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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighetsråd 

   
 
 

1 
 

Møteinnkalling  
Mandal menighetsråd 
 

Møtedato: 19.04.2022 kl. 19:00 

Møtested: Kirkesenteret i Mandal 

Arkivsak: 19/00046 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post ds277@kirken.no. Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed fra Dianne. 
 

SAKSLISTE   
Velkomstord ved menighetsrådsleder 
Åpningsord ved Elisabeth 
Besøk fra NMS kl.19.15 ved Bjørg Synnøve Nicolaisen 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Saker til behandling 

10/22 20/00008-4 Tilbakemelding fra Fellesrådet angående Tiltaksplanen 

11/22 20/00022-1 Mandal menighet og flyktninger fra Ukraina 

12/22 20/00023-18 Gudstjenesten i lys av ny ordning og post-korona 

13/22 20/00078-7 "Sammen som kirke i hele verden" 

14/22 20/00081-12 Virksomhetsplan - ny visjon 

15/22 20/00102-11 Evaluering av Årsmøtet 2022 

16/22 20/00102-12 Evaluering av Menighetsfesten 2022 

17/22 21/00020-3 Kunstgave til Mandal menighet 

Orienteringssaker 
Rapport fra soknepresten 
Rapport fra Fellesrådet 
Referat diverse underutvalg 

Eventuelt 

 
Mandal, 07.04.2022 
 
 
Bjørn Arve Bentsen 
Leder 
 
Dianne Lauen Singstad 
saksbehandler 



10/22 Tilbakemelding fra Fellesrådet angående Tiltaksplanenen - 20/00008-4 Tilbakemelding fra Fellesrådet angående Tiltaksplanenen : Tilbakemelding fra Fellesrådet angående Tiltaksplanen

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

700 20/00008-4 Ugradert   

 
 

 
 
 

Tilbakemelding fra Fellesrådet angående Tiltaksplanen 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Lindesnes kirkelige fellesråd har hatt sitt møte og har bestemt at følgende av det Mandal-
menighetsråd hadde satt opp som ønsker i Fellesrådets tiltaksplan vil bli ordnet i 2022:   
bord for teknikker, fjerne benker bak i kirka, nye tepper i hele kirka, tilrettelegging for 
kirkekaffe og også nye puter i Harkmark kirke. Dette er etterlengtet og noe å glede seg til. 
 
Når det gjelder valg av nye tepper/fargevalg osv. i Mandal kirke kan Mandal menighetsråd 
om ønskelig velge en eller to personer, som sammen med sokneprest, kirkeverge og 
kirketjener vurdere alle de innkomne teppeprøvene for så å ta en beslutning på dette så 
snart som mulig. Om dere er litt nysgjerrig på noen av de innkomne teppe-alternativene kan 
dere få en rask titt på prøvene i pausen på førstkommende møte.  
 
  
 

Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd ønsker at NN skal representere rådet i utvelgelsen av nye tepper til 
Mandal kirke. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 10/22 19.04.2022 



11/22 Mandal menighet og flyktninger fra Ukraina - 20/00022-1 Mandal menighet og flyktninger fra Ukraina : Mandal menighet og flyktninger fra Ukraina

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

600 20/00022-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Mandal menighet og flyktninger fra Ukraina 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Mandal menighetsråd bør se på hvordan vår menighet best mulig kan ta imot og ønske 
velkommen de Ukrainerne som kommer til vårt område. Norske kommuner er i disse dager i 
gang med å ta imot og bosette tusenvis av ukrainske flykninger. Hvordan kan vi som kirke 
bidra i dette arbeidet?  
Mandal kirke skal 8. mai huse en veldedighetskonsert til inntekt for Ukraina, og i den 
forbindelse er hele invitasjonsplakaten skrevet på Ukrainsk. Hvilke andre tiltak kan vi gjøre 
eller legge til rette for? KIA har avsluttet sin kafe pga. liten oppslutning og får hjelpere, men 
kanskje de bør får hjelp til å starte opp igjen? Er det noen som kan tenke seg å bidra?  
 

Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 11/22 19.04.2022 



12/22 Gudstjenesten i lys av ny ordning og post-korona - 20/00023-18 Gudstjenesten i lys av ny ordning og post-korona : Gudstjenesten i lys av ny ordning og post-korona

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

300 20/00023-18 Ugradert   

 
 

 
 
 

Gudstjenesten i lys av ny ordning og post-korona 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Det har kommet innspill på hvorvidt vi skal slutte å gå rundt alteret ved ofring. I tillegg kom 
det noen innspill på bl.a. Halleluja- verset i den nye gudstjenesteordningen. Mandal 
menighetsråd bør ta en evaluering av gudstjenestene i lys av ny ordning og post-korona. 
 

Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 12/22 19.04.2022 



13/22 "Sammen som kirke i hele verden"  - 20/00078-7 "Sammen som kirke i hele verden"  : "Sammen som kirke i hele verden"

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

411 20/00078-7 Ugradert   

 
 

 
 
 

"Sammen som kirke i hele verden"  
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
«Sammen som kirke i hele verden» er en innsamling av midler til menighetenes valgte 
misjonsprosjekt. Dette er en digital innsamling som skjer samtidig over hele landet med alle 
kirkene som ønsker å være med. Innsamlingen blir i mai/juni og menighetsrådet må ta 
stilling til om de ønsker å være med på dette og hvilket misjonsprosjekt som skal få pengene 
denne gangen. I fjor var vi med og da var det Stefanusalliansen som fikk det innsamlede 
beløpet. Misjonsutvalget v/Frida kan orientere om de prosjektene vi har i menigheten vår.  
 

Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd ønsker å være med på årets «Sammen som kirke i hele verden», og 
ønsker at vi denne gangen skal samle inn penger til …. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 13/22 19.04.2022 



14/22 Virksomhetsplan - ny visjon - 20/00081-12 Virksomhetsplan - ny visjon : Virksomhetsplan - ny visjon

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

022 20/00081-12 Ugradert   

 
 

 
 
 

Virksomhetsplan - ny visjon 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Mandal menighetsråd jobbet med ny virksomhetsplan på søndag 27.03.2022 og utarbeidet 
der følgende ny visjon for menigheten: 

Vi vil være en åpen, trygg og raus kirke for alle mennesker. Alle betyr ALLE for oss. 
Vi vil at kirken vår skal være inkluderende uavhengig av kjønn, alder, seksuell legning, 
nasjonalitet, kulturell og sosial bakgrunn. 
I kirka vår er det rom for undring, tvil og tro. Vi har ikke alle svarene, men vi har rom for alle 
spørsmål. Sammen kan vi utvikle vår tro og ruste oss til å ta vare på skaperverket og å møte 
hverandre med Guds ubetingede og radikale kjærlighet og nåde til alle. 

Mandal menighetsråd må i kveld gjøre det formelle, endelige vedtaket for ny visjon, og bruke 
litt tid til å idémyldre om hva det faktisk innebærer å være en kirke for alle- altså veien 
videre. 

 
 

Forslag til vedtak 
Mandal menighetsråd vedtar følgende ny visjon for Mandal menighet:                                  
Vi vil være en åpen, trygg og raus kirke for alle mennesker. Alle betyr ALLE for oss. Vi vil at 
kirken vår skal være inkluderende uavhengig av kjønn, alder, seksuell legning, nasjonalitet 
og kulturell og sosial bakgrunn. I kirka vår er det rom for undring, tvil og tro. Vi har ikke alle 
svarene, men vi har rom for alle spørsmål. Sammen kan vi utvikle vår tro og ruste oss til å ta 
vare på skaperverket og å møte hverandre med Guds ubetingede og radikale kjærlighet og 
nåde til alle.  
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 14/22 19.04.2022 



15/22 Evaluering av Årsmøtet 2022 - 20/00102-11 Evaluering av Årsmøtet 2022 : Evaluering av Årsmøtet 2022

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

41 20/00102-11 Ugradert   

 
 

 
 
 

Evaluering av Årsmøtet 2022 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Mandal menighetsråd bør evaluere årsmøtet, slik at det stadig kan bli bedre og mer 
interessant for menigheten å delta på.  
 
Årsmøte ble holdt på Kirkesenteret i Mandal, søndag 13. mars 2022 kl.15.00 
Antall til stede: 40 
Årsmøtet ble holdt i forlengelse av Menighetsfesten, som begynte med Lapskausmiddag rett 
etter gudstjenesten. 
Menighetsrådsleder Bjørn Arve Bentsen ønsket velkommen, og trakk fram noen punkter i fra 
Mandal Menighets årsrapport. 
Kai Sødal hadde en gjennomgang av økonomien til Mandal menighet. Det han la fram på 
årsmøtet har også blitt lagt ut på menighetens nettsider sammen med årsrapporten. 
Sokneprest Eva Marie Jansvik holdt en liten appell og avsluttet med velsignelsen 
 
 
 

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

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 15/22 19.04.2022 



16/22 Evaluering av Menighetsfesten 2022 - 20/00102-12 Evaluering av Menighetsfesten 2022 : Evaluering av Menighetsfesten 2022

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

41 20/00102-12 Ugradert   

 
 

 
 
 

Evaluering av Menighetsfesten 2022 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Mandal menighetsråd bør evaluere Menighetsfesten som ble holdt på Kirketorvet på, 
søndag 13. mars 2022 rett etter karnevalsgudstjenesten i kirka. 
Antall til stede: mellom 70 og 80 stk. med smått og stort. Festen varte i ca. 2,5 timer 
Menighetsfesten begynte med Lapskausmiddag rett etter gudstjenesten, så var det litt sang 
og musikk og kåseri og utlodning, før det ble servert kaffe, saft og kaker. Kirketorvet var 
pyntet og dekket opp på forhånd, og det var mange hjelpere både på kjøkkenet og som 
rigget og ryddet før og etter festen. 
 
 

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

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 16/22 19.04.2022 



17/22 Kunstgave til Mandal menighet - 21/00020-3 Kunstgave til Mandal menighet : Kunstgave til Mandal menighet

 

DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

100 21/00020-3 Ugradert   

 
 

 
 
 

Kunstgave til Mandal menighet 
 
Vedlegg:  
Mosaikkbilde laget av Ayman Alsatouf 
 

Saksframlegg 
Mandal menighet har fått en gave i form av et stort mosaikkbilde. Se vedlagt bilde. Bildet er 
laget av en syrisk mosaikk-kunstner, som ble så begeistret da han var i Mandal kirke første 
gang før jul, at han ønsket å lage et kunstverk til kirka. Kunstneren heter Ayman Alsatouf, og 
bor sammen med sin familie hos en vertsfamilie her i Mandal. Bildet ble høytidelig overrakt i 
gudstjenesten søndag 3. april 2022 med kunstneren og hele hans familie til stede. 
Sokneprest Eva Marie tok imot gaven og takket hjerteligst for den, men har ikke lovet han at 
det blir hengt opp i kirka, selv om det kanskje er mest ønskelig fra kunstnerens side. 
Menighetsrådet kan vurdere hvor det er mulig å henge opp bildet – i kirka eller for eksempel 
på Kirkesenteret. 
 

Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 17/22 19.04.2022 
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