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Møteprotokoll  
Mandal menighetsråd 
 

Møtedato: 27.09.2022 kl. 19:00 
Møtested: Kirkesenteret i Mandal 
Arkivsak: 19/00035 
  
Til stede:  Dianne Lauen Singstad, Bjørn Arve Bentsen, Ruth Skuland, Arild 

Førsund, Gunn Hilde Syvertsen, Elisabeth Mo Bakklund, Ole Erik 
Grostøl, Arvid Adriaenssens, Thor Anders Puntervold, Øyvind 
Klungland Lund, Eva Marie Jansvik (Soknepresten i Mandal) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Frida Sandvik for Christian Garcia de Presno 

  
Forfall:   
  
Andre: Jon Kleveland (vikar-organist) og Reidun Bruskeland Hinna fra 

Frivilligsentralen i Mandal 
  
Protokollfører: Dianne Lauen Singstad 
  
 
 
SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Saker til behandling 

27/22 Gudstjenesteplan for 2023 2 
28/22 Takkefest 2 
29/22 Evaluering av spesielle gudstjenester 2 
30/22 Åpen julefeiring 2022 3 
31/22 Utvikling av menighetsfelleskap 3 

Orienteringssaker 

Eventuelt 

   
 
Sted, 03.10.2022 
 
Bjørn Arve Bentsen 
 

Dianne Lauen Singstad 
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Innkalling og saksliste ble godkjent 

Møteprotokoll fra forrige møte ble godkjent 

Saker til behandling 

27/22 Gudstjenesteplan for 2023 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 27.09.2022 27/22 

 
Vedtak  

Mandal menighetsråd har i kveldens møte vedtatt Gudstjenesteplan for 2023, med 
de endringer som soknepresten finner nødvendig. 
 

 

 

28/22 Takkefest 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 27.09.2022 28/22 

 
 
Vedtak  

Mandal menighetsråd ønsker å arrangere en frivilligfest/takkefest for alle 
generasjoner. Gjerne med direkte invitasjon til de frivillige. Det må settes ned en 
komité til dette. Sokneprest Eva Marie, ny diakon Thor Anders og Arvid fra 
menighetsrådet vil sette i gang arbeidet med en fest i februar/mars.  
 

 

 

29/22 Evaluering av spesielle gudstjenester 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 27.09.2022 29/22 

 
 
Vedtak  

Mandal menighetsråd ønsker at konfirmantfamiliene/konfirmantene skal få beskjed i 
forkant av konfirmasjonen at hver familie kun kan holde av en benkerad hver i kirka. 
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Tilbakemelding om at det var flotte konfirmasjonsgudstjenester. Fint med applaus 
ved utgang/postludium.  
 
Skalldyrgudstjenesten: En del synes at det er best å ha gudstjenesten på Gert Karis 
plass. Litt for lang gudstjeneste. Bra med mange stoler 

 

 

30/22 Åpen julefeiring 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 27.09.2022 30/22 

 
 
Vedtak  

Mandal menighetsråd ønsker å opprettholde tilbudet om åpen julefeiring. Sponsorer 
bør få beskjed om at et eventuelt overskudd blir fordelt på de tre arrangørene og 
deres viktige arbeid. Diakoniutvalget og diakonen vil ivareta menighetsrådets innspill 
til dette arrangementet. Menighetsrådet setter stor pris på Tor Bernt Sunde sin 
innsats for å få tak i sponsorer, og også den fine jobben de andre frivillig gjør rundt 
åpen julefeiring. 

 

 

31/22 Utvikling av menighetsfelleskap 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Mandal menighetsråd 27.09.2022 31/22 

 
 
Vedtak  

Mandal menighetsråd ønsker å utvikle menighetsfelleskapet på Harkmark, og vil 
derfor omorganisere arbeidet der. Et forslag er utarbeidet og har blitt diskutert i 
menighetsrådet (se vedlegg). Menighetsrådet vil derfor avvikle det nåværende 
menighetsutvalget fra januar 2023 og erstatte dette med nye arbeidsgrupper som 
kan utvikle menighetsfelleskapet på Harkmark. Mandal menighetsråd ønsker å takke 
medlemmene i Harkmarkmenighetsutvalg for arbeidet de har lagt ned der gjennom 
mange år. 
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Orienteringssakene ble tatt til etterretning 

Eventuelt 

• Mandal menighetsråd har fått en spennende forespørsel fra Mandal Handel- 
og Serviceforening om å selge grøt, saft og gløgg på Kirkesenteret noen timer 
pr dag siste uke før jul (uke 50). Menighetsrådet er positive til dette, og må 
prøve å få tak i noen frivillige til å hjelpe med dette. Staben ønsker også å 
være involvert i samarbeidet. Egil Johansen er kontaktperson i Mandal 
Handel- og serviceforening. 

 

• Det arrangeres «Gresk aften» for å samle inn penger til Kirkesenteret. 
 

• På Allehelgensaften blir det konsert i kirka med Kantoriet og Kristina Jølstad 
Moi. 
 

• Miner om at menighetsbladet «På kirkebakken» har deadline for innsendelse 
av stoff 1 november. 
 
 


