakene som ble startet i forsøksperioden, opplever vi fortsatt som vellykkede i 

dag. Oppslutningen er generelt noe lavere på tiltakene. Vi synes det er artig å registrere at 

Bekkevandring er blant tiltakene med opphav i Mandal menighet som menigheter omkring i 

landet har tatt i bruk. For å klare å beholde to trosopplæringsstillinger i menighetene, ble det 

etablert en givertjeneste. I dag bidrar 155 givere i denne givertjenesten for barn og unge i 

Holum og Mandal og vi har kunnet beholde trosopplærerne våre, men redusert støtte fra stat 

og kommune har gjort at vi ikke lenger har ansatt ungdomsdiakon og menighetsutvikler 

(frivilligkoordinator). Dette har naturligvis gitt menigheten en utfordring i forhold til å 

opprettholde aktivitetene våre. Takket være dyktige og villige medarbeidere, både lønnede 

og ulønnede, opplever vi likevel å få til mye.    

Før innføring av ny liturgi i 2012 ble det gjort et godt forarbeide fra begge menighetsråd og 

gudstjenesteutvalg, og vi opplever at den største frukten av arbeidet ny gudstjenesteordning 

er involvering av medarbeidere i gudstjenesten. Det er jevnt over mange i sving for å lage en 

gudstjeneste i menighetene våre, og selv om det forutsetter god organisering og 

informasjonsflyt, er vi godt fornøyde med engasjementet og mangfoldet det gir i 

gudstjenestene.  

I løpet av de siste årene har det blitt etablert flere frimenigheter i byen, og det har påvirket 

gudstjenestebesøket hos oss, særlig i mellomgenerasjonen. Gjennomsnittsalderen på 

gudstjenestedeltakerne er ganske høyt. Vi har mange gudstjenester som favner bredt og 

samler barnefamilier, men de under 50-60 er i mindretall på vanlige gudstjenester. Det er 

gjennomført en del tiltak for å bygge menighet for de yngre generasjoner, men det tar tid å 

utvikle tilbud for alle og vi må fortsatt fokusere på rekruttering og å bygge et godt og trygt 

miljø. Mandal menighet ønsker å være en åpen og inkluderende menighet, hvor folk finner 

fellesskap og næring til tro. Et av tiltakene som har vært vellykkede, er Familiebaluba. 

Mandal menighet ikke lenger bare er en søndagsmenighet, men en hverdagskirke.   

Holum menighet har de siste årene hatt et stadig større fokus på barn og unge. Vi jobber 

kontinuerlig med å finne måter å få flere småbarnsfamilier med i gudstjenestene. I perioder 

har det vært mange ungdommer knyttet til menigheten og disse har også preget 

menighetslivet med egne ungdomsgudstjenester. Dette springer ut fra et fruktbart samarbeid 

med UG-Holum. Det var i lengre tid også barnegospel i menigheten, men dette ble etter hvert 

lagt ned av ulike grunner. Menighetspedagog Lotte Ploug og flere frivillige i menigheten 

startet 2017 Tirsdagssprell som har vært jevnt godt besøkt, og fra nåværende høst har 

barnegospel også gjenoppstått til stor glede for menigheten og berikelse for gudstjenestene. 

Den jevne og tette kontakten med bedehusets misjonsforening er positiv, det feires 

gudstjeneste på bedehuset hver første søndag i januar, konfirmantundervisning og 

tirsdagssprell er på bedehuset og flere andre arrangementer i kirkens regi gjennomføres der. 

Vi har også årlig leir og menighetsuke som vi samarbeider om. 

I 2018 sluttet to av menighetenes fellesrådsansatte etter en personalkonflikt. Dette rystet 

menighetene og gikk hardt ut over fellesskapet og enkeltpersoner, både lønnede og frivillige. 

Vi fikk erfare hvor vanskelig det kan være at kirken både er en arbeidsplass som må følge 

arbeidsmiljøloven, men også er et fellesskap av både ansatte og medlemmer hvor en i 

utgangspunktet ønsker åpenhet og transparente forhold. Det er nok fortsatt noen som sitter 

med spørsmål om hva som egentlig skjedde, og noen forlot menighetenes fellesskap. De 

aller fleste synes nå å ha lagt konflikten bak seg og bidrar til felleskapets beste.  



4 

 

Siden forrige visitas har det blitt jobbet aktivt med å bygge et nytt menighetshus i Mandal 

med det formål å samlokalisere med kirkekontoret. Her har mange iherdige frivillige vært 

involvert, og gjort langt mer enn hva man kan forvente fra enkeltpersoner. Et nytt Kirkens Hus 

i Mandal ble først planlagt i nærhet til kirka, i Halsefidja. Her skulle man sprenge vekk deler 

av et fjell og bygge et hus på BRA 1410 kvm. Huset skulle finansieres av givertjeneste, en 

gave fra Mandal KFUK/M på 2 mill. etter salg av deres eiendom og inntekten etter salg av det 

daværende menighetshuset. Givertjenesten og forprosjektet kom godt i gang, men med tiden 

innså man at prosjektet ble for kostbart. Mandal menighetsråd besluttet i 2016 å sette 

prosjektet på vent og lete etter et mer sentrumsnært alternativ. I 2017 dukket muligheten med 

å overta den gamle kinoen i byen, samt kontor- og butikklokaler i gågata, og menigheten 

gjorde avtale med Sparebanken Sør om å kjøpe disse eiendommene. Menigheten fikk da 

1085 kvm til rådighet og etter omfattende renovering, kunne menigheten innta sine nye 

lokaler våren 2019. Kirkekontor og menighetsaktiviteter ble dermed samlokalisert.  

I 2020 ble Mandal kommune slått sammen med Lindesnes og Marnardal kommune og fikk 

det nye navnet Lindesnes kommune. Som forberedelse til kommunesammenslåingen ble 

Lindesnes kirkelige fellesnemd opprettet i 2017. De fikk i oppgave å utarbeide nye reglement, 

retningslinjer og rutiner for Lindesnes kirkelige fellesråd, samt organisering av den nye 

organisasjonen. Vår opplevelse er at dette arbeidet ble forstyrret av den nevnte 

personalkonflikten i Mandal. Vi opplever blant annet at det ikke ble jobbet grundig nok med 

hvordan kirkekontoret i Mandal organiseres, da særlig med tanke på daglig ledelse av 

Mandal og Holum menigheter.    

Arbeidet med tårnet i Mandal kirke har preget dette tiåret. Det har vært omfattende og 

utfordrende arbeide, og her har kirkevergen med god hjelp av flinke medarbeidere, jobbet 

hardt for å fullføre renoveringen. Vi gleder oss over at arbeidet nå er i sluttfasen, og at det 

skal ferdigstilles innen den store jubileumsfesten 1. søndag i advent.  

Koronasituasjonen det siste halvannet året har hatt store konsekvenser for arbeidet vårt. I 

perioder har de eneste kirkelige handlingene vi har utført vært begravelser. Vi har forøvrig 

gjennomført mange dåp i egne gudstjenester med et begrenset antall tilstede. Dette har 

opplevdes nært og fint og vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra takknemlige 

dåpsfamilier. I flere perioder har vi ikke kunnet gjennomføre gudstjenester eller annen 

menighetsbyggende aktivitet, og det har naturligvis vært en lei og krevende situasjon. Savnet 

etter diakon har blitt forsterket gjennom pandemien, men prestene har forsøkt å fylle den 

rollen ved å ringe til folk, gå på besøk og forsøke å oppmuntre gjennom sosiale medier. 

«Digital kirke» er blitt et nytt begrep i vår sammenheng, og vi har hatt bratt læringskurve på 

bruk av digitale verktøy. Å være kirke under en pandemi har vært travelt og svært 

utfordrende, men vi har fått utforske kreativiteten og andre egenskaper, og lært mye. Ikke 

minst har vi hatt en enorm rekkevidde på sosiale medier, og vi har fått lov til å forkynne og 

oppmuntre til et større publikum enn vi vanligvis gjør.  

Bispevisitas i Mandal og Holum menigheter var først berammet høsten 2020. Grunnet Covid-

19 situasjonen måtte visitasen utsettes, og den ble lagt til samme uke som Mandal menighet 

feirer 200- års jubileum for Mandal kirke. Jubileet skulle i utgangspunktet feires gjennom hele 

2021, men også her satte restaureringen av kirketårnet og pandemien begrensinger. Mandal 

by skulle feiret sitt 100- års jubileum i 2021, og samarbeidet tett med kirken i forberedelsene. 

Da byens jubileum ble utsatt et år, valgte Mandal menighet likevel å gjennomføre 

jubileumsfeiring så godt det kunne la seg gjøre. Jubileumsfeiringen gjennomføres med en 
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rekke konserter, utstillinger og andre kulturarrangementer høsten 2021. At alle 

smitteverntiltak ble opphevet 25. september 2021 ble en flott gave til jubileet.  

Oktober 2021 

Eva Marie Jansvik, sokneprest i Mandal og Bjørnar Øybekk, sokneprest i Holum 

2. SOKNET 

2.1 Grenser, folketall, kirkemedlemskap 

Mandal og Holum sokn ligger i Lindesnes kommune. Kommunen er landets sydligste, og en 
av de største i Agder med sine 23.000 innbyggere. Kommunen grenser til Lyngdal i vest, 
Evje og Hornnes i nord, Vennesla i nordøst og Kristiansand i øst. Avstanden mellom Mandal 
og Kristiansand er ca. 4 mil. I dag beregner man 40 minutter i bil mellom byene, men med ny 
vei fra 2022 vil kjøretiden bli halvert. Kommunen har en utstrekning på ca. 53 km fra sør til 
nord, og ca. 69 km i øst-vest-retning.   
  
I Mandal by bor nærmere 11.000 av kommunens innbyggere. Her er også 
administrasjonssenteret for kommunen, og her, midt i gågata, ligger Kirkesenteret og 
kontoret til de ansatte i Mandal og Holum sokn. Med sine hvitmalte sørlandshus, trange 
gater, elv midt i byen og strender, skog og natur like utenfor sentrum, er sommerbyen Mandal 
nesten fasitsvaret på ekte sørlandsidyll. Tett på Mandal sentrum ligger Mandal videregående 
skole, og byen har 2 ungdomsskoler og 3 barneskoler, og over 20 barnehager. I 2020 åpnet 
Agder fengsel avdeling Mandal, og det er etablert samarbeide med fengselspresten her.  
  
Holum er ei bygd 10 km nord for Mandal sentrum og har omtrent 1500 innbyggere. Det er 
barneskole i Holum, 3 barnehager, nytt idrettsanlegg og et aktivt lag og foreningsliv.  
 

Mandal kommune fram til 

kommunesammenslåing 

2015 2016 2017 2018 2019 

Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall 

innbyggere (prosent) 

76,7 75,8 75,1 74,3 73,2 

Døpte i prosent av antall fødte (prosent) 70,2 61,9 76 53 64,1 

Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent) 61 51,9 59 60,6 41,6 

Kirkelige gravferder i prosent av antall døde 

(prosent) 

88,1 99,3 81,3 87,6 82 

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor 

Den norske kirke i prosent av antall innbyggere 

(prosent) 

9,4 10,1 10,5 10,7 10,9 

 

2.2 Lokalsamfunnet- kultur- og samfunnsliv 

Lindesnes kommune kan by på mange kvaliteter: et variert og godt næringsliv med mange 
spennende arbeidsplasser, et rikt kulturliv, gode oppvekstmiljøer, godt klima og mange 
attraksjoner.  
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Lyngdal
https://no.wikipedia.org/wiki/Kristiansand
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Buen kulturhus er et flerbrukshus lokalisert ved siden av Mandalselva, i Mandal sentrum. Her 
finner du biblioteket, kinoen, kunstgalleri, scene, Kulturskolen og turistkontoret.  
 
Mandal museum finner du i Mandals mest prominente kjøbmannsgård, Andorsengården, i 
Mandal sentrum. Mandal blir ofte kalt «Den lille byen med de store kunstnerne». Dette 
gjenspeiles også i museet, hvor det blant annet finnes arbeider av Adolph Tidemand, Olaf 
Isaachsen, Amaldus Nielsen og Gustav Vigeland, som alle er født i Mandal. Vigeland hus, 
Gustav og Emanuel Vigelands barndomshjem, åpnet som museum i Mandal sentrum i 2001.  
 
Langs Agderkysten har det gjennom tidene vært drevet mange typer fiskeri. Museets 
fiskeriavdeling gir et innblikk i de redskapstypene som har vært brukt. Her finnes også 
motorer og modeller av de vanligste fiskebåtene. Mandal var en av Norges ledende 
sjøfartsbyer i seilskutetiden. 
 
Som en del av Vest Agder Museum finner du i Mandal også Sjølingstad Uldvarefabrik ble 
etablert i 1894 og var i ordinær drift i 90 år. I dag er fabrikken en levende museumsfabrikk og 
freda av Riksantikvaren. 
 
I Mandal er der stor aktivitet i klubber, lag og foreninger. Der er en rekke kor, korps og 
festivaler, og Mandal har markert seg som konsert-arena de siste årene.   
 

3. KIRKEBYGG OG KIRKEGÅRDER 

3.1 Kirkehusene 

Mandal kirke 
 
Mandal kirke er en langkirke i Mandal i Vest-Agder. Den er Norges største trekirke, ble 
bygget for 1800 sitteplasser og er et av de største trebygningene i Norge. Kirken ble bygget 
etter bybrannen i 1810, tatt i bruk i 1819 og offisielt åpnet og vigslet i 1821.  
 
Bærekonstruksjonen til kirken er innmurt bindingsverk bygd opp med en kraftig 
furukonstruksjon. 
De siste årene har det for kirken handlet om råteskader og renovering. 
 

• I 2012 begynte man å bekymre seg for sprekker i murpussen i våpenhuset. Det ble 
avdekket det man trodde var mindre råteskader og angrep av hussopp. 
 

• I 2013 ble det gjort noen mindre reparasjoner på vegger i kirkerommet, og det 
planlegges reparasjon i våpenhuset. 
 

• I 2014 ble alle pærer i lysekronene og hengelampene i kirken byttet ut med LED-
pærer. 
 

• Videre i 2014 fikk kirken mye oppmerksomhet da det litt etter litt ble oppdaget at 
råteskadene og angrep av hussopp var svært omfattende. I første omgang trodde man 
at dette begrenset seg til veggene i våpenhuset. I Mandal kommunes budsjettmøte i 
desember ble det klart at i budsjett for 2015 tildeles Mandal kirkelige fellesråd 
kr.8.000.000,- til reparasjoner og vedlikehold av Mandal kirke. 

 

• Arbeidet med kirken pågikk nesten hele 2015. I anleggsperioden har kirken vært i full 
bruk. Orgelet ble pakket inn for å beskyttes mot støv i hele anleggsperioden. Flygel ble 

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Adolph_Tidemand
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Olaf_Isaachsen
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Olaf_Isaachsen
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Amaldus_Nielsen
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Gustav_Vigeland
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Vigeland_hus
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Vigeland
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brukt til alle anledninger, både gudstjenester og begravelser. Arbeidet ble avsluttet i 
desember. 
 

• Mens arbeidene pågikk ble det gjort ytterligere undersøkelser i tårnkonstruksjonen 
oppover. Det ble funnet alvorlige og omfattende råteskader i tårnets 
bærekonstruksjoner. Det ble da igangsatt en fullstendig sopp og råteundersøkelse av 
hele kirken. Undersøkelsene gir et godt bilde på skadene, men dette er utfordrende og 
usikkert da trekonstruksjonene i stor grad ligger skjult i veggene. Rapporten som etter 
disse undersøkelser foreligger viser at kirken hadde et stort behov for en omfattende 
rehabilitering. Kostnadene ble kalkulert til 33 millioner pluss moms. 
 

• I 2016 handlet mye om å sørge for finansiering av videre renoveringsarbeid på Mandal 
kirke. Det er blitt gjennomført en rekke befaringer og omvisninger med både lokale 
politikere og stortingsrepresentanter. En delegasjon fra Mandal kirkelige fellesråd og 
fra bispedømmekontoret dro til Oslo for møte på stortinget med sentrale politikere for å 
snakke om statlig finansiering av reparasjonene på kirken. Mandal kommune har ved 
ordfører, rådmann og andre fra stab samt politikere bidratt i arbeidet. 
 

• Det ble bevilget 12. mill. fra staten og ytterligere 4 mill. fra kommunen. 
 

• Høsten 2017 ble det store prosjektet med renovering av hele tårnkonstruksjonen satt i 
gang. Kirkens fasade ble kledd med stillas. 
 

• Arbeidet gikk sin gang i 2018. Det var fjerning av teglsteinmur i tårnkonstruksjonen 
som avdekket skader i hele tårnet. Mot slutten av året så man at man ville få 
utfordringer på finansiering i og med at fellesråd og kommunen fikk avslag på 
ytterligere tilskudd fra staten. 
 

• Arbeide ble stoppet i desember 2018. Dette da i hovedsak på grunn av usikkerhet 
med økonomien. Det kom frem at det ikke ville være mulig å komme i mål med de 
gjenstående bevilgninger. 
 

• Vinter/vår 2019 ble det foreslått en alternativ løsning med forenklet gjenoppbygging av 
tårnet for å se om man kan komme seg innenfor bevilget kostnadsramme. 
Hovedelement var å gjenoppbygge tårnets bærekonstruksjon på en mer 
hensiktsmessig måte med mere moderne konstruksjonsmessige metoder. Grove 
stokker vil benyttes for å skape en effekt som minner om eksisterende grove 
konstruksjoner i tårnet. Det ble foreslått å ikke tilbakeføre teglsteinsmuren (ca. 70 000 
steiner), og erstatte dem med moderne plate- og isolasjonsløsninger i tårnvegger. 
Synlige veggflater mot publikumsarealer vil fremstå som før, med puss av kalkmørtel.  
 

• Forslaget til forenklet løsning ble fremmet for Biskopen våren 2019.  
 

• Riksantikvaren ga i sin anbefaling i mai til Biskopen, anbefaling om å imøtekomme 
ønsket om forenklet oppføring av bærekonstruksjon i tårnet, men ikke å droppe 
remontering av tegl mot publikumsarealer i tårnet.  
 

• Biskopens vedtak i juni tilsluttet seg ikke RAs anbefaling om å remontere tegl, og ga 
tillatelse til forenklet oppbygging i tråd med første forslag. Riksantikvaren klagde på 
deler av Biskopens vedtak vedr. å droppe teglsteinmur.  
 

• RA gjennomførte befaring i tårnet 13.08.19, og basert på en ny vurdering av 
prosjektets situasjon frafalt RA klagen 16.09.19.  
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• Sept. 2019 foreligger reviderte kalkyler for gjenoppbygging av tårn, basert på 
entreprenørens forslag til arbeidspakker, forenklet bærekonstruksjon og uten 
remontering av tegl. 
 

• Besparelse pga. forenklet løsning ble estimert til ca. 3.4 mill. 
 

• Estimert behov tilleggsbevilgning for sluttføring av rehabilitering tårn, pr. sept. 2019 
var 4,7 mill.  
Dette ble meldt inn til Mandal kommune som i ekstra møte i oktober vedtar å bevilge 
inntil 4,7 mill. til fullføring av prosjektet. 
 

• Gjennom hele 2020 og 2021 har prosjektet gått sin gang. Hele den utvendige 
konstruksjonen på tårnet ble revet helt ned til og med 2.etg. Toppen av 
tårnkonstruksjonen ble tatt ned med kran i ett løft. 

 

• I 2021 ble det i hovedsak gjenoppbygging av tårnet. Et høydepunkt var i mai, da 
tårntaket med korset ferdig montert ble heist på plass. Dette ble streamet live på 
facebook.  
 

• Resten av vår, sommer og høst dette året er gått med til å montere innvendige 
detaljer, utvendig tak, beslag, kledning, maling osv. 
 

• Kirkerommet, våpenhus og trapperom blir pusset og nymalt utover høsten 2021. 
 

• Orgelet ble pakket ut i september, og remontering og testing kunne starte. Det skal 
være klart til bruk fra begynnelsen av oktober. 

 

•  Det har mot hele slutten av prosjektet vært god kontroll på fremdrift og økonomi. 
 

• Det var viktig for prosjektet å ha god prosjektstyring på plass. Multiconsult var derfor 
gjennom Mandal kommunes rammeavtale vært engasjert til dette. Samarbeidet med 
Multiconsult har vært svært bra. Det har også vært et godt samarbeid med 
kommunens innkjøpsavdeling, teknisk/drift, og kommunens ledelse i prosjektet. 
 

• Tradisjonsbygg Sør AS ble opprettet som firma i forbindelse med denne jobben. Det 
har vært en utfordrende jobb for firmaet som har gjennomgått en del endringer på 
bemanningen i løpet av prosjektet. Det har også vært noen utfordrende saker mellom 
entreprenør og fellesråd/byggherre, men alt i alt så har Tradisjonsbygg gjort en svært 
bra jobb med byggingen av kirkens nye tårnkonstruksjon. 
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Orgelet i Mandal kirke 
Orgelet i Mandal kirke er i dag en sjelden representant for sin tidsepoke. Faktisk blir ikke 
pneumatiske orgel som dette laget lenger, siden de trenger svært mye vedlikehold. Dette ble 
installert i 1923. Det er bygget av Oscar Walcker i firmaet W. Sauer, Frankfurt an der Oder. 
At det er pneumatisk betyr at orgelet drives med lufttilstrømming (til forskjell fra mekanisk og 
elektronisk drivverk). Orgelet har 1500 piper fordelt på 32 stemmer. 
 
Mandal kapell 
 
Kapellet brukes til de fleste begravelser i Mandal.  Kapellet ligger like ved kirken og er 
livssynsnøytralt innredet. Kapellet har øvre kapasitet på ca 200 sittende deltakere. 
 

• Det ble bygget ny rampe til Mandal kapell i 2013. Den gamle rampen ledet inn til 
bakgangen og oppfylte ikke kravene til tilgjengelighet.  Vi har nå god tilgjengelighet for 
alle. 

 

• I 2014 ble det gjort en større jobb på kapellet. Det ble skiftet store deler av bunnstokk 
og en god del av kledningen. Arbeidet ble ferdig tidlig i 2015. 

 

• I 2016 fikk kapellet ny flott hoveddør.  Det ble laget en kopi av den gamle døren. 
 

• Det er gjort en del vedlikehold på bygget i 2020. Det er skiftet dører til bårerom, noe 
kledning er byttet ut og malt.  
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Holum kirke 

Holum kirke er en korskirke fra 1825. Bygget laftet med trepanel utvendig, og har 480 
plasser. 
Det har stått en annen tømmerkirke der hvor dagens kirke står. Denne ble bygd på midten av 
1500 tallet. Den ble revet i 1823 og dagens kirke sto ferdig på den gamle kirkens tuft og ble 
vigslet 4. september i 1825 av biskop Munch. 
 

• Det ble bygget nytt sakristi på kirken i 2011. 
 

• Kirken har stadig behov for vanlig vedlikehold. Våren 2013 ble kirken ble grundig 
vasket utvendig. 
 

• I 2014 utførte Riksantikvaren i samarbeid med NIKU (Norsk Institutt for 
Kulturminneforskning) restaurering av maleriene på galleribrystningen. De 15 av de 16 
motivene forestiller Det gamle testamentets profeter. Det siste portrettet derimot, er av 
Christian IV, med datoen 1648. Dette var kongens dødsår. Bildene er lagd av Gottfried 
Hendtzschel. 
 

              
 

• Det ble i 2015 gjennomført tilstandsundersøkelser på Holum kirke i 2015. Holum kirke 
har et ganske stort vedlikeholdsbehov. I hovedsak er det tak og vinduer i Holum som 
trenger vedlikehold. 
 

• I januar 2016 ble endringer i kirkerommet utført. Det ble fjernet benker flere steder for 
å gi plass til rullestoler, barnekrok og barnevogner. Det ble også fjernet benker foran 
under talerstolen for å gi plass til pianoet og lysglobe m.m. Alle fronter mot midtgangen 
ble beholdt, med noen endringer på hengsling. 

 

• Holum kirke ble malt i 2018 og fremstår etter dette som pen utvendig. 
 

• Til å renovere tak og vinduer på kirken ble det søkt om statlige midler. Det ble utlyst 
klimaskallmidler fra stat / riksantikvar. Vi fikk full uttelling på søknaden og gjennomførte 
anbudskonkurranse. Arbeidet ble utført i løpet av sommersesongen 2021. Kirken er nå 
nymalt, den har fått nytt tak og alle vinduer er renovert. Kirken fremstår nå i god stand 
og svært flott.  
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Harkmark kirke 

 
Harkmark kirke er bygget i 1613. 
Det er en langkirke bygget av furutømmer, og har ca 135 sitteplasser. Kirken er fredet etter 
kulturminneloven. Kirken fremstår som møysommelig bygd og utsmykket. Alterbildet består 
av tre motiv, hvorav det største viser Jesus på korset, omgitt av Maria og Johannes. 
Alterbildet er fra 1651. 
 
Prekestolen er plassert langs høyre vegg, 2-3 meter over benkeradene. Selve stolen og 
trappen opp er utsmykket med bibelske motiv, og fargene går også igjen i døpefont, alterring, 
galleri, benkerader og i bjelkene i himlingen. Selve himlingen er malt lyseblå, dekket av 
stjerner. 

 
 
Harkmark kirke feiret sitt 400 års jubileum i september 2013. Det ble en flott feiring over flere 
dager med konserter og andre arrangementer. Høydepunktet var en storslått 
festgudstjeneste den 22. september med påfølgende jubileumsfest. 
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Det er en 4 meter stor ring av seks bautasteiner like foran kirken. I likhet med kirken, er også 
kirkemuren og dette fornminnet fredet. 
 
I forkant av jubileet ble flere prosjekter fullført. Kirken ble malt utvendig. Alt treverk ble vasket 
og skrapt. Deretter ble kirken malt tre strøk med linoljemaling. Resultatet ble meget 
tilfredsstillende. Det ble også laget ny dør til sakristiet. 
 
Det ble også bygget rampe og ny trapp som ble etter nye tegninger godkjent av 
riksantikvaren. Byggingen av denne ble gjort i august 2013. Arbeidet ble i sin helhet utført i 
uthogd/kilet naturstein med sort smijernsrekkverk. Resultatet ble meget pent og praktisk. 
 

 
 
 
Skjernøy kapell 
 
I februar 1903 ble «Stjernø» ungdomsforening stiftet av lærer Julius Tobiassen. Kapellet ble 
bygd i 1913.  
 
Foreningslivet på Skjernøya blomstret og etter hvert blir kapellet vigslet til kirkelig bruk. Det er 
nå gudstjeneste her hver tredje søndag. 
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I 2008 ble det vedtatt utbygging og renovering av bygget. Arne Åmland var arkitekt og 
prosjektet hadde en kalkyle på 4 mill. Innsamlinger av mange forskjellige slag ble satt i gang. 
Lørdag 30. april 2011 ble bygget innviet med stor fest. Det var da lagt ned utallige 
dugnadstimer, og egeninnsats.  
 
Det har blitt feiret 110 års jubileum for Skjernøy kristelige ungdomsforening og 100 års 
jubileum for kapellet.  
 
Bygget blir brukt til gudstjenester, møter av forskjellig slag, utlodninger, av Helselaget til 
ungdomsarbeid. 
 
Gjelda på bygget var etter utvidelsen på kr. 5,5 mill. Denne ble nedbetalt på 5,5 år. Med et 
innbyggertall på 400, er dette svært imponerende. 
 

         
 
3.2 Kirkegårdene 

Det er kirkegård rundt de tre kirkene, Mandal, Holum og Harkmark. 
 
Kirkevergens adm. bruker gravferdsprogrammet Ecclesia for å administrere gravferd. 
Statistikken som tas ut fra dette systemet forteller oss at det fortsatt er god kapasitet i 
kommunen. 
Kravet fra myndighetene er at det skal være en ledig kapasitet på 3% av innbyggertallet. 
I Lindesnes kommune er det ca. 23000 innbyggere. Det er derfor påkrevd at det er ca. 700 
ledige graver i hele kommunen. 
 
Skjemaet under viser antall graver totalt, brukte/festede og ledige graver. 

Kirkegård Antall 
kistegraver 
totalt 

Festede 
kistegraver 

Ledige 
kistegraver 

Mandal 6874 4251 2623 

Holum 1174 653 521 

Harkmark 245 179 66 

 
I tillegg til dette er det i Mandal 332 urnegraver, hvor 174 av disse er festet. Dermed 158 
ledige urnegraver. 
 
Det er for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark vedtatt bevaring av en del graver, på 
bakgrunn av en vurdering av gravenes/gravminnenes kunstneriske og/eller kulturhistoriske 
verdi. Det blir lagt stor vekt på å ha et godt vedlikehold på kirkegårdene. Gjennom 
sommersesongen blir det klippet og vannet jevnlig etter behov, trær og busker beskjæres. 
Kirkegårdene fremstår som flotte og velstelte. Tilbakemeldinger fra innbyggere forteller oss at 
de setter stor pris på at kirkegårdene fremstår som vakre og verdige. 
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Kirkegården i Mandal 
Kirkegården i Mandal strekker seg over et stort område. Fra øst med bilveien som begynner i 
bunnen av Ramsdalen for å komme inn til kapellet, og mot vest oppover i Halsefidja. Den 
eldste delen finner man til venstre like innenfor hovedporten. Her blir gravene fredet etter 
hvert som festene går ut. Feltene i Halsefidja er den nyeste delen. Denne siste utvidelsen ble 
anlagt i løpet av 1980-tallet. Øverst i Halsefidja er de tre bygningene som fungerer som 
kontor, verksted, lager og garasje. Bygget helt øverst til venstre på bildet er den nye garasjen 
med verksted som ble bygget i 2015. 
 

 
 
Holum kirkegård 

Kirkegården i Holum som ligger like rundt selve kirken, ble etter hvert for liten. Arbeidet med 
utvidelse begynte i 2011 og holdt på over flere år. Det ble anlagt nytt stort felt på østsiden av 
kirken og den eksisterende kirkegården. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 4,5 mill. I 
2013 ble det meste av anleggsarbeid og beplanting fullført. Den nye kirkegården i Holum ble 
vigslet og klar til bruk i 2015. Det er plantet noen nye trær og busker mellom feltene. Dette 
gjør vedlikehold lettere. Det er noe utfordringer med grunnforholdene på det nye feltet da 
jordsmonnet inneholder mye sand.  
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Harkmark kirkegård 
Rundt kirken ligger kirkegården på Harkmark omringet av den fine steinmuren. Ved 
parkeringsplassen ser man det gamle prestehuset og innenfor kirken er en nyere kirkebu 
med toalettanlegg. Det lille bygget oppe til venstre på bildet er pumpehuset som forsyner 
sprinklingsanlegget med vann. 
 

 
 
 
4. RÅDSMEDLEMMER OG ANSATTE 

4.1 Mandal menighetsråd 2019 – 2023        

Bjørn Arve Bentsen (Leder)                               

Ruth Skuland (Nestleder)                                 

Arvid Adriaenssens                                       

Christian Garcia de Presno                            

Elisabeth Mo Bakklund                                        

Thor Anders Puntervold                                     

Arild Førsund                                                   

Gunn Hilde Syvertsen                                          

Ole Erik Grostøl                                              

Øyvind Klungland Lund                                        

Eva Marie Jansvik (Sokneprest)                               

Frida Sandvik (1. vara)                                   

Kristian Sirevåg (2. vara)                                

Torunn Espeland Halvorsen (3. vara)           

Glenn Ueland (4. vara) 

Paul Roy Pedersen (5. vara) 

4.2 Holum menighetsråd 2019 – 2023                        
Finn Røiseland (Leder)                                    
Kristin Røiseland Soteland                             
Anastasia Golf                                                   
John Morten Varhaug                                            
Jarl Andreas Valand                                       
Ingrid Karin Valand                                            
Kirsti Kvidbergskår                                                
Anne Karin Kvidbergskår Agnihotri                      
Bjørnar Johnsen Øybekk (Sokneprest)                   
Arnt Helge Nordstrand (1. vara)                         
Gerd Ruth Rosland Nordstrand (2. vara)           
Bente Vatnedal Moe (3. vara)                                 
Britt Ås Slettan (4. vara)

4.3 Fellesrådet 2019 – 2023  

Truls Glesne (Leder), Representant Marnardal sokn 
Einar Kristensen (Nestleder), Representant Lindesnes sokn 
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Thor Anders Puntervold, representant Mandal sokn 

Christian Garcia de Presno, representant Mandal sokn 

John Morten Varhaug, representant Holum sokn 

Jarl Andreas Valand, representant Holum sokn 

Gunnar Skaar,representant Marnardal sokn 

Jarl Arnt Heimtun, representant Lindesnes sokn 

Geirulf Grødem, geistlig representant, prost Lister og Mandal prosti 

Jan Øyvind Åvik, kommunal representant 

Øystein Ramstad, kirkeverge 

 

Ruth Skuland (1. vara Mandal sokn) 

Øyvind Klungland Lund (2. vara Mandal sokn) 

Anne Karin Kvidbergskår Agnihotri (1. vara Holum sokn) 

Kristin Røiseland Soteland (2. vara Holum sokn) 

Irene Spikkeland (1. vara Marnardal sokn) 

Christoffer Eidstø (2. vara Marnardal sokn) 

Marte Flor Kristensen (1. vara Lindesnes sokn) 

Tore Foss (2. vara Lindesnes sokn) 

Eva Marie Jansvik (vara geistlig representant) 

Åse Lill Kimestad (vara kommunal representant) 

 

Utvalg: 

KAU (Kirkelig administrasjonsutvalg): Truls Glesne (leder), Einar Kristensen (nestleder), 
Gunnar Skaar (medlem). 1.varamedlem: Jarl Andreas Valand. 2. varamedlem: Christian 
Garcia de Presno. 
 
Forhandlingsutvalg: Truls Glesne (leder), Einar Kristensen (nestleder), Gunnar Skaar 
(medlem). 1.varamedlem: Jarl Andreas Valand. 2. varamedlem: Christian Garcia de Presno 
 
4.4 Ansatte 

De fellesrådstilsatte 
I oversikten nedenfor er de stillinger hvor Lindesnes kirkelige fellesråd har 
arbeidsgiveransvaret listet opp. 
 
Kirkevergens stab: 
Øystein F. Ramstad Kirkeverge (100 %) 
Tanja Sævik Husby  Personalleder, ansvar for HMS og administrasjon (100 %) 
Siri Gjerdsjø Risdal  Kirkegårdsleder (100 %) 
 
Administrasjonen: 
Dianne Lauen Singstad Konsulent, saksbehandler Mandal og Holum sokn (50 %) 
Henriette Reiersen Konsulent, økonomiansvarlig Mandal sokn (80 %) 
 
Kirkemusikk: 
Britt Turid Madsen  Kantor (100 %) 
Vatroslav Vudjan  Kantor (80 %) 
 
Trosopplæring: 
Oddveig Flatebø Olsson Undervisningsleder (100 %) 
Lotte Ploug   Menighetspedagog (100 %) 
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Tjenester knyttet til den enkelte kirke: 
Tor Magne Stoveland  Kirketjener i Mandal (100 %) 
Marit Røiseland   Kirketjener i Holum (50%) 
Kirketjener i Harkmark (25%, ivaretas av flere medarbeidere) 
Klokkertjenesten i Mandal, Holum og Harkmark ivaretas av frivillige 
Kirketjener- og klokkeroppgavene på Skjernøya ivaretas av frivillige 
 
Renholder: 
Henriett Hajdu   Renholder (25%) 
 
Kirkegårdene: 
Torbjørn Kloster   Fagarbeider (100 %) 
Dag Johan Bjørnhom  Fagarbeider (100 %) 
Ekstrahjelp i høysesongen ivaretas av flere faste sommervikarer 
 
Diakon: 
Det har gjennom flere år pågått et iherdig arbeid for å opprette en diakonstilling i Mandal og 
Lindesnes menigheter. Vi står nå betraktelig nærmere en realisasjon av dette i og med at 
Lindesnes kommune bevilger midler til opprettelse av en slik stilling fra 2022, og vi håper at 
bispedømmet følger opp med en bevilgning som sikrer finansiering av stillingen. 
 
Bispedømmerådsansatte: 
Eva Marie Jansvik   Sokneprest i Mandal, Lister og Mandal prosti 
Bjørnar Johnsen Øybekk  Sokneprest i Holum, Lister og Mandal prosti 
Ragnhild Lakang Nordmark Kapellan i Mandal og Holum, Lister og Mandal prosti 
Håvard Eikrem Dahl   Fengselsprest, Agder fengsel avd. Mandal 
 

 
Stabstur til København høsten 2019. Her på sykkeltur til Sjømannskirken.  
Foto: Sjømannsprest Pål Kristian Balstad 
 
Personalforvaltning – HMS-arbeid – kompetanseutvikling 
Lindesnes kirkelige fellesråds virksomhetsområde er definert som ett verneområde, og det er 
valgt verneombud i virksomheten på vanlig måte. Det er opprettet AMU med representanter 
fra begge arbeidsgiverlinjene. 
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Lindesnes kirkelige fellesråd er IA-bedrift og har et godt samarbeid med NAV 
arbeidslivssenter. Det er også inngått avtale med Bedriftshelsetjenesten. Fellesrådet arbeider 
kontinuerlig med alminnelig kompetanseoppbygging gjennom tilrettelagte kurs, og ansatte 
meldes på relevante kurs ved behov. 
Gjennom en krevende prosess i forbindelse med kommunesammenslåingen og videre 
gjennom koronapandemien har staben vist en imponerende fleksibilitet og 
endringskompetanse. 
 
Arbeidsforhold – Kirkesenteret i Mandal 
Lindesnes kirkelige fellesråd leier kontorlokaler i Kirkesenteret i Mandal. Mandal sokn eier 
Kirkesenteret. Kirkesenteret og kontorlokalene ligger veldig sentralt midt i gågata og er 
innredet for vår virksomhet. Beliggenheten og innredningen gir svært gode arbeidsforhold og 
bidrar til å skape liv i bybildet. 
 

5. KOMMUNEN OG KIRKEN 

5.1 Generelle vurderinger                             
Samarbeidet med Lindenes kommune er godt. Det er jevnlig kontakt mellom 
administrasjonene, og kirkevergen innkalles til ledermøte i kommunen ved behov. I tillegg har 
kirkevergen formelle administrative samtaler med Lindesnes kommune, med særlig fokus på 
økonomi, minst to ganger pr år. 

Regnskap og revisjon utføres av kommunen gjennom tjenesteytingsavtalen. Lønn utbetales 
fra kommunens lønningskontor. Kirkevergen har en tett og god dialog med økonomikontor og 
lønningskontor. Det er også et godt samarbeid med ordfører, rådmann og staben ellers i 
kommunen. 

Lindesnes kirkelige fellesråd fungerer godt, med om lag åtte møter pr år. Kommunen 
oppnevner sin representant og vararepresentant, og disse deltar aktivt i møtene. Det er 
opprettet et eget arbeidsutvalg, som trer i funksjon når fellesrådet finner det tjenlig. 
Kirkevergen har, som daglig leder av fellesrådets virksomhet, nær kontakt med 
menighetsrådslederne og prestetjenesten, og samarbeidet fungerer godt. 

5.2 Kirken i kommuneplanene, økonomi                                  
Kommunen har vært en god samarbeidspartner i forbindelse med vedlikeholdsprosjektene på 
soknets kirker. Dette er godt beskrevet i presentasjonen av den enkelte kirke i kap. 3 i 
visitasmeldingen. 

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble kirkegårdsdriften i Marnardal sokn overført 
fra tjenesteytingsavtalen med Marnardal kommune til Lindesnes kirkelige fellesråd. For å få 
en god oversikt over arbeidsmengden på de tre kirkegårdene har kirkegårdsarbeiderne i 
Mandal og Holum tatt hånd om begravelser og gravstell i Marnardal, og det er inngått avtale 
med Marnardal Vaktmestertjeneste om øvrig vedlikehold av kirkegårdene. Dette skulle gi et 
godt grunnlag for å beregne stillingsstørrelsen for en ny kirkegårdsarbeider med 
hovedarbeidsområde i Marnardal. 
 
Lindesnes kommune har etter kommunesammenslåingen lagt føringer for store økonomiske 
besparelser for fellesrådet, spesielt i kirkelig administrasjon og kirkegårdsdrift. Dette oppleves 
som svært krevende da aktiviteten i menighetene etter flytting til nytt Kirkesenter har økt 
betraktelig, noe som har medført økt arbeidsmengde i administrasjonen. Kravet om 
innsparing har også fått følger for planene om å ansette kirkegårdsarbeider i Marnardal i 
tillegg til at vi har måttet begrense bruken av sommervikarer på kirkegårdene i Mandal og 
Holum. 
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5.3 Prosjekter og planer                                             
I tiden fremover blir det veldig viktig å følge opp vedlikehold av kirkebygg, øvrige bygninger 
og kirkegårder. Kirkegårdsdriften i Marnardal har innvirkning på arbeidet for 
kirkegårdsarbeiderne i Mandal og Holum, og det er viktig å følge opp situasjonen tett for å 
unngå unødvendig slitasje på bemanningen. 

Opprettelse av diakonstilling står også veldig høyt oppe på prioriteringslisten for neste år. 
 
6. KIRKEN OG SKOLEN 

6.1 Generelle vurderinger                          
Samarbeidet mellom kirke-skole og kirke-barnehage i Mandal og Holum menigheter må 
anses som svært godt. Dette har en lang tradisjon og skyldes gode rutiner og 
informasjonsflyt mellom de ulike barnehager og trosopplærere. Vi er i stadig dialog og 
forholder oss til gjeldende rammeplaner og vi opplever at barnehagene ser på oss som en 
viktig ressurs.  

6.2 Samarbeid kirke - skole – barnehage                          
Følgende opplegg tilbys: 

Kirke- barnehage samarbeid 
Desember Juleløype/ juleforestilling 
Mars/april Påskeløype 
 
Kirke- skole samarbeid 
1.klasse Julevandring 
2. klasse Påskevandring 
3. klasse Pinsevandring NY 
4. klasse Omvisning i kirken 
5. Klasse Vandring gjennom Bibelen  
6. Klasse Sorg, død og begravelse NY 
7.klasse Livsmestring NY 
 
I tillegg til dette har vi også skolegudstjenester. Vi har en gudstjeneste for 5.trinn der de får 
Godt Nytt. Da samles alle 5.klassene fra de forskjellige skolene i kirken. Vi har også 
skolegudstjeneste for hver skole på våren. Da er det 6.klasse som har ansvar for å lage 
gudstjenesten sammen med trosopplærere.  
 

7. ARBEIDET I MENIGHETENE 

7.1 Menighetens strategi og visjon 

MANDAL 

Mandal menighet har valgt å slutte seg til Den norske kirkes visjon «Mer himmel på jord».  

Menigheten har 5 satsningsområder;  
* Gudstjenestelivet 
* Diakoni 
* Kirkerom og det nye Kirkesenteret 
* Trosopplæring og ungdomsarbeid 
* Misjon 
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Menighetsrådet er i prosess med å utarbeide et nytt visjonsdokument. Nå arbeider vi ut ifra 
følgende dokument som ble vedtatt i 2019.   

 
 

 
HOLUM 
Menighetsrådet i Holum har følgende Visjon for sitt arbeid: 
TRIVSEL – TRO – TJENESTE 
 
Menighetsrådet ønsker å skape gudstjenester og andre arrangementer der alle trives. I 
denne atmosfæren av trivsel skal vi ledes inn i eller bli bevart i vår tro, noe som igjen 
inspirerer til tjeneste for medmennesker i nærmiljø og menighet. Vi ønsker at vårt 
menighetsarbeid skal være en bevegelse inn til kilden og ut i verden. Fra trivsel til tro til 
tjenesten. 
Menighetsrådet jobber for tiden med å gjennomgå og videreutvikle virksomhetsplanen for de 
neste fem årene, med økt fokus på barnefamilier. 

 

 

 

 

 

Visjon: 

 

«MER HIMMEL PÅ JORD»  

Utvalg: 
Gudstjeneste og 

kirke 

Trosopplæring 
Misjon Diakoni 

Kultur og 

kirkemusikk Dåpsopplæring Ungdom 

Hoved-
mål: 

• Øket 
gudstjeneste-
deltakelse.  

• Gudstjenester 
som favner på 
tvers av alder.  

• Sammenheng 
mellom 
gudstjeneste 
og sosial 
aktivitet. 

Opprettholde 
aktiviteter iht. 
Trosopplærings-
planen 

Skape tilhørighet 
og engasjement 

• Misjon er en 
integrert del av 
menighetens 
arbeid. 

• Aktivt 
utadrettet 
misjonsarbeid 

• Skape 
engasjement 
for 
menighetens 
misjonsprosjekt
er 
 

• Omsorg for 
enkelt-
mennesker 

• Diakon til 
menigheten 

• Skape 
møteplasser 
mellom 
moderne 
mennesker og 
«det hellige» 

• Skape 
møteplasser for 
refleksjon, 
undring og 
opplevelse. 

Fokus-
områd
er: 

• Deltakelse 

• Alder 

• Tilhørighet 

• Frivillighet 

• Aktivitet  

• Dåp 

• Frivillighet 

• Aktivitet  

• Tilhørighet 

• Misjonsprosjekt
er 

• Informasjon  

• Trosopplæring  

• Misjonsgrupper 
 

• Ensomhet 

• Integrering 

Oppfølging av 
Den norske 
kirkes kultur-
melding fra 2005, 
«Kunsten å være 
kirke»  

Mål-
gruppe
: 

Alle som søker 
Gud og alle som 
ønsker en 
tilhørighet til 
Mandal 
menighet. 
 

Barn til 
konfirmasjonsalder 

Ungdom fra 
konfirmasjonsald
er 

Menighetens 
medlemmer 

• Ensomme 

• Innvandrere 

Mandals 
befolkning 

Virke-
midler: 

• Forkynnelse 

• Musikk 

• Visuelle uttrykk 

• Å gjøre noe 
sammen 
 

• Frivillig arbeid 

• Aktiviteter 
tilpasset aktuell 
alder 

Undersøkelse/for
slag/ ønsker for 
målgruppa.  

Innsamlings 
arbeid 

• Oppsøkende 
virksomhet. 

• Nestekjærlighe
t  

Ulike former for 
kunst og kultur 
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7.2 Menighetslivet 

7.2.1 Gudstjenester og kirkelige handlinger 

MANDAL 

Gudstjenestelivet i Mandal kirke 

 
Tall fra statistikken:  
 
Kirke Mandal kirke 

Årstall 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hovedgudstjenester på 
søn- og helligdager 61 61 59 57 58 60 57 62 59 61 62 62 

Gjennomsnittlig antall 
deltakere 284 271 299 290 286 264 245 231 254 241 212 85 

Nattverdsgudstjenester 
på søn- og helligdager 21 24 22 23 21 22 25 23 23 26 56* 35* 

Gjennomsnittlig antall 
nattverdsgjester 130 111 129 165 164 118 139 125 127 126 195 61 

Familiegudstjenester 8 8 9 10 9 9 10 9 7 10 11 10 

Ungdomsgudstjenester        7       7      6       6         6      0       0  2 0 0 2 4 

Antall døpte 102 112 110 109 94 101 84 71 77 57 70 58 

Antall konfirmerte 118 116 102 115 119 115 113 83 91 115 73 94 

Antall vigsler 30 17 21 24 23 19 22 19 26 17 7 11 

Antall gravferder 116 125 102 97 91 81 103 101 124** 118 92 98 

 * Inkl. nattverdsgudstjenester på institusjon      
 ** Inkl. seremonier utenfor Dnk       

 

Gudstjenesteutvalget i Mandal har fokus på følgende øket gudstjeneste-deltakelse, 
gudstjenester som favner på tvers av alder, og sammenheng mellom gudstjeneste og sosial 
aktivitet. 
 
Vi erfarer at gudstjenestebesøket har hatt en nedgang, men opplever samtidig at Mandal 
kirke er godt besøkt. En vanlig gudstjeneste samlet før pandemien ofte over 100 personer. 
Det siste halvannet året med unntakstilstand gir naturligvis drastiske utslag på statistikken, 
men også før dette dalte besøkstallene. Vi opplever at nyetablerte frimenigheter de siste 
årene har vært gode til å rekruttere, særlig blant de i 50 års alderen og ned. Mange er fortsatt 
medlemmer i Dnk, velger å døpe sine barn hos oss og deltar til en viss grad på våre 
trosopplæringstilbud og barneaktiviteter, men deltar i gudstjenester andre steder. Nedgangen 
i gudstjenestebesøket de siste 3 årene skyldes delvis konflikten som herjet Mandal menighet 
for noen år siden.  
 
Vi ser at den sosiale siden ved gudstjenestelivet er en avgjørende faktor for hvor folk velger å 
gå på gudstjeneste, og derfor har dette med å invitere til ulike typer aktivitet utenom og i 
tilknytning til gudstjenesten, som kirkekaffe hver søndag, fellesturer i nærområdet og å bygge 
opp et miljø for barnefamilier, vært prioritert. Etter at menigheten tok i bruk Kirkesenteret, tok 
en gruppe frivillige initiativ til Kirkemiddag etter gudstjenesten en gang i måned. Dette tilbudet 
opphørte imidlertid i pandemien, men starter opp på ny høsten 2021. Gudstjenesteutvalget er 
innstilt på å gjenoppta mange av de sosiale aktivitetene nå som korona-restriksjonene har 
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opphørt. Gudstjenesteutvalget håper også søknaden til biskopen om å fjerne de bakerste 
benkene i Mandal kirke blir innvilget, slik at vi kan ha kirkekaffen innendørs i stedet for ute på 
kirkebakken. Vi synes også det er viktig at de som kommer med rullestoler og barnevogner 
kjenner at det er plass til dem når de kommer til kirke, og vi tror det vil ha stor betydning med 
et mer åpent parti bak i kirken med plass til vogner og tumleplass for de små.  
 
Menigheten har familiegudstjeneste omtrent en gang i måneden. Ofte knyttes 
trosopplæringstiltak til disse gudstjenestene, men også Familiebaluba og Søndagsskolen er 
aktive medarbeidere på disse gudstjenestene.  
 
Mandal menighet har mange engasjerte frivillige som er involvert i gudstjenesten som 
klokkere, tekstlesere, kirkeverter, dåpsverter, teknikere, kirkekaffe-medarbeidere, og sjåfører 
til kirkeskyss. Tidligere hadde man også kirkeassistenter; 5.-6. klassinger som bidro med 
ulike oppgaver. Denne ordningen falt bort for noen år siden, men det jobbes med hvordan vi 
kan involvere barna i større grad i alle gudstjenestene.  
 
Søndagsskolen har vært en viktig samarbeidspartner i forbindelse med gudstjeneste. 
Lokalene for søndagsskole er imidlertid ikke optimale, og etter at menighetshuset ble flyttet til 
Kirkesenteret i gågata, har dåpsskristiet blitt brukt til søndagsskolerom. Dette rommet er som 
regel for lite til å romme alle barna som har kommet på en god måte, med et variert 
aktivitetstilbud og tilpasset alder. Det er et sterkt ønske å bygge ut bua bak kirka slik at man 
der kan få rom til søndagsskole. Dette krever noe økonomisk innsats, men ikke minst 
godkjenning av biskop og Riksantikvaren. Ettersom kirka har vært under romfattende 
renovering, har det ikke vært aktuelt å jobbe aktivt for å realisere dette enda. Dessverre 
opplever vi at rekrutteringen til søndagsskolen er lav, både når det gjelder barn og voksne. Vi 
tror lokaliteter er en vesentlig årsak til dette, og håper vi snarlig finner en bedre løsning for 
søndagsskolen slik at det vil oppleves attraktivt for barnefamilier å komme på gudstjeneste 
også når det ikke er familiegudstjeneste. 
 
Gudstjenesteutvalget har jobbet med ulike temagudstjenester; friluftsgudstjeneste på 
Verkssletta- gjerne i forbindelse med Skaperverkets dag, Musikkgudstjeneste i samarbeid 
med Mandal kantori og lokale musikere, Haydomgudstjeneste med konfirmantene, 
Skalldyrgudstjenesten på torvet, balubagudstjeneste på Solstrand leirsted i forbindelse med 
menighetsleir, og i høsten 2021 hadde vi Høsttakkefest. Fellesgudstjenestene bidrar også til 
variasjon; Skjærgårdsgudstjenesten på Skjernøy, Ungdommenes gudstjeneste i Holum og 
Olsokgudstjenesten på Harkmark.  
  
Høsten 2020 startet en gruppe frivillige medarbeidere, i samarbeid med soknepresten, opp et 
nytt tilbud med Kveldsmesse en søndag i måneden. Formålet var å lage en gudstjeneste 
som med et mer ungdommelig uttrykk i håp om å samle flere i 20-30 års alderen. Dette har 
samlet opptil 80 personer på det meste og vist seg å være et kjærkomment tiltak som samler 
alt fra ungdommer til de eldste i menigheten.   
 
De siste to årene har vi hatt Ungdomskirke på Kirkesenteret i forbindelse med ungdomskafé. 
Mellom 15-20 ungdommer har deltatt. Også her har pandemien satt en stopper for et arbeid 
under utvikling. men vi håper kontinuitet og involvering av ungdommene vil gjøre at dette 
tilbudet kan utvikles og vokse.  
 
Da menigheten flyttet inn i nye lokaler i gågata startet man med Tidebønn i Klosterhaven midt 
på dagen hver ukedag. Det er utarbeidet en kort liturgi for hver dag med veksellesning fra 
bibelen, dagens bibelord og bønn. Tidebønnen ledes av prestene, øvrige ansatte og en 
frivillig. Det har vanligvis vært 2-8 deltakere. Koronasituasjonen har hindret kontinuiteten i 
dette tilbudet, men ønsket er at flere skal oppleve verdien i å dele Guds ord og be sammen i 
hverdagen, og finne veien til disse bønnesamlingen midt i uka.  
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Skjernøy menighetsutvalg 
 
Skjernøy kapell 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hovedgudstjenester på 
søndag og helligdager  

22 21 20 20 20 22 20 21 19 21 21 13 

Gjennomsnittlig antall 
deltakere 

88 89 95 90 90 78 89 84 105 87 84 835 

Nattverdgudstjenester 9 7 9 11 10 12 11 9 12 11 11 4 

Gjennomsnittlig antall 
nattverdgjester 

45 62 61 73 59 47 61 62 72 55 54 61 

Familiegudstjenester  4 5 4 4 4 3 3 2 3 2 2 2 

Ungdomsgudstjenester 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Døpte 11 8 6 6 4 3 12 4 6 3 7 8 

Konfirmerte 5 5 8 7 5 2 2 4 6 7 2 4 

Antall vigsler 2 2 3 2 5 2 0 2 0 2 1 0 

 

 
På Skjernøy er det et aktivt menighetsutvalg på i dag 4 medlemmer under Mandal 
Menighetsråd. Utvalget har har ansvar for å skaffe frivillige medarbeidere som klokker, 
kirketjener, tekniker og det som ellers trengs til gudstjenestene. I tillegg har utvalget årlig 4 
temakvelder. Det er til vanlig gudstjeneste hver 3. søndag og deltagelsen er jevnt bra. Vi har 
prester som gir oss fine gudstjenester med gode opplevelser. De siste årene merkes en 
nedgang i barnefamilier. Vi må innse at Den Norske Kirke ikke lenger har «monopol» på 
søndag formiddag.  Flere av de aktive barnefamiliene på Skjernøy er nå medlemmer i 
frimenighetene som er startet i Mandal. For tiden har vi ikke barn på vanlig søndagsskole, 
men søndagsskolen er gode med samlinger til film mandag ettermiddag. 
Menighetsutvalget arrangerer vanligvis påskefrokost 2. påskedag i forbindelse med 
høytidsgudstjenesten. 2. pinsedag arrangeres fødselsdagsfest for kirken på kapellet. I tillegg 
til å slutte opp om Mandal menighets misjonsprosjekter, engasjerer forsamlingen på Skjernøy 
seg for albinobarna i Haydom, Tanzania.  Den årlige ungdomsgudstjenesten i forbindelse 
med UG Skjernøy sin sommeravslutning trekker ungdom fra hele ungdomsmiljøet i Mandal.  
 
Harkmark menighetsutvalg  
 
Harkmark kirke 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hovedgudstjenester på 
søndag og helligdager  

21 20 19 20 19 18 18 17 15 16 17 10 

Gjennomsnittlig antall 
deltakere 

50 54 45 38 53 49 44 44 65 48 46 41 

Nattverdgudstjenester 9 8 8 10 6 7 7 7 6 5 9 3 

Gjennomsnittlig antall 
nattverdgjester 

25 24 24 25 31 28 32 28 43 27 29 29 

Familiegudstjenester  2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 

Døpte 7 14 8 6 7 4 6 9 3 4 7 10 

Konfirmerte 7 6 1 1 3 6 1 1 5 2 3 4 

Antall vigsler 5 7 5 5 5 5 3 5 2 3 4 5 

Antall gravferder 5 8 1 6 7 2 2 5 5 3 4 0 

 

Harkmark menighetsråd opplevde at rekruttering til menighetsråd var utfordrende, at soknet 
var lite og det var mange avgjørelser å ta. Medlemstallet var ikke så stort og de frivillige 
medarbeiderne ønsket å investere tiden på lokale tiltak. Det ble derfor til at Harkmark 
menighet søkte om å bli en del av Mandal menighet fra 2010, og Harkmark menighetsutvalg 



24 

 

ble opprettet. Utvalget bruker tid på diakonale oppgaver, fordeling av offer, og er delaktige i 
planleggingen av gudstjenestene. Fellesgudstjenesten på Olsok med påfølgende samling 
ved fjorden og Pilgrimsvandring med påfølgende pilgrimsgudstjeneste er blant 
gudstjenestene med særpreg hvor menighetsutvalget spiller en viktig rolle i planleggingen.  
Den årlige julekonserten med Harkmark blandakor er også en av utvalgets arrangement. 
Harkmark menighetsutvalg har samarbeid med Normisjons menighetsbyggende arbeid blant 
Malinkefolket i Mali, i tillegg til at de bevilger offer til de øvrige misjonsprosjektene i Mandal 
menighet. Mandal menighetsråd har en representant i utvalget som et bindeledd til 
menighetsrådet og en av prestene er også med. Samarbeid og koordinering med bedehuset 
på Valand er verdifullt for menigheten på Harkmark, og flere ganger har en fått et fint 
samarbeide med søndagsskolen på Valand om familiegudstjeneste. Under pandemien gjorde 
man svært gode erfaringer med utendørs gudstjenester på Harkmark som ble godt besøkt. 
Harkmark kirke er en populær kirke for dåp og vielse, men på vanlige søndager er 
gudstjenstedeltakere ganske få.  
 
HOLUM 
 

Holum Kirke  

Årstall 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hovedgudstjenester på 
søn- og helligdager 30 30 30 29 28 31 27 27 25 29 28 27 

Gjennomsnittlig antall 
deltakere 128 117 116 111 105 107 135 113 112 96 96 51 

Nattverdsgudstjenester 
på søn- og helligdager 12 13 13 15 15 17 13 15   15 20 12 

Gjennomsnittlig antall 
nattverdsgjester 50 52 49 56 51 57 87 51   60 51 38 

Familiegudstjenester 6 6 5 7 5 7 7 7*   5 8 8 

Ungdomsgudstjenester 4 5 4 4 5 5 5 6   5 9 3 

Antall døpte 24 28 17 21 19 17 13 18 13 14 9 11 

Antall konfirmerte 20 13 13 13 16 20 16 13 22 19 11 14 

Antall vigsler 6 5 5 5 7 3 5 7 8 7 6 5 

Antall gravferder 14 17 11 9 8 11 11 13 8 15 13 15 

 
I Holum menighet er det en gjennomsnittlig nedgang i gudstjenestebesøk siden forrige visitas 
fra 117 deltakere til 96 i 2019. Deltakelsen i koronaperioden må av naturlige grunner holdes 
utenfor. Det er vanskelig å peke på en konkret årsak til denne nedgangen, men da det har 
vært synkende deltakelse i trosopplæringsopplegget og disse er sterkt knyttet til 
gudstjenestene, kan dette være en av årsakene. Vi vet at invitasjon til og engasjement av 
barna i menigheten øker gudstjenestedeltakelsen, så nedleggelsen av minigospel har nok 
også mye å si. Derfor er det gledelig at nytt barnekor nå er startet opp igjen. 
 
Menigheten har rundt 50 frivillige som er engasjert i alle sider ved menighetens arbeid. Flere 
av utvalgene samler de frivillige til årlig samling. 
 
Holum menighets gudstjenesteutvalg har de siste årene hatt ulike ansvarsområder som 
konfirmantpresentasjon og Skjærtorsdag på Kloster. Konfirmantfesten er et årlig arrangement 
i mai på kvelden etter konfirmantenes gudstjeneste. I samarbeid med gudstjenesteutvalget 
arrangerer fjorårskonfirmanter og -konfirmantforeldre fest for årets konfirmanter med familie 
med god mat og underholdning. 
Fellesgudstjenesten i slutten av juli har i de siste årene hatt ulik vektlegging, men har i flere 
år vært sterkt preget av de unge voksne i menigheten. Dette er en gudstjeneste mange setter 
pris på å delta på, og som menigheten ønsker å videreutvikle. 
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Holum menighet har en lang tradisjon med årlige friluftsgudstjenester som 
gudstjenesteutvalget har ansvar for, både som laksegudstjeneste og elvegudstjeneste ved 
Nøding og de siste årene som friluftsgudstjeneste på Aurebekk. Sistnevnte er en populær 
gudstjeneste i vakre omgivelser, og med mulighet for å være inne på låven ved dårlig vær. 
 
Ungdomsgudstjenestene gjennomføres som regel i samarbeid med UG. Spesielt kan nevnes 
midnattsgudstjenesten i Holum kirke nyttårsaften, der ungdommene fra nyttårsfesten til UG 
går i fakkeltog til kirken og preger gudstjenesten på en flott måte. Ungdommene deltar både 
liturgisk, musikalsk og i forkynnelsen. 
 
De siste ti årene har det vært arrangert keltisk inspirert tidebønner i Holum kirke. Det er laget 
egne tidebønner for kirkeårets høytider. Morgenbønn hver onsdag kl 0800 og kveldsbønn kl 
2100 hver torsdag. Fra august 2019 har det blitt lest høyt fra bibelen 20 minutter før 
kveldsbønnen. Målet er å lese hele bibelen. Det er frivillige i menigheten som driver 
tidebønnene. 
 
I samarbeid med misjonsforeningen og UG arrangeres det hvert år i november menighetsuke 
 
Gudstjenestelivet på institusjonene 
Prestene og kantorene besøker Omsorgssenteret på Vestnes, Dagsenteret på Orelunden, 
Dagsenteret i Ulvegjelet og Omsorgssenteret i Holum regelmessig. I forbindelse med 
andaktene kommer de kirkelig ansatte ofte i kontakt med enkeltpersoner som ønsker 
samtale, og gjør derfor en god del besøk på institusjonene til enkeltpersoner.  
Menighetene er bevisste på at en stor del av menighetsmedlemmene i dag bor på 
institusjoner eller oppholder seg der på dagsentrene. Vi synes derfor det er flott at vi har så 
godt samarbeid med institusjonene, og opplever at besøkene blir verdsatt av mange. 
Muligheten til å komme i kontakt med de som er mye alene og kan ha behov for besøk og 
prat med en prest, er vi også veldig glade for.   

Kirkelige handlinger                                                                       
I Holum og Mandal menigheter varierer dåpstallet med størrelsen på årskullene, men også i 
våre menighet ser vi en fallende tendens de siste årene. Vi har i koronaperioden hatt stort 
fokus på å legge til rette for dåp, og tror vi har lykkes med dette på en god måte: barna er blitt 
døpt, og vi har fått økt anseelsen for villigheten til å strekke oss langt.  

Antall nattverdsgjester har variert fra år til år, men ikke sunket i særlig grad. Økt bruk av 
intinksjon, og større fokus på betydningen av nattverd, samt flere nattverdgudstjenester kan 
være årsaken til dette. 
 
Tallet på antall døpte har vært synkende, også i forhold til årskullene. Det vil være et 
satsningsområde for menigheten å øke andelen døpte, parallelt med å øke deltakelsen av 
småbarnsfamilier i gudstjenesteliv og trosopplæring. 
Antall par som ønsker å vies i kirkene våre holder seg jevnt. De siste årene er det flere par 
som velger Holum og Harkmark kirker, da Mandal kirke har vært under oppussing. 

7.2.2 Trosopplæring (0-18 år) – øvrig barne- og ungdomsarbeid 

Året etter siste visitas (2009) avsluttet vi trosopplæringsprosjektet som vi hadde vært en del 
av siden 2004. Vi gikk da over til driftsfasen av Trosopplæringen. Vi har videreført mange av 
tiltakene fra prosjektfasen men også nye tiltak har kommet til.  

0 år  Dåpssamtale med utdeling av Sprelleengel og dåp                                       
1 år  Utdeling av bok i Holum                                                        
2 år  Utdeling av bibelbok i forbindelse med 2 års dåpsdag                                           
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3 år  Krølletrall med utdeling av bok i Holum og Mandal NY                                                
4 år   Skattejakt og utdeling av 4-års bok                                                     
5 år  Utdeling av Barnebibel til alle døpte.                                                 
6 år   Dåpsskole                                                                                   
6 år  Juleverksted i Holum NY                                                                            
8 år  Tårnagenthelg NY                                                              
9 år   Agent for rettferdighet NY                                                          
10 år  Juniorkonfirmantleir                                                      
11 år  Lysvåken                                                               
12 år   Bekkevandring                                                                            
13 år  Actiondag                                                         
14 år   Konfirmasjon                                                               
15 år   XL-konfirmant/ledertrening                                                                 
15 år  Natt-turnering NY 

Som man kan se av ovenstående oversikt mangler vi for øyeblikket noe for 7-åringene. 
Tidligere har vi hatt et samarbeidsprosjekt med Mandal Barnegospel hvor 7-åringene utover 
å ha blitt invitert på korøvelse har hørt fortelling og fått boka Jakten på Juliana (1 av 3 bøker i 
serie-de 2 andre i serien deles ut på Dåpsskolen og Tårnagent). 

Samarbeidet mellom Mandal Barnegospel og Mandal menighet ble formelt avsluttet 31/12-
2019 og det var derfor også naturlig å avslutte samarbeidet omkring opplegget for 7-
åringene. Vi jobber nå med å lage et nytt opplegg for 7-åringene rundt denne boken og 
samtidig invitere dem inn i et av våre kontinuerlige tilbud.  

Barne- og ungdomsarbeid-kontinuerlig                                                 
0 - 1 år Babysang på Kirkesenteret NY                                                             
1 - 5  år Småbarnssang på Kirkesenteret NY                                              
1 - 12 år Familiebaluba på Kirkesenteret NY                                               
6 - 12 år Korgjengen på Kirkesenteret NY                                                        
1 - 12 år Tirsdagssprell på bedehuset i Holum NY                                       
5 - 12  år Holum Barnegospel på bedehuset NY                                         
10 -13 år Klubben på Kirkesenteret NY                                               
14-20 år Ungdomskafè på Kirkesenteret NY                                       
13 -20 år Ungdomsgudstjenester i Holum og Mandal 

Ungdomskafeen                                            
Etter mange års fullt hus på ungdomskafeen Åpenbar med massevis av dugnadstimer måtte 
vi i 2014 legge ned driften av den. Vi mistet ungdomsdiakon stillingen som hadde hatt ansvar 
for å drifte ungdomskafeen i 2012 grunnet endringer i støtte fra kommunen. Dette er mye av 
årsaken til at vi ikke klarte å opprettholde det flotte arbeidet på ungdomskafeen. Vi hadde 
inne noen ungdomsarbeidere i små stillinger, men vi måtte avslutte arbeidet i 2014. I 2020 
startet vi ny ungdomskafé på Kirkesenteret. Den fikk en broket start p.g.a. pandemien, men 
høsten 2021 er vi igang igjen.  
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Her deltar konfirmanter på den nye Ungdomskafeen i 2020. Foto: Eva Marie Jansvik 

Ungdomskor                                                  
Inntil 2020 var ungdomskoret Choral også en del av vårt kontinuerlige ungdomsarbeid og har 
vært et flott samlingssted for mange ungdommer igjennom mange år. I begynnelsen av 2020, 
besluttet vi å sette koret på pause. Da hadde vi hatt vanskeligheter med å rekruttere nye 
sangere en periode. Vi håper at vi på sikt har mulighet til å starte dette eller noe tilsvarende 
opp. 

Barnekor Holum                                             
Holum Minigospel ble startet i 2002 og ble i mange år ledet av Karianne Walvick Landås i 
samarbeid med frivillige. I 2017 tok menighetspedagog Lotte Ploug over koret, men etter en 
periode med labert fremmøte ble det besluttet heller å lage et tilbud for hele familien med 
felles middag og sangsamling med andakt. Det har vist seg å være en god ide og 
Tirsdagssprell er nå veletablert. Nytt denne høsten er at vi igjen kan tilby barnegospel for 
førskole- og skole-barn parallelt med at de yngste har sangsamling. Vi er allerede spurt om å 
delta på 2 arrangementer i bygda denne høsten! 

Familiebaluba                                                                      
I 2015 utviklet vi tilbudet «Baluba» med småbarnssang på menighetshuset til å bli 
«Familiebaluba». Dette innebar at vi flyttet aktiviteten til Mandal kirke og utvidet tilbudet med 
middag og flere aktivitetsgrupper. Vi har fortsatt småbarnssang, men har også hatt ulike 
tilbud som barnekor, dansegruppe, leksehjelp, hobbyverksted, høytlesning, leke- og 
spillgruppe. Vi har også en fellessamling med bibelfortelling, bønn og sang mellom middag 
og aktivitetsgruppene. Familiebaluba har samlet barnefamilier ukentlig, og i 2019 flyttet vi 
aktiviteten til det nye Kirkesenteret. Dette har betydd mye for miljøet for barnefamilier i 
Mandal menighet. Vi opplever rekruttering fra babysang og forsøker å knytte familiebaluba-
gjengen til gudstjenestene ved å arrangere turer eller familiegudstjenester som de inviteres 
spesielt til. Under pandemien ble tilbudet redusert og delvis helt fraværende, men etter 
oppstart høsten 2021 har tilbudet vært godt besøkt og det kommer rundt 50-60 på 
samlingene. To ganger har vi arrangert Balubaleir på Solstrand leirsted, og det har vært en 
flott opplevelse. Vi har kalt det en menighetstur for unge og gamle, men 
besteforeldregenerasjonen har ikke vært så godt representert. Mange har imidlertid tatt turen 
fra Mandal for å være med på balubagudstjenesten på Solstrand på søndagen. Disse 
menighetsturene ser vi frem til å gjenoppta til våren, nå som pandemien ikke lenger er til 
hinder.  
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Klubben                                            
«KLUBBEN» startet høsten 2019 og har raskt blitt et populært tilbud. To fredager i måneden 
samles barn i femte til åttende klasse på Kirkesenteret i Mandal.   

På Klubben har vi fokus på kristne verdier som omsorg, toleranse og respekt for hverandre. 

Barna samles til ulike aktiviteter som bordtennis, dataspill på storskjerm, bord curling, 

brettspill mm. I kiosken selges brus og snacks og alle som deltar får et pizzastykke gratis. 

Før vi avslutter for kvelden 2030 trekker vi ukens vinner av en gratis vare i kiosken.  

Klubben har raskt vokst til en gruppe på ca. 30-50 barn fra både Mandal og Holum. Ryktet 

sprer seg fort og det kommer stadig nye innom. Klubben drives av frivillige foreldre.  

Dåpsutvalg                            
Holum har vi et dåpsutvalg som samarbeide tett med menighetspedagog i planlegging og 
gjennomføring av en del av trosopplæringstiltakene som tilbys. Utvalget består av 4-5 
medlemmer i menigheten sammen med menighetspedagogen og møtes 3-4 ganger årlig for 
planlegging og evaluering av arrangementer. Dåpsutvalget har også flere ganger gjort i stand 
fest for de mange frivillige som deltar i trosopplæringen som med blant annet utdelere av 
dåpshilsener. Det har vært flott å kunne gjøre stas på disse viktige frivillige. Utvalget har i 
samarbeide med menighetsrådet i flere år arrangert Trosopplæringsbasar til inntekt til 
trosopplæringen. I årene med mange sangere i Holum barnegospel som deltok med sang var 
det stort fremmøte på disse basarene. Etter 2017 har det vært noe dårligere fremmøte, og i 
2020 måtte vi avlyse pga pandemien, men nå satser vi på at vi de kommende år får tilbake 
det gode engasjement for dette arrangement. 

Dåpsutvalget i Mandal består av 5-6 medlemmer i menigheten sammen med menighetens 
trosopplærer. Vi møtes 3-4 ganger i året for planlegging og evaluering av de forskjellige 
trosopplæringstiltakene som utvalget er med i gjennomføring av; utdeling av 5 års-
dåpshilsen, Tårnagent, Utdeling av 4 års-bok, Lysvåken, Juniorkonfirmantleir og Kirkens 
dåpsskole. 

Disse frivillige utvalgsmedlemmene legger årlig mange timers arbeid ned og vi er utrolig 
glade for dette viktige bidraget inn i menighetens trosopplæringsarbeid. 

Ungdomsutvalg                                                  
Vi har felles ungdomsutvalg i Mandal og Holum menigheter. Ungdomsutvalget har ansvar for 
aldersgruppen 13-18 år, med hovedvekt på konfirmanter. I tillegg er ungdomsutvalget med 
på Actiondag som arrangeres i forbindelse med påmelding til konfirmasjon og Natt-turnering 
som arrangeres etter konfirmasjonstiden. Vi har stor vekt på konfirmantarbeidet og 
medlemmene deltar på konfirmantleir, kick off, og andre arrangementer som konfirmantene 
er med på i konfirmasjonstiden. De stiller også som kirkeverter på 
konfirmasjonsgudstjenesten. Vi har 6-8 møter i året.  

Samarbeid frivillige organisasjoner: 

KFUK/M Speider                                                     
Vi har et godt samarbeid med KFUK/M speider om trosopplæringsarrangementet vårt 
Bekkevandring. Der er speideren med som ledere og lager opplegget for oss. I tillegg er 
speideren med på gudstjenester i forbindelse med St.Georgsdag og 17.mai.  

Søndagsskolen                                            
Vi har et godt samarbeid med Søndagsskolen. De deltar på familiegudstjenester og har 
samlinger i tilknytning til gudstjenestene. Det er søndagsskoler flere steder i Mandal (Ime 
skole, Toftenes og Mandal kirke). Det er ikke søndagsskole i Holum pt.  
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Laget (NKSS)                                                
Mandal menighet har de siste årene vært partnermenighet for Laget Mandal. Det innebærer 
at de får to kirkeoffer i året og får disponere våre lokaler ved behov.  

7.2.3 Voksenarbeid 

MANDAL 

Samhandling mellom lønnede medarbeidere og frivillige medarbeidere 
Menigheten har mange frivillige medarbeidere både til både strukturell og organisk frivillighet. 
Det være seg til oppgaver som renhold, servering, vedlikehold og ikke minst som 
voksenledere i barne- og ungdomsarrangementer eller til mer administrative oppgaver 
innenfor aktiviteter som for eksempel utvikling av rutiner og systemer for drift og økonomi og 
fellesaktiviteter til innsamling av penger til virksomheten. Det ligger en stor ressurs i mange 
frivillige som har lyst til å bidra og kan komplettere kompetanse i menighetens arbeid. De 
frivillige er en nødvendig ressurs og samtidig en del av det menighetsbyggende fellesskap. 
I 2020 var tallet på unike frivillige 232. Koronasituasjonen i 2020 og 2021 gjorde at frivillige 
medarbeidere i langt mindre grad var involvert i menighetsarbeidet, men mange er tilbake 
med sitt engasjement høsten 2021. Vi opplever å ha mange positive medarbeidere som vil 
være med og bygge fellesskap i menigheten, og stor tjenestevillighet og giverglede.  
 
Frem til 2016 hadde menigheten en ansatt med tittelen «Menighetsutvikler» som hadde som 
en av sine hovedoppgave å organisere og følge opp frivillige medarbeidere. I utgangspunktet 
var dette en 100% stilling finansiert av givertjeneste, men da stillingen ble redusert og etter 
hvert helt avviklet på grunn av trangere økonomi, ble det bestemt at oppgavene skulle 
fordeles på frivillige, menighetsråd, prester og ansatte i administrasjonen. Med utgangspunkt 
i verktøyet «Naturlig menighetsutvikling» har Mandal menighet over år hatt fokus på 
kompetanseheving og konkretisering av oppgaver for frivillige. Det har vært holdt en rekke 
kurs og samlinger i små og store grupper for frivillige medarbeidere gjennom de siste 10 
årene. Når koronasituasjonen igjen tillater det, er det ønskelig å kunne ta i bruk våre flotte 
nye lokaler til fester og inspirasjonssamlinger for alle de frivillige.  
 
Kveldsbibelskolen  
Etter å ha tatt i bruk verktøyet «Naturlig menighetsutvikling», kom det frem et behov for å 
etablere livsnære grupper i menigheten. Det førte til at det i 2009 ble startet opp 
«Kveldsbibelskolen Tirsdag 19-21» på menighetshuset. Her har det i snitt vært samlet 40-50 
personer til undervisning og fellesskap. Dette arbeidet foregår fortsatt, og det er frivillige 
medarbeidere som forbereder programmet og organiserer disse kveldene. Både 
menighetens prester og andre engasjeres til å undervise.  
 
Alfakurs 
Mandal menighet har de siste to årene gjennomført to runder med Alpha-kurs. Kurset har 
bestått av 10 ukentlige samlinger med undervisning og samtale + en weekend. Til sammen 
12 personer har deltatt 

HOLUM 

I samarbeid med misjonsforeningen har Holum menighet flere bibelgrupper gående. 
Menighetsuka har også et sterkt preg av undervisning og åndelig oppbygging for voksne. 
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7.2.4 Diakoni 

MANDAL 
Mandal menighet har et diakoniutvalg som koordinerer en del av arbeidet innenfor diakonien, 
men flere av aktivitetene er «selvgående» takket være engasjerte frivillige.  
Diakonale tilbud i Mandal menighet er : 
 
Kurver med hjelpemidler for å uttrykke tro. Kurvene er blitt delt ut på sykehjemmets 
avdelinger og på omsorgssentrene. Kurvene inneholder blant annet gripekors, bøker med 
bibelvers, sanger, bilder og bønner, CD'er med Salmer og sanger. Hensikten med kurvene er 
at beboere, besøkende og personale skal bruke innholdet.  
 
Jubilantgaver til menighetens 90- og 100-åringer. Tidligere delte vi også ut til 75- åringene, 
men opplevelsen ble etter hvert at disse kjente seg for unge til å få gave. Frivillige og 
prestene deler ut disse blomstene til jubilantene.  
 
Kirkeskyss  
Det organiseres skyss til og fra kirka hver søndag. De som trenger skyss kan ringe og be om 
det. Vi har ikke hatt dette tilbudet gjennom pandemi-situasjonen, men planlegger oppstart så 
snart det lar seg gjøre. Vi har per i dag 14 sjåfører i denne tjenesten i Mandal og på 
Harkmark.  
 
Sorggrupper  
I samarbeid med Mandal Frivilligsentral tilbys deltakelse i sorggrupper. Alle som står oppført 
som nærmeste pårørende etter en gravferd, og som bor i området, får invitasjon per brev. 
Deretter ringer prestene til pårørende for å høre om det er ønskelig å delta. Disse samtalene 
gir god anledning til å høre hvordan det går, og selv om de fleste takker nei til tilbudet, gir 
mange tilbakemelding om at invitasjonen og denne oppfølgingen per telefon er verdifull. Vi 
har flere trofaste frivillige som leder sorggruppene. Gruppene består vanligvis av 6-8 
deltakere. De siste semestrene har det vært økt oppslutning behov for to grupper. Vi har 
derfor rekruttert flere medarbeidere. Tilbudet er åpent for alle i Lindesnes kommune. 
 
Fasteaksjonen  
Årlig innsamling til Kirkens Nødhjelps utadrettede humanitære arbeid.  
 
Kirkens SOS  
Diakoniutvalget er menighetens kontaktpunkt med Kirkens SOS.  
 
Åpen julefeiring  
Åpen julefeiring har blitt arrangert i en årrekke i samarbeid med Frivilligsentralen og 
Frelsesarmeen. Tidligere holdt vi til i Frelsesarmeens lokaler, men etter at menigheten 
overtok Kirkesenteret, har arrangementet blitt flyttet dit. Det blir servert julemiddag med 
dessert og kaker. Alle fikk gaver. Arrangementet blir godt sponset av lokalt næringsliv og 
arrangeres takket være stor dugnadsvilje.  
 
Grønn Menighet  
Fokus på vern om alt Gud har skapt. Det ble "blåst nytt liv" i grønn menighet våren 2018 og 
ungdommer har blitt med i utvalget. Disse har arrangert Klesbyttemarked, vært involvert i 
Skaperverkets dag i gudstjenesten, involvert seg i søppelsortering og innkjøp av blant annet 
vaskemidler på Kirkesenteret, og har hatt planer om å gå til innkjøp av Kirkekaffekopp for å 
redusere bruk av engangskopper. De har ønske om å arrangere sykurs for å motivere til 
reparasjon og gjenbruk.  
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HOLUM 
 
Holum menighets diakoniutvalg deler årlig ut hilsner til 80- 85åringer og alle over 90 år. 
Diakoniutvalget har også ansvar for høsttakkefesten i samarbeid med Bygdekvinnelaget. 
Tidligere i perioden arrangerte også diakoniutvalget fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp. 
Denne organiseres nå av en egen gruppe oppnevnt av menighetsrådet. 

7.2.5 Misjon / SMM (Samarbeid Menighet og Misjon) 

MANDAL 

Misjonsutvalget i Mandal består av 4 medlemmer. Menigheten har i en årrekke hatt 
misjonsprosjekt i Japan i samarbeid med NMS. I 2020 startet vi året med undertegning av ny 
misjonsavtale med NMS Estland. Kontrakten ble undertegnet i forbindelse med feiring av 
Helligtrekongersdag, hvor generalsekretær for NMS holdt preken og talte på en fest på 
Kirkesenteret etter gudstjenesten. Misjonsutvalget deltok i planlegging av denne festen, som 
var svært godt besøkt, med ca.170 deltakere.  

Helligtrekongers-festen samlet hele menigheten og var et flott samarbeidsprosjekt som 
involverte KIA, NMS og Søndagsskolen/Familiebaluba. Foto: Eva Mare Jansvik 

Mandal menighets misjonsprosjekter har da siden 2020 vært Stefanusalliansen arbeid blant 

søppelplass-barna i Kairo og NMS misjonsarbeid i Estland. Det ble fra nyttår signert en ny 3 

års-avtale med begge disse, som innebærer bl.a. to ofringer pr år til hver av dem. 

Det har vært planen var å få til et samarbeid med ungdommer i menigheten via 

Ungdomsutvalget, siden hovedfokus for arbeidet i Estland er opplæring av ungdomsledere 

og kristent mediearbeid av og for ungdom. NMS planla en tur til Estland i høst, hvor vi tenkte 

å delta. Situasjonen med Koronapandemi satte turen og samarbeidet med Ungdomsutvalget 

på vent, men vi håper det skal bli anledning til å utvikle dette. 

HOLUM 
 
Holum menighets misjonsutvalg har fulgt opp misjonsprosjektene i menigheten, og formidlet i 
gudstjenestene hvordan situasjonen for prosjektet er. Misjonsprosjektet er også fast 
bønnetema i forbønnen i gudstjenestene. Misjonsprosjektet fra 2009 – 2012 var «Mennesker 
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og miljø i Yushu, Tibet» gjennom Himalpartner. 2013 – 2015 endret menigheten 
misjonsprosjekt til «Økoturisme og samfunnsutvikling», også dette gjennom Himalpartner. 
Fra 2015 til i dag har menigheten støttet Stefanusalliansen med «menighetsbygging i 
Antalya, Tyrkia». Misjonsforeningen i Holum støtter samme prosjektet. 
Menigheten støtter også «operasjon Grensehjelp» med takkoffer og forbønn. 

7.2.6 Kirkemusikalsk virksomhet 

MANDAL 
 
Mandal kantori 
Mandal Kantori er et kor for kvinner og menn i alderen 20-67 år. Koret ledes nå av kantor 
Britt Turid Madsen. Koret øver på torsdager ukentlig i Mandal kirke og deltar i menighetens 
gudstjenesteliv, samt arrangerer egne konserter og arrangementer som Aftensang på 
askeonsdag og salmekvelder. Kantoriet har stadig samarbeid med Kristiansand 
symfoniorkester, andre kor og artister/grupper og har mange opptredener i løpet av et år. 
Koret har tradisjon for reiser både i inn- og utland og har i løpet av de siste 10 årene hatt 
mange flotte musikalske og sosiale opplevelser. I 2018 markerte koret sitt 30-års jubileum på 
tur til Riga. Markeringen ble annerledes enn planlagt da korets dirigent gjennom 30 år sluttet 
som kantor i Mandal og Holum menigheter den våren.  
 
DaCapo 
Seniorkoret DaCapo, Mandal, Ble stiftet i 2011. Det var kantor Tormod Lindland som dro det 
hele i gang, og det var/er et kjærkomment tilbud til "pensjonerte" kantorimedlemmer og andre 
godt voksne som liker å synge. Medlemsmassen har vært oppe i ca 40, men ligger nå på ca 
30. Koret har hatt flere dirigenter gjennom årene, og det har satt sitt preg på repertoaret - 
som har vært svært variert: Gammel og nyere kirkemusikk, 
helt nykomponerte salmer/sanger, bedehussanger, folketoner og vanlige allsanger. 
Vi har deltatt i gudstjenester, basarer, møter, konserter ol. -både i byen her og i omegn. Og vi 
har også hatt 3 utenlandsreiser. 
Koret tar ikke sikte på å bli et elite-kor, men på å skape sangglede, fellesskap og også 
åndelig berikelse - for medlemmene av koret, men selvsagt også for dem som skal høre på.  
 
Sekstetten 
En gruppe mannlige pensjonister startet på nyåret i 2020 en sanggruppe, og pr. i dag er de 
seks sangere. Opprinnelig var de seks sangere, og de kaller seg derfor Sekstetten. Gruppa 
øver ukentlig på Kirkesenteret. De bidrar bidra med sang i gudstjenesten og på ulike 
samlinger. I 2020 har deltok på to gudstjenester i Mandal kirke og på et NMS- arrangement 
på Kirkesenteret.  
 
Den store korjulekonserten 
Menigheten arrangerer en felles julekonsert med korene i Mandal by den 2. søndag i advent 
hvert år i Mandal kirke. Denne konserten trekker fulle hus og det samles inn kollekt til 
Haydom.   
 
Samarbeide 
Menigheten samarbeider med Mandal musikkforening ved at de bruker kirken til sin 
julekonsert, og spiller til gjengjeld i kirken på julaften. Mandal guttekorps og Blomdalen 
jentekorps medvirker også på julaften. Mandal byorkester har medvirket på 
nyttårsgudstjenesten, og kantorene i Mandal har god tradisjon for å trekke inn lokale 
musikalske krefter i gudstjenestene og som samarbeidsaktører med korene.  
 
I forbindelse med 200 års jubileet, har Mandal menighet gått sammen med Musikkens venner 
i Mandal, som har 50 års jubileum i 2021, om å arrangere konserter i Mandal kirke.  
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HOLUM 
 
I Holum menighet har det blitt arrangert årlige musikkgudstjenester, «hele menigheten 
synger» og julekonserter. Kantorene har jevnlig med seg lokale dyktige solister som øker den 
musikalske opplevelsen i gudstjenestene. Seniorkoret DaCapo og Mandal kantori deltar også 
årlig på gudstjenester i menigheten. De siste årene har også den lokale sanggruppen i 
Holum deltatt.t 
 
Tidligere nevnte tirsdagssprell og nyoppstartede Barnegospel er også viktige musikalske 
aktiviteter i menigheten. 
 
I løpet av årene fra forrige visitas har ungdommene bidratt musikalsk på gudstjenester med 
både mannsgruppe, jenteband og musikalske talenter blant ungdommen som preger da 
særlig ungdomsgudstjenestene. 

7.2.7 Integrering  

MANDAL 
 
Kristent Inter kulturelt Arbeid (KIA)  
KIA er et inkluderende fellesskap for mennesker med forskjellig kulturell bakgrunn og tro. To 
lørdager i måneden arrangeres kafé på Kirkesenteret. Det er andakt, mat og god tid til å bli 
kjent med hverandre. KIA kafe drives av KIA Mandal i samarbeid med Mandal menighet. 
 
Tro og liv 
Tro og liv er samlinger tilrettelagt for de med funksjons- og utviklingshemming. De har 
månedlige samlinger og deltar på en gudstjeneste i semesteret. Denne gruppa har hatt 
spesielt stor glede av å etablere seg i det nye Kirkesenteret, da det gamle menighetshuset 
ikke var universelt utformet og det var vanskelig å få inn de store rullestolene. I tillegg ble de 
etter hvert så mange at de vokste seg ut av de gamle lokalene. Gjennomsnittlig oppmøte var 
før pandemien på ca 40 stk. Menighetens prester og to av brukerne har vært faste deltakere 
av ledergruppa som består av totalt 10 stk. Samlingene består av lek, sang, måltid og enkel 
gudstjeneste. 

Tro og liv- gjengen deltar på en gudstjeneste i semesteret. Foto: Eva Marie Jansvik 

 
HOLUM 
 
Alternativt julebord har i flere år vært et populært lavterskelarrangement før jul med god mat, 
kulturelle innslag og godt oppmøte.  



34 

 

Trosopplæringsbasaren har vært gjennomført over flere år og sikret gode inntekter til 
trosopplæringsarbeidet i menigheten. Den gjennomføres på bedehuset 
 

7.2.8 Kultur                                     
Mandal menighet hadde i mange år et eget utvalg innenfor kulturarbeid; Kirke-kunst-kultur 
(KKK). Tidligere kantor, Tormod Lindland, tok initiativ til dette utvalget, og sammen med 
medlemmene der arrangerte de en rekke utstillingen, temakvelder med spennende foredrag, 
filmvisning etc. og konserter. De siste årene har dette utvalget ikke vært aktivt, og 
kulturarrangementer har til en viss grad blitt ivaretatt av andre frivillige, ansatte og 
menighetsråd. Blant annet har Mandal kantori bidratt til å gjennomføre kulturarrangementer 
med musikalsk fortegn. I forbindelse med jubileet for Mandal kirke i 2021, er det planlagt og 
gjennomført en rekke temakvelder, utstillinger og konserter.  

7.2.9 Kirkesenteret og økonomi                                         
Fra 2012 ble det for alvor satt i gang en systematisk planlegging og innsamling av penger til 
finansiering av nytt menighetshus/Kirkesenter. Det daværende menighetshuset var ikke 
universelt utformet og lokalene var for små for mange av våre aktiviteter. Det har blitt gjort et 
omfattende arbeide av mange frivillige ildsjeler både i planleggingen og gjennomføring av 
selve byggeprosessen, men også i innsamlingsarbeidet. Innsamlingsmålet var å ha minst kr 
10 mill. i egne midler til byggestart. Den endelige investeringskostnad da bygget ble tatt bruk 
var ca. kr 29 mill. og finansiert med ca. kr 11 mill. i egne midler og resten med lån. Det 
langsiktige pantelånet utgjør nå kr 16,7 mill. og avdragene i år vil utgjøre i underkant av kr 1 
mill. 

Kirkesenteret er til fri disposisjon for menighetens egne aktiviteter og for tilsluttede foreninger 
/ lag, som støtter opp om arbeidet i menigheten.  En god del av disse er også betydelige 
bidragsytere enten i regi av organisasjonen og/eller som enkeltgivere og frivillige 
medarbeidere. Selve driften av bygget (renhold, vaktmester, adm. oppgaver) er basert på 
dugnad. Lindesnes Fellesråd leier lokaler på en langsiktig avtale med huseier Mandal Sokn til 
om lag kr 500 000 inkl. strøm.   
 
Om lag 25-30 % av del av det totale inntektsbehov er dekket gjennom inntekter fra 
leieavtalen, mens det resterende beløp på kr 1,3-1,5 mill. dekkes inn av faste givertjeneste 
på vel kr 800 000 pr år, sporadiske gaver, fellesaktiviteter som markedsdag, aksjoner og fra 
bruktbutikk, som drives av en forening av menighetsmedlemmer. Når løpende årlige 
driftskostnader og renter er betalt, vil «kontantoverskuddet» anvendes til nedbetaling av 
gjeld. Vi har også de to siste årene brukt ca. kr 500 000 til oppgradering av kinoen med el. 
anlegg, lys og varmepumper. 
 
Vi har behov for ytterligere oppgradering av storsalen vår «kinoen» med nytt 
ventilasjonsanlegg og nytt takbelegg samt nye el. tavler og brannalarm.  Totalt sett vil det 
kunne medføre et finansieringsbehov for ca. kr 2 mill. i løpet av neste år. Det vil vi måtte 
tilpasse med evt. økt låneopptak, endring av nedbetalingstid samt anvendelse av oppsparte 
midler og forhåpentligvis økte gaveinntekter. Eventuelle inntekter fra sporadisk utleie av 
lokalet vil være begrenset av blant annet vårt hovedformål og hensynet til skatteregler for 
næringsvirksomhet og merverdiavgift. 
 
Vi har fokus på likviditet og betalingsevne på lånet. Balansen pr utgangen av 2020 utgjorde 
kr 28,7 mill. med egenkapitalandel på 36 % som gir tilfredsstillende soliditet. Omløpsmidler 
utgjorde kr 2 mill. ved utgangen av 2020 og forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld 
var 4,2.  Vi har pr dags dato kr 2,7 mill. i bankbeholdning og inntekter nok til å dekke våre 
nåværende løpende forpliktelser. 
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Nåværende givere bidrar med ca. 200 innbetalinger pr måned, og vi har 110 aktive avtaler til 
Kirkesenteret og 152 til Trosopplæringen. Disse generer om lag kr 1,3 mill. pr år i inntekter og 
er det økonomiske basisgrunnlaget for menighetens totale virksomhet. Hovedtyngden 
utgjøres av givere over 60 år.  Utfordringen er å arbeide aktivt med løpende rekruttering av 
nye og yngre givere samt be om økning i beløpet for å kunne opprettholde driften og 
nedbetale lånet enda raskere enn hittil. Dessuten kan vi videreutvikle det allerede organiserte 
frivillige arbeidet som gjøres på bruktbutikk, markedsgruppe og andre komiteer som bidrar til 
pengeinnsamling og menighetsbygging. De bidrar med viktige penger som skaper 
forutsigbarhet. 
 

Kirkesenteret skal være et åpent og tilgjengelig hus- en storstue for hele byen! 
 

Kirkesenteret samler både unge og gamle. I ukedagene er Kirketorvet åpent og det serveres 
vafler og kaffe. Foto: Eva Marie Jansvik 
 

 
7.2.10 Kommunikasjonsarbeid 
 
De siste årene har menigheten opplevd behov for satsing på kommunikasjonsarbeidet.  
 
Menighetsbladet «På kirkebakken» er et viktig kommunikasjonsverktøy for Mandal- og Holum 
menigheter. Menighetsrådslederne er ansvarlige redaktører, mens redaksjonen har de siste 
årene bestått av 4 frivillige og en av sokneprestene. Redaksjonen har forsøkt å være opptatt 
av kvalitet og innhold, og har gjennomført en prosess for omlegging av bladet. Redaksjonen 
la i 2020 frem et forslag til justering av bladet fra 2021, hvor det ønskes et utvidet blad til 
påske, og et utvidet blad før jul i stedet for 4 utgivelser i året. Tidligere lå redaktøransvaret for 
menighetsbladet til en konsulentstilling i administrasjonen. Det gjør den ikke i dag, og frivillige 
samt ansatte bidrar så godt det lar seg gjøre for å drive det omfattende kommunikasjons 
arbeide.  
 
I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det gjort et omfattende arbeid med å lage 
nye nettsider. Sosiale medier og digitale løsninger har gradvis blitt tatt i bruk. Under 
pandemien opplevde de ansatte et stort behov for å oppskalere bruken av digitale 
plattformer, og man ble tvunget til å tenke nytt da alt stengte ned. Det ble en spennende 
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reise. Med god hjelp av frivillige krefter, har menighetene klart å nå ganske langt ut med 
andakter, musikk og andre innslag. Før jul fikk vi honnør fra Kirkerådet for den digitale 
adventskalenderen vår. Fokus har vært å ta vare på menigheten, men også å nå ut til folk vi 
vanligvis ikke treffer. Det har vært veldig spennende å følge med på responsen vi har fått på 
andakter, musikkinnslag og hyppigere bruk av sosiale medier. Antall følgere på Facebook har 
nær doblet seg det siste året, og rekkevidden av innleggene våre er langt større enn det 
antallet vi vanligvis møter i løpet av en uke i kirka. Det har også blitt gitt mye positiv 
tilbakemelding om at vi er tilstede på digitale plattformer. Et kommunikasjonsteam ble 
etablert av ansatte og foreløpig en frivillig, og i 2021 opprettet Mandal menighetsråd et 
Kommunikasjonsutvalg. Holum menighetsråd ble invitert med, og i dag er begge MR- 
representanter medlem av dette utvalget sammen med sokneprestene, undervisningsleder. 
Utvalget ledes av en frivillig medarbeider. Menighetene har svært mange 
informasjonskanaler – alt fra kunngjøringer og SMS til menighetsblad, nettsider, og sosiale 
medier. Kommunikasjonsarbeidet er viktig og Kommunikasjonsutvalgets funksjon skal være å 
å koordinere og sikre god kvalitet og et helhetlig kommunikasjons arbeide. 
 

Innspilling av digital gudstjeneste på oppdrag fra Kirkerådet, april 2021. Foto: Eva Marie 
Jansvik 

8. SAMARBEID MED ORGANISASJONER OG MENIGHETER  

8.1 Samarbeid med kristne og humanitære organisasjoner / institusjoner. 

Mandal Y´s Men´s Club                                      
I 2014 ble det tatt initiativ til å etablere et nytt voksentilbud i menigheten. Et ektepar som 
vendte tilbake som pensjonister til Mandal tok initiativ til å samle voksne som tidligere hadde 
vært en del av KFUK-KFUM miljøet i byen. Ideen var å etablere en forening med nær 
tilknytning til Mandal menighet, organisert som en Y´s Men´s klubb. At det var behov for et 
slikt initiativ ble bekreftet gjennom medlemsvervingen, som raskt talte 130 medlemmer. Ideen 
er et klubbmiljø med lav terskel der alle, uansett bakgrunn skal føle at de er velkomne. 
Klubbmøtene holdes månedlig på det nye Kirkesenteret, og 90-100 personer deltar på hvert 
møte. Flere av klubbens ledere er engasjert både på regionalt- og internasjonalt nivå i 
organisasjonen. 

I byggeprosessen for det nye Kirkesenteret var klubbens medlemmer svært aktive. Dette 
engasjement har fortsatt også etter at senteret ble tatt i bruk. Denne frivillige innsatsen er 
betydelig i forhold til alle de løpende oppgaver som må ivaretas. Klubbens medlemmer ser 
det som en viktig oppgave å bidra økonomisk til at driften kan sikres på en forsvarlig måte og 
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at administrasjon og praktiske oppgaver blir utført i et nært samarbeid med menighetens 
ansatte.  

NMS Mandal                                        
Mandal menighet samarbeider med NMS gjennom misjonsprisjektet i Estland, men også om 
Helligtrekongers-fest og NMS Fredag som er møter omtrent en fredag i måneden på 
Kirkesenteret. Ansvaret for samlingene er fordelt mellom NMS- foreningene og menigheten 
stiller lokaler til disposisjon. Den store Harkmark basaren i august er et samarbeidsprosjekt 
der blant annet menigheten og NMS deltar. 

Frelsesarmeen Mandal                                     
Mandal menighet samarbeider med Frelsesarmeen om Åpen julefeiring 

Hald internasjonale senter          
Menigheten har hatt tradisjon for å bevilge et årlig kirkeoffer til Hald, og studenter og lærere 
har medvirket i den aktuelle gudstjenesten. Hald- studentene har også over mange år hatt en 
samling om misjon og diakoni med våre konfirmanter på vårparten.  

Mandal Frivilligsentral 
Mandal menighet er medeier i Mandal frivilligsentral med økonomiske forpliktelser og et 
medlem av menighetsrådet er representant i deres styre. Samarbeidet konkretiseres blant 
annet i Åpen julefeiring og sorggruppe- arbeidet.  
 
Kirkens Nødhjelp                                     
Mandal menighet deltar i den årlige Fasteaksjonen. Arbeidet ledes av konsulent i 
administrasjonen og en gruppe frivillige medarbeidere.   
 
 
8.2 Samarbeid med andre organisasjoner og bedehus  
 
Mandal: 
 
Utover det samarbeidet som allerede er nevnt, har Mandal menighet på forskjellige måter 
samarbeid med de kristne organisasjonene i byen. 
I trosopplæring samarbeides det med KFUK-KFUM-speiderne, Det norske misjonsselskap, 
Normisjon, Acta, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Søndagsskolene, 
Skjernøy kr. Ungdomsforening, Barneforening, Gutteklubb og Yngres på Toftenes og Inside 
Out på Valand. Søndagsskolene gir et viktig, kontinuerlig trosopplæringstilbud til barna. De 
fleste søndagsskolene legger opp sine semesterplaner slik at det ikke er søndagsskole når 
det er familiegudstjeneste. Menigheten har også et godt og årelangt samarbeide med 
Haydoms venner ved at konfirmantene har en innsamlingsaksjon til Haydom sykehus og 
skoler, og konfirmantene får anledning til å bli med på en reise med Haydoms venner i 
vinterferien.  
 
Kveldsbibelskolen på Toftenes bedehus inviterer alltid menighetens prester som undervisere, 
og støtter menigheten med kollekt til menighetsbladet.  
 
Holum: 
 
Menigheten samarbeider tett med bedehuset v/misjonsforeningen og UG. Av faste 
samarbeidspunkter er menighetsleir som i enkelte år er gjennomført på Skogtun leirsted, 
menighetsuka og bønneringen. Det er også et nært samarbeid gjennom både bibelgrupper 
og fellesskapskvelder. Både på bedehuset og i kirken oppfordres det om å delta i hverandres 
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arrangementer og gudstjenester. Det er fast tradisjon at første gudstjeneste i Holum i januar 
feires på bedehuset. 
Representanter fra de ulike råd og utvalg i menigheten og representanter fra 
misjonsforeningen, UG og bedehusstyret møtes fast til samrådningsmøter to ganger i året. 
Bønneringen er et forbønnssamarbeid med UG og misjonsforeningen med lange tradisjoner. 
Den har ligget nede en lengre periode, men startet igjen for om lag et år siden. 
I forbindelse med høsttakkefesten i Holum kirke pyntes kirken nydelig av Bygdekvinnelaget. 

8.3 Samarbeid/ forsøksordninger med andre sokn og fellesråd.  

Ettersom de fellesrådansatte langt på vei betjener både Mandal og Holum menigheter, og 
prestene frekventerer alle kirkene i Mandal og Holum sokn, er det et naturlig samarbeide om 
gudstjenester, givertjenesten for barn og unge, menighetsblad, og en rekke 
trosopplæringstiltak. Vi har 5 fellesgudstjenester som Skalldyrgudstjenesten i forbindelse 
med Skalldyrfestivalen, Olsokgudstjenesten i Harkmark kirke, Skjærgårdsgudstjenesten på 
Skjernøy, Haydomgudstjenesten i Mandal kirke og ungdomsgudstjenester både i Mandal, 
Skjernøy og Holum kirker. 
 
Holum og Mandal samarbeider i dag med Marnardal sokn om konfirmantleir, 
konfirmantsamlinger, ungdomsleir og ungdomsarrangement.  

8.4 Samarbeid med andre kirkesamfunn                                  
Fem til seks ganger i året samles lederne og pastorene/prestene i de ulike menighetene til 
nettverkssamling der vi snakker om hvordan vi arbeider, deler Guds ord og ber. Her deltar 
Den norske kirke, Frelsesarmeen, Familiekirka, Sentrum menighet, Oasen, Norsk Luthersk 
Misjonssamband, Norkirken Mandal, Norkirken Hald, Adventistmenigheten og Salt. 

 
I samarbeid med de fleste menighetene i byen er det de siste årene arrangert Godhetsuka. 
Dette er tatt godt imot i lokalsamfunnet, og styrket samarbeidet menighetene mellom.  
 
Det har over en lengre periode vært et samarbeid de ulike menighetene imellom om 
ungdomsarbeidet; USB, Ungdom Sammen for Byen. Samarbeidet har de siste årene gått litt 
trått blant annet på grunn av teologisk uenighet. Et av tiltakene som likevel er opprettholdt er 
volleyballturneringen på Skjernøya med påfølgende ungdomsgudstjeneste. 

9. KONKLUSJONER OG FREMTIDSPERSPEKTIV 

Mye godt arbeid i gang for barn og småbarnsfamilier. Mye godt arbeid gjøres for «godt 
voksne» i menighetene, ikke minst takket være samarbeidsorganisasjoner. Dalende dåpstall 
og generell nedgang i besøk er en utfordring vi må jobbe med. Fokus på å tilrettelegge og å 
ha relevante tilbud for unge mennesker i kirka tenker vi er en nøkkel her. Ungdom, unge 
voksne og de i «mellomgenerasjonen» 50-årene, er grupper som er i mindretall og som vi vil 
jobbe for å involvere i arbeidet.  

Vi har et godt trosopplæringstilbud og trosopplærere som jobber aktivt med samarbeide med 
barnehager og skoler. Utfordringen videre er å opprettholde givertjenesten, og å rekruttere 
nye unge givere til trosopplæringen slik at vi kan opprettholde og utvikle tilbudene våre.  

Vi er stolte av korene våre og hvordan kantorene har involvert frivillige musikere og solister i 
gudstjenester, konserter og andre kulturarrangementer. Dette setter menigheten stor pris på 
og er brobyggende arbeide. Det synes å være en trend i tiden at det er vanskelig å rekruttere 
barn og ungdom til kor. Vi fortsetter å samle barn og deres foreldre til babysang og 
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småbarnssang, og forsøker å rekruttere fra disse miljøene for å bygge kor i tiden som 
kommer.  

Det nye kirkesenteret i Mandal har stor betydning for arbeidet og kirkens posisjon i 
lokalmiljøet. Nærheten til innbyggerne og næringslivet gir mange nye muligheter. 
Kirkesenteret, og ikke minst den dugnadsinnsatsen som er gjort med innsamling og fysisk 
arbeide, har skapt engasjement og tilhørighet. Mange har gitt tilbakemelding på at det er flott 
at den gamle kinoen ble tatt i bruk av en organisasjon med stort nedslagsfelt, og at tomme 
butikklokaler blir fylt med liv. Utfordringen fremover blir å ta vare på frivilligheten og å 
organisere oss godt slik at slitasjen på enkelte ikke blir for stor. Aktiviteten i menigheten har 
vokst betydelig med de nye lokalene, og fortsatt har vi mye potensiale. Utfordringen er også 
å ta strategisk gode valg for å sikre mangfold og bærekraftige løsninger.  

Det har vært en spennende erfaring å samlokalisere menighetshus og kirkekontor. Det er flott 
for de ansatte å være tett på frivillige og aktivitetene gjennom uken, men det forutsetter også 
gode rutiner og tydelige grenser dersom man skal sikre nødvendig effektivitet. Innstramming i 
økonomi fra kommunens side gjør oss stadig mer avhengige av frivillig innsats, god 
kommunikasjonsflyt og god organisering for å ivareta og fortsatt kunne utvikle menighetens 
virksomhet. Vi ser behovet for å organisere kontoret i Mandal på en enda mer tilfredsstillende 
måte. Menighetsrådene skulle gjerne sett at vi hadde én daglig leder som sikret koordinering 
og ledelse av alle involverte og av hele virksomheten i menighetene.  

Ved de siste utlysningene av stillinger i våre menigheter, har der vært få kvalifiserte søkere til 
stillingene. Vi innser at vi, sammen med resten av Dnk, må jobbe systematisk for å rekruttere 
til kirkelige stillinger. Vi har fått midler av Kirkerådet til «Jobb i kirken»- kampanjen, og vil ha 
fokus på rekruttering fremover.  

Det har gjennom flere år pågått et iherdig arbeid for å opprette en diakonstilling i Mandal hos 
oss. Vi står nå betraktelig nærmere en realisasjon av dette i og med at Lindesnes kommune 
bevilger midler til 50% av en slik stilling fra høsten 2022, og vi håper at bispedømmet følger 
opp med en bevilgning som sikrer finansiering av stillingen. 

Hva skjer i kjølvannet av korona? De siste halvannet årene har folk kommet ut av rytme hva 
det gjelder å delta i gudstjenester og andre menighetsaktiviteter. Vi ser nå at det er 
utfordrende å rekruttere frivillige til kontinuerlige aktiviteter. Også her tror vi det sosiale 
aspektet er en nøkkel, og at dersom vi klarer å bygge «arbeidslag» hvor gamle og nye 
venner kan gjøre oppgaver sammen, vil vi kunne oppnå at medarbeidere forplikter seg.  

Hverdagskirken er viktig, men vi ønsker at søndagsgudstjenesten skal være menighetenes 
hovedsamlingspunkt. Vi tror kirkekaffe, turer i forlengelse av gudstjenesten, kirkemiddager, 
variert uttrykk i gudstjenestene og søndagsskole er med på å trekke folk til gudstjeneste. I 
tillegg mener vi det er viktig at mennesker som kommer til kirken opplever at det er plass for 
dem. I Mandal kirke har vi nå et særlig ønske om å sikre et åpent rom med plass til 
barnevogner og rullestoler idet man kommer inn, og å ha en synlig lekekrok.  

Mandal og Holum menigheter vil fortsette med fokuset på å være folkekirke med rom for 
mangfold, og samtidig bygge gode og nære fellesskap hvor folk trives og stimuleres til 
tjeneste, og på den måten er med på å realisere begge menighetenes visjoner.  
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Vi gleder oss over å være sammen- både store og små. Foto: Eva Marie Jansvik 

 

På vegne av Mandal og Holum menigheter: 

Finn Røiseland, menighetsrådsleder i Holum 

Bjørn Arve Bentsen, menighetsrådsleder i Mandal 

Bjørnar Øybekk, sokneprest i Holum 

Eva Marie Jansvik, sokneprest i Mandal 

og Øystein Ramstad, kirkeverge i Lindesnes 


