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Mandal, 19.04.2022 
 
Bjørn Arve Bentsen Dianne Lauen Singstad 
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Innkalling og saksliste ble godkjent 

Møteprotokoll fra forrige møte ble godkjent 

Saker til behandling 

10/22 Tilbakemelding fra Fellesrådet angående Tiltaksplanenen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 19.04.2022 10/22 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd ønsker at den gruppen som ble presentert for menighetsrådet 
skal representere rådet i utvelgelsen av nye tepper til Mandal kirke. Honnør til 
Fellesrådet for at de fant rom for å innfri mange av menighetsrådets ønsker i årets 
Tiltaksplan 
 

 

11/22 Mandal menighet og flyktninger fra Ukraina 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 19.04.2022 11/22 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd ønsker at flykningene skal bli tatt godt i mot i kirka og på 
kirkesenteret, og oppfordrer gjerne tidligere KIA til å bidra på Kirketorvet og eventuelt 
komme med gode ideer. Ellers må vi følge med framover og se hva vi kan bidra med.   
 

 

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

Behandlet av Møtedato Saknr 
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Mandal menighetsråd 19.04.2022 12/22 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd ønsker framover å prøve ut andre hallelujarop enn dette nye i 
moll, som nå har blitt brukt på hovedgudstjenestene. 
 
Når det gjelder ofring rundt alteret, så ønsker menighetsrådet at dette skal fortsette. 
Det har kommet inn forslag om nye løsninger med for eksempel QR-koder, 
kontantløs betaling med tapping og ferdig forslag til sum, bedre markedsføring av 
offeret og av Vippsnummer. og også at kirkeverter skal begynne å gå opp til ofringen 
for å begynne gangen rundt alteret. 
 

 

13/22 "Sammen som kirke i hele verden" 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 19.04.2022 13/22 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds 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 NMS Estland. 
 

 

14/22 Virksomhetsplan - ny visjon 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 19.04.2022 14/22 

 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd vedtar følgende ny visjon, og videre plan for arbeidet med 
Virksomhetsplan for Mandal menighet: 
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«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» 
 
På bakgrunn av målsettingen/visjonen ovenfor, vil menighetsrådet be om handlingsplan fra 
alle underutvalgene. Disse presenteres for menighetsrådet i løpet av høsten 2022, hvor vi 
også sikrere prioritering og samarbeid der det er behov for dette. 

 

15/22 Evaluering av Årsmøtet 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 19.04.2022 15/22 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Årsmøtet var konstruktivt og avgrenset. Bedre enn i fjor. Ønskelig med mer søkelys 
på strategi framover. Menighetsrådet kunne kanskje ha diskutert og planlagt bedre i 
forkant hva de ønsker med menighetsmøtet/årsmøtet. Enkelte mente at det ble en 
altfor lang dag med gudstjeneste, fest og årsmøte rett etter hverandre.  
 

 

16/22 Evaluering av Menighetsfesten 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 19.04.2022 16/22 

 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd var fornøyd med oppmøtet og gjennomføring av 
menighetsfesten. Noen kunne ønsket seg et litt mer barnevennlig program, mens 
andre kunne ønske seg mindre program og mer mingling. Nok mat og god mat til 
alle. Ros til komiteen. Det kom inn kr.10 800,- på utlodningen. 

 

17/22 Kunstgave til Mandal menighet 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 



 5  

Mandal menighetsråd 19.04.2022 17/22 

 

Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Mandal menighetsråds vedtak  

Mandal menighetsråd takker for den generøse gaven, mosaikkbilde, laget av Ayman 
Alsatouf, og har nedsatt en komite som vil se på muligheter og steder som den nye 
kunstgaven på sikt kan henges opp. Fra menighetsrådet stiller sokneprest Eva Marie 
Jansvik og nestleder Ruth Skuland, og de supplerer selv komiteen med flere 
medlemmer. Menighetsrådet kom med flere forslag i møtet 
 

 
Eventuelt 

• Forespørsel om å arrangere en konsert og huse et kor fra Ukraina ble 
nedstemt på nåværende tidspunkt pga. tidsfrist, kostnader og kapasitet. 

• Branntilsynet har vært på befaring, og det ble en del anmerkninger som må 
rettes opp for at Kirkesenteret fortsatt kan holdes åpent. Frist for utbedring er 
30. mai. Det jobbes godt med å få alt på plass innen fristen. 

• Den gamle kinoen: Det har vært komitemøte i dag, og det er lagt mange 
planer framover. Bl.a. settes det snart i gang arbeid med scenerigg osv. 

• Markusevangeli-forestillingen virker interessant, men den kan ikke settes opp 
både i Mandal- og Holum kirke. Det er viktig å få mer informasjon før vi tar 
stilling til om dette er gjennomførbart i nær framtid. 

 

 
Orienteringssakene ble tatt til etterretning 

Takk til Bjørg Nicolaisen for flott og informativ informasjon om NMS sitt arbeid både 
lokalt og rundt i hele verden! 


