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Årsrapport 2021 for Mandal menighet 

 
Foto: Øystein Ferdenløy Ramstad 22.02.2022. Kirka framstår her i sin fulle prakt etter 
at den var ferdig malt og pusset opp til Mandal kirkes 200-årsjubilem i 2021. 
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Hilsen fra menighetsrådsleder 
 
Kjære alle sammen. 
Jubileumsfeiringen er over og vi kan se tilbake på et år som var preget av både fest og 
utfordringer. Utfordringene i 2021 ble som året før preget av koronaen og de skiftende 
bølger av usikkerhet og beskyttelsestiltak som dette skapte. I det ene øyeblikk øynet vi at det 
hele var over, mens rundt neste sving blusset det hele opp igjen og nye tilstramminger 
innført. 
 
Gudstjenestetilbudet har variert gjennom året. På en imponerende måte har prester, 
kirketjener, klokkere, tekstlesere, kirkeverter med flere vært i stand til å tilpasse seg de til 
enhver tid gjeldende Corona restriksjoner. Forkynnelse på digitale medier har vært benyttet 
som et supplement til gudstjenester med godt resultat. Menigheten har fått mange positiv 
tilbakemeldinger på utnyttelsen av digitale medier. 
 
For folk flest har dette med påmelding til gudstjeneste etter hvert blitt en vane, men det skal 
bli bra når dette kravet forhåpentligvis snart avvikles. På lengre sikt blir det spennende å 
følge med på om begrensningen på 50 deltagere har påvirket kirkesøkningen.  
 
Kirkesenteret har til tider vært lukket i lange perioder. Dette har medført nedstengning av 
den daglige kaffe og vaffelserveringen, og ikke minst gått utover alle aktiviteter for barn og 
unge. Det siste har nok vært nok den mest alvorlige konsekvens av nedlukningen. 
 
I løpet av året har feiringen av 200 årsjubileet for Mandal Kirke stått i fokus. Renoveringen av 
kirketårn m.m. har pågått for fullt, og i løpet av høsten kunne endelig arbeidet fullføres. Vår 
vakre kirke fremsto i en forfatning som få av oss noen gang har opplevd. Dette er noe 
mandalsfolk har ventet på i mange år. Da jubileumsgudstjenesten i november kunne åpnes 
med urfremførelse av ny salme komponert av vår egen kantor og akkompagnert på et 
nyrenovert orgel, ble dette en stor opplevelse. At jubileumsgudstjenesten ble kombinert 
med bispevisitas og overført i NRK radio, satt en ekstra spiss på feiringen. 
 
Frivillighet er et viktig fundament i vår menighet. Sammen med prestene og staben ellers 
utgjør dette slagkraften i alt som foregår – fra de trivielle, men nødvendige oppgaver som 
renhold og vedlikehold til barn- og ungdomsaktiviteter, trosopplæring, voksenaktiviteter 
med mere. Listen blir lang dersom alle menighetsaktiviteter skulle nevnes. De frivilliges 
bidrag utgjør også den økonomiske bærekraft både i driften av kirkesenteret og 
menighetsaktiviteter ellers. 
 
I denne årsmelding blir mangfoldet av det som skjer i kirken og på kirkesenteret presentert. 
Du som leser dette skal vite at vi ønsker flere med i dette fellesskap, og alle er velkomne til å 
ta kontakt! 
 
Bjørn Arve Bentsen 
Leder av Mandal menighetsråd 
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Sokneprestens tilbakeblikk 
 
Det var godt vi ikke visste, da vi gikk inn i 2021, at også det skulle bli et «korona-år». Vi 
begynte året med stengte dører, og det var lite aktivitet utover begravelser, dåp og 
gudstjenester våren 2021. Heldigvis fikk vi gjennomført blant annet babysang, 
konfirmantundervisning og konfirmantleir, og høsten 2021 fikk vi noen måneder hvor det 
meste av aktiviteter kunne gjenopptas. Vi jublet da antallsbegrensingene ble tatt bort i 
september, men det var desto tyngre da de ble gjeninnført i desember.  
 
Mandal kirkes 200- års jubileum ble feiret høsten 2021 med en rekke flotte konserter og 
kulturarrangementer. Vi er takknemlige for at det disse månedene var åpnet opp for at inntil 
200 kunne samles, og at det på tross av korona-restriksjoner ble gjennomført flotte 
markeringer og opplevelse, og engasjement fra mange- ikke minst sangere og musikere! 
Høsten 2021 brukte vi mye tid på å forberede visitas. Det resulterte i en fin uke med besøk 
av biskop Stein Reinertsen og mange spennende og flotte møter med mennesker i 
menigheten og lokalsamfunnet.   
 
Det har vært to underlige år for menigheten, så vel som resten av samfunnet. Det er 
naturstridig for kirken å ikke skulle samle for mange og å holde avstand. Det har vært trist, 
ensomt, krevende og slitsomt for mange. Det har også resultert i kreative og alternative 
løsninger, mer digital aktivitet, og også mer hvile for enkelte.  
 
Kirketjenerne og kirkevertene fortjener en hyllest etter koronaen. Mens mange andre har 
hatt færre oppgaver og mindre aktivitet, har disse medarbeiderne hatt en stor utfordring 
med å ivareta smittevern og korona-restriksjoner. Jeg vil si tusen takk, på vegne av hele 
menigheten, til kirketjenerne og kirkevertene våre som har stått på og stadig tilpasset seg 
nye regler og retningslinjer.  
 
Fellesskap og gode relasjoner er oppskriften på det gode liv, slik jeg ser det, og nå er mine 
håp for menigheten at vi alle gjør det vi kan for å bidra til at kirken er et godt sted å være for 
alle! Vår visjon er jo; «Mer himmel på jord!                                                                                                         
 

Sokneprest i Mandal 
Eva Marie Jansvik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gledes bilde da 
antallsbegrensningene 
opphørte i høst  
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Ansatte - Bemanning 2021 
 

Prester 

• Eva Marie Jansvik 

• Bjørnar Johnsen Øybekk 

• Ragnhild Lakang Nordmark  

 
Kantorer 

• Britt Turid Madsen 

• Vatroslav Vudjan, 80 % 

 

Undervisningsleder 

• Oddveig Flatebø Olsson 

 
Menighetspedagog 

• Lotte Ploug 

 

Kirketjenere 

• Tor Magne Stoveland, Mandal kirke 

• Marit Røiseland, Holum kirke, 50 % 

• Håkon Kolstad Varhaug, Harkmark kirke 

 

Kirkegårdsarbeidere 

• Torbjørn Kloster 

• Dag Johan Bjørnhom 

 

Administrasjonen 

• Henriette Reiersen – konsulent, 80 % 

• Dianne Lauen Singstad – konsulent, 50 % 

• Siri Gjerdsjø Risdal – kirkegårdsleder 

• Tanja Sævik Husby – personalleder 

• Øystein Ferdenløy Ramstad – kirkeverge 

 
 
 

Mandal menighetsråd 2019-2023 
 
Menighetsrådet hadde 12 obligatoriske møter i 2021, inkludert årsmøtet og møte med 
biskopen under bispevisitasen. Dette til tross for at to menighetsrådsmøter ble avlyst pga. 
koronasituasjonen. Menighetsrådet behandlet 40 saker. 
 
Menighetsmøtet/Årsmøtet, hvor blant annet årsrapporten og regnskapet for 2020 ble 
presentert ble endelig gjennomført søndag 13. juni 2021 kl. 13.00 på Kirkesenteret. Møtet 
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hadde blitt utsatt fra 21. mars på grunn av koronasituasjonen på denne tiden. 43 stk. kom på 
Årsmøtet. 
 
Regnskapet føres av Regnskap Sør og revideres av Team Revisjon AS. 
 
 

Menighetsrådets sammensetning 
 
Etter valget senhøsten 2019 ble følgende menighetsråd valgt for perioden 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 (møter fast) 

Torunn Espeland Halvorsen 2. vara  

Glenn Ueland 3. vara  

Roy Pedersen 4. vara 

 
 

Menighetsrådets underutvalg 
 
Fra Mandal menighetsråd vil følgende personer delta i underutvalgene: 

Dåpsutvalget: Glenn Ueland 

Ungdomsutvalget: Øyvind Klungland Lund 

Ressursgruppe for barne- og ungdomsarbeidet i menigheten: Thor Anders Puntervold 

Diakoniutvalget: Gunn Hilde Syvertsen 

Gudstjenesteutvalget: Torunn Halvorsen og Arild Førsund 

Husstyret for Kirkesenteret: Elisabeth Mo Bakklund og Ole Erik Grostøl 

Misjonsutvalget: Frida Sandvik 

Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp: Roy Pedersen 

Kontaktperson for Kirkens SOS: Frida Sandvik 

Representantskapet for Menighetsbladet: Bjørn Arve Bentsen 

Styret i Frivilligsentralen: Arvid Adriaenssens og Elisabeth Mo Bakklund (vara)  

Menighetsbladet: Eva Marie Jansvik 
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Menighetsrådets arbeid 
 
Satsingsområdene for 2021 var som året før, men koronapandemien gjorde arbeidet til tider 
svært krevende. De fem hovedområdene som menighetsrådet i samarbeid med utvalgene og 
de ansatte ønsket å ha søkelys på var som følger: 

• Gudstjenestelivet 

• Diakoni 

• Kirkerom og det nye Kirkesenteret 

• Trosopplæring og ungdomsarbeid 

• Misjon 
Noen få eksempler på andre faste saker som menighetsrådet vedtar i løpet av året: 

• Offertildeling  

• Gudstjenesteplan for året 

• Regnskap  

• Budsjett 

• Menighetsmøte/Årsmøte 
 
 

Virksomhetsplan 
VVi 
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Kirkesenteret i Mandal 
 

Husstyret 
 
Husstyret er oppnevnt av Menighetsrådet og ivaretar hus-eieransvaret for Kirkesenteret i 
Store Elvegate 33 og 35 i eiendomssameiet med Sparebanken Sør.  Mandal sokn eier seksjon 
nr. 2 og 3.  Husstyret hadde følgende frivillige og ansatte medlemmer i 2021: Kai Sødal 
(leder), Astrid Braadland, Brynjulf Bakklund, Elisabeth Mo Bakklund, Bjørnar Johnsen Øybekk 
og Henriette Reiersen. Det har vært 8 møter inkl. video- og mailmøter.  Aktivitetene har vært 
begrenset av perioder med nedstengning av bygget som følge av smittevernreglene. Blant 
annet har opplæringsplaner for brukere av bygget med hensyn til brannsikkerhet og bruk av 
hjertestarter blitt utsatt. Fokus har i stor grad vært å bidra med forsvarlig gjennomføring av 
smittevern og teknisk internkontroll av bygget. 
  
Drift og vedlikehold av eiendommene 
Eiendommen driftes i stor grad av frivillige medarbeidere. Utvendig på baksiden av bygget er 
det ryddet og fjernet trær og avfall og satt opp nytt sikringsgjerde mot naboeiendommen.  
Innvendig er tekniske installasjoner for lyd og lys på scenen og Kirketorvet under utbedring. 
Frivillige utfører også ukentlig renhold, søppeltømming, og løpende vaktmesteroppgaver 
med oppfølging av avløpssluker på takene, rensing av støvfilter i varmepumpene og annet 
nødvendig vedlikehold av teknisk utstyr. Lovbestemt internkontroll utføres i samarbeid med 
eksterne leverandører for elektro, alarmer, brannslukningsutstyr, ventilasjon, kjøkken, 
fettutskiller og løfteplattformer. Elisabeth Mo Bakklund har vært frivillig vaktmester. 
Det er også gjennomført en god del planleggingsarbeid med tanke på å oppgradere 
elektriske installasjoner og nytt ventilasjonsanlegg i kinoen. Begge deler er i dag helt eller 
delvis integrert i seksjon nr. 1 – bankbygget. Det er behov for å separere den tekniske 
infrastrukturen mellom seksjon nr. 1 og nr. 3.  I den forbindelse holder vi på med å foreta en 
helhetlig vurdering av både innvendig og utvendige tekniske oppgraderings- og brukerbehov 
for kinoen og tilsluttede rom. De foreløpige kostnadsanslagene er antydet til ca. kr 2,1 mill. 
 
Driftsmodell for utøvelse av menighetsaktiviteter                                                                                                  
Kirkesenteret kan beskrives som en «grunnmur» for utøvelse av menighetsaktivitetene.  
Gjennom et aktivt og mangfoldig, frivillig, ulønnet arbeid og stor giverinnsats blant mange av 
menighetens medlemmer, stiller Mandal menighetsråd et flott og hensiktsmessig lokale til 
disposisjon for de mange aktivitetene som utøves både på dagtid og kvelder hele uka.  Det er 
gledelig å oppleve at hele Kirkesenteret er i flittig bruk, og at mange trives der allerede, og at 
flere i alle aldersgrupper har lyst til å delta. 
I tillegg til menighetens egne aktiviteter, har vi 8-9 ulike samarbeidende organisasjoner med 
tilknytning til menigheten. Flere av disse bruker Kirkesenteret til sine aktiviteter og regnes 
som en del av Mandal menighets arbeid.  Dessuten kan det være et ubenyttet potensialt til 
ytterligere sporadisk utleie av blant annet kinoen når oppgraderingen er gjennomført.  
For å kunne fortsette den gode praksisen med fri tilgang til lokalene både for lokale 
samarbeidende foreninger og menighetens egne aktiviteter, er vi avhengige av om lag kr 2 
mill. i årlige inntekter til å dekke driftskostnader og betjening av renter og avdrag. Hittil har 
det gått bra og håper det vil fortsette.  En god del av foreningene og foreningenes 
medlemmer, er viktige og store bidragsytere med gavemidler til driften.  
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Innsamlede midler – hvor kommer pengene fra og hvordan anvendes disse? 
Inntektene til drift av Kirkesenteret utgjorde i 2021 kr 1.970.000. Pengene kommer fra utleie 
av kontorer inkludert kortere sporadiske utleie med 28 %, faste og sporadiske givere med 39 
%, foreninger/lag med 31 % og diverse ofringer/kollekter med 2 %.  Kort oppsummert består 
¾ av inntektene av samlede gaver enten fra enkeltpersoner og ulike fellesaktiviteter – alt 
basert på frivillighet og et omfattende dugnadsarbeid.  
 
Vi er helt avhengige av at mange av menighetens medlemmer fortsatt har evne og vilje til å 
støtte opp om Kirkesenteret og er takknemlige og ydmyke for denne innsatsen og giverviljen 
med over 100 faste avtaler. Det er en tillitserklæring, som vi fortsatt skal vise oss verdige til, 

gjennom en god bruk av gavemidlene.  
De innsamlede midler anvendes med 49 % til 
avdrag på lån. Gjeld p.t. utgjør kr 16,5 mill. og 
de årlige avdragene i underkant av kr 1 mill.   
19 % av innsamlede midler går til å dekke 
lånerenter, mens 25 % går til drift, vedlikehold 
og oppgradering lyd/lys utstyr. «Overskuddet» 
i 2021 for Kirkesenteret utgjør 7 % og 
overføres videre til bruk i de kommende årene. 
En del av disse pengene er bundne avsetninger 
til forpliktelser.   
 

                                                                                                            
Oppgaver i årene fremover 
I løpet av 2022 håper vi å gjennomføre følgende tiltak:  

Vedlikehold og reparasjon av utvendige tak på 
kinosal, scene og garderober 
Installere nytt ventilasjonsanlegg i kinoen 
Omlegging/oppgradering av inntaksstrøm, 
sikringstavler og ny brannalarm 
Ombygging og tilpassing av garderoberom/ 
foajeen/ inngangsparti samt komplettere bilde - 
og lydinstallasjoner på scenen 
For at finansieringsplanen for tiltakene skal 
holde, forutsetter vi at selve det økonomiske 
fundamentet for kirkesenterets eksistens, de 
frivillige gavene, som utgjør ¾ deler av det 
samlede årlige inntektsbehov på minst kr 2 mill. 

fortsetter. I den sammenheng er vi takknemlige og glade for mange frivilliges innsats 
gjennom innsamlingskomiteen og «Foreningen Kirkesenterets Venner» (bruktbutikk, 
markedsdag, gresk aften m.v.). I tillegg vil vi som «hus-eier» fortsette arbeidet med å 
forbedre/dokumentere rutinene for intern kontroll (brannsikkerhet, løpende ettersyn av 
tekniske installasjoner, renhold osv.) og gjennomføre opplæring av arrangøransvarlige. Vi vil 
også revidere bruks- og utleiereglement for lokalene. 

 
 

Drift /vedl.
25 %

Avdrag 
på lån
49 %

Renter 
19 %

Overføres
7 %

Anvendelse av pengene 

Utleie
28 %

Faste givere
39 %

Foreninger
31 %

Ofringer/kollekt
2 %

Innbetalte midler kr 1.970.000 
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Verter på Kirketorvet  
 
2021 har i likhet med 2020 vært et spesielt år på kirketorget. Korona situasjonen har 
medført svært mye usikkerhet både for verter og gjester. Strenge regler vedrørende 
registrering av gjester, avstandsbegrensning, bruk av munnbind, vaskeregimer og 
«spriteregimer» medførte denne ubehagelige usikkerheten for alle. 
Vi har også registrert en stor nedgang av antall gjester i 2021. Dette kan også ha sin årsak i 
oppfordringen fra sentrale og lokale myndigheter om å begrense den sosiale kontakten og 
antallet nærkontakter.  Det at «torvet» til tider også har vært helt stengt har medført lite 
kontinuitet. Vertene har støttet opp om restriksjonene og vært positive til de tiltak som har 
blitt iverksatt. Nå håper vi bare på bedre tider og ser frem til normal drift. 
Sender en stor takk til alle vertene som trofast har stått på gjennom pandemien. De har alle 
vært positive og optimistiske. Gjestene har også gitt uttrykk for at det har vær godt å komme 
på «torvet». De opplever seg sett og godt mottatt. Varm vaffel og en kopp kaffe, en god 
samtale har tross alt vært lyspunkter i den tiden vi har vært igjennom. 
I begynnelsen av desember hadde vi en sosial samling med vertene. Vi spiste pizza og 
evaluerte driften. Alle kom til ordet og det var svært mange positive uttalelser om hvor 
trivelig denne oppgaven er i menigheten. 
 
 

Innsamlingskomiteen 
 
Medlemmer: Astrid Braadland, leder, Helga Marie de Presno, Finn Vidar Mo og Kai Sødal. 
Finn Vidar Mo gikk ut av komiteen etter 1.halvår. Bjørn Arve Bentsen tiltrådte 2. halvår. 
Komiteen er glad for at vi dermed har fått en tettere kontakt mot menighetsrådet. Dette 
behovet ble forelagt menighetsrådet i brev datert 1.11.21. 
Det er avholdt tre komitemøter. 
 
Komiteens hovedoppdrag har vært å følge opp givertjenesten til Kirkesenteret, bidra til 
inntektsbringende arrangementer og følge med på den økonomiske situasjonen for huset. 
Dette året ble arbeidet, som for de fleste, hindret av koronarestriksjoner. Planlagte 
arrangementer ble avlyst.  
 
Et lenge planlagt inspirasjonsmøte om givertjeneste ble gjennomført i september. Tore 
Gullaksen holdt et inspirerende foredrag for medlemmer av innsamlingskomiteen for 
trosopplæring, innsamlingskomiteen for Kirkesenteret og kommunikasjonsgruppa. 
 
Gaver. Vi er svært takknemlige for den store trofastheten vi ser i den faste givertjenesten og 
for ekstragaver som kommer innimellom. Dette året har vi mottatt kr 884.000. Dette er en 
av grunnpilarene i inntektsstrømmen og helt avgjørende for driften av Kirkesenteret. 
Vi kan bare si Tusen takk! 
 
Mål for 2022: 
Øke inntektene og få flere faste givere 
Arrangere inntektsbringende arrangementer. 
Få på plass en ordning for Testamentariske gaver. 
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Markedsgruppa 
 
Markedsgruppa har hatt som formål å arrangere årlig vår-marked til inntekt for 
Kirkesenteret. Markedet i 2021 ble avlyst pga. korona, markedet i 2020 ble også avlyst av 
samme grunn. Det siste markedet som ble gjennomført var i 2019 og var det 6. siden starten 
i 2014. 
På markedene selges håndarbeidsprodukter av mange forskjellige teknikker. Det er arbeidet 
med å produsere produkter som selges eller loddes ut og å organisere markedet som samler 
oss  
Møtene har vært på Kirkesenteret annen hver uke, torsdager fra 17 til 19 
Det var ingen møter våren 2021 pga. korona, men det har vært 7 møter høsten 2021 med i 
gjennomsnitt 8-9 deltakere på hvert møte 
Inntekt for salg i forbindelse med påske, Bruktbutikken og privat: 3490,- 
 
 
 

Trosopplæring 
 
 

Hovedmål for trosopplæringen: 
 

1. Gi barn og unge årlige opplevelser som gir kunnskap om kirken, styrke til troen og 
hjelp til å mestre livet. 

 
2. Ha en trosopplæring som er nær dagens barn og unge gjennom tiltak og aktiviteter 

hvor barn og unge trives og opplever at de blir sett og tatt på alvor. I en slik 
atmosfære skal troen formidles, næres og styrkes, gjennom en trosopplæring som er 
nær troens kilder. Dette for å inspirere barn og unge til aktiv tjeneste i kirke- og 
samfunnsliv. (Fra Lokal plan for trosopplæring) 

 
 

Dåpsutvalget i Mandal 
 
Utvalget bestod i 2021 av Ameli Rølland, Rita Brådland, Vibeke Gislefoss, Gunhild og Glenn 
Ueland og Lotte Ploug. 
Vi hadde to møter i 2021, hvorav én ble digitalt. 
Som alt annet dette året ble det flere forandringer og avlysninger av aktiviteter og tilbud 
som vi hadde planlagt for året. 
MEN vi fikk gjennomført alternativ juniorkonfirmantleiren i februar - ingen overnatting på 
Solstrand men heller to flotte kveldssamlinger (fordelt med to skoler pr. kveld) i Mandal 
sentrum med uteaktiviteter i snøen, litt inne på Kirkesenteret, grillings og varm kakao - et 
alternativ som viste seg å fungere veldig bra og ga gode tilbakemeldinger, utdeling av 5 års 
dåpsgave i august, Bekkevandring og Tårnagent i september, Agent for rettferdighet og 
skattejakt/utdeling av 4 års bok i oktober og Lysvåken i november. 
Vi hadde planlagt Krølletrall samling i desember med en ny vri, hvor vi hadde invitert barn og 



side 12 
 

foreldre til fellesmiddag i forkant av samlingen - det var mange påmeldte…..men denne ble i 
siste øyeblikk avlyst på grunn av nedstengningen i desember….så ergerlig! 
Nå håper vi virkelig på nye og bedre tider i 2022! 
Dåpsutvalget er en super gjeng som gjør en fantastisk jobb, år etter år - TUSEN TAKK! 
 
 

Babysang 
 
Vi er 2 ansatte som har hver sin gruppe på ca. 10 babyer/mødre og har sangsamlinger i ca. 
35 minutter i henholdsvis Klosterhaven og Lillesalen. Etter sangstunden møtes alle på 
Kirketorvet hvor en god lunsj, tilberedt av en gjeng med frivillige (5 damer som bytter på) 
nytes mens gode samtaler og nye vennskap oppstår. 
Vi tilbyr kurs både på onsdager og torsdager. 
Til tross for pandemien har det i løpet av 2021 vært ca. 60 babyer og deres mødre (få fedre) 
på kurs. Vi har hatt god dialog med kommuneoverlegen med tanke på smittevern, så vi har 
kunne drive vårt arbeid innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Dette har vært til 
stor glede for deltakere, frivillige på kjøkkenet og vi som er ansatt. 
Vi tror på at denne -for mange-første kontakten (utover dåpen) med menigheten/kirken er 
viktig for barnets og familiens tilhørighet til disse og opplever også at Kirkesenteret er et 
sted som har lav terskel for mange som kanskje ikke har slitt ut kirkebenkene igjennom 
årene. 
 
 

Småbarnssang 
 
I 2021 ble det vanskelig å få til Småbarnssang. I lange perioder var det ikke mulig å 
gjennomføre på grunn av pandemien og de periodene hvor vi kunne var det ikke særlig 
mange som benyttet seg av tilbudet. 
Det er heldigvis mange fine tilbud på dagstid for barn og deres foreldre som ikke er i 
barnehage, både åpen barnehage i regi av Mandal videregående skole, Småbarnssang på 
bedehuset osv.  
Vi vil vurdere vårt tilbud i 2022. I mellomtiden er vi så heldige å kunne tilby Familiebaluba, 
hvor vi ser at en del av de som tidligere har gått på babysang deltar. 
 
 

Klubben  
 
Klubben har gjennomført 5 samlinger i 2021. 
Klubben er et lavterskeltilbud for 5.-8.klasse, med fokus på å bygge tilhørighet. Vi har kiosk, 
spill, bordtennis, lek, sosialt og kos. Klubben skal være et trygt sted med barna i sentrum.  
Besøket ligger mellom 30-55 på en vanlig fredagskveld. 
Vi arrangerer temakvelder med aktiviteter som Kahoot, Mesternes Mester og Quiz-kveld. 
 
 

Budsjett Klubben 2022  
Premier 5000 

Nintendo Switch m/ 4 kontrollere 8000 
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Arbeidstøy m/profilering 5000 

Tur 10000 

  
Kveldene gjennomføres med frivillige voksne og ungdommer. Vi er 4 – 5 voksne pr. gang og 
ca. 5 ungdommer som er med som hjelpeledere. 
 
Klubbens styre består av leder Marta Grostøl, 1.nestleder Oddmund H. Døble og 2.nestleder 
Brynjulf Bakklund.  
 
 

Ungdomsutvalget i Mandal og Holum  
 
Utvalgsmedlemmer: 
Filip Olsson (Mandal), Emilie Farestad (Mandal, til juni), Nikolai Eikeland (Mandal), Alette 
Kristine Syvertsen (Skjernøy), Åshild Bakklund (Mandal), Ingeborg Øybekk (Mandal), Maria 
Reitan (Mandal, til juni), Sondre Ro Nilsen (Mandal), Lars Vegard Osestad (Mandal), Øyvind 
Klungland Lund (Mandal MR), Bjørnar Johnsen Øybekk (Sogneprest Holum) og Oddveig 
Flatebø Olsson (Undervisningsleder, sekretær). 
Utvalget har avholdt 4 møter i 2021, 3 på våren og 1 på høsten. 
 
Formål og målgruppe: 
Planlegge og gjennomføre aktiviteter for aldersgruppen 13-18 år, med hovedfokus på 
konfirmantene. 
 
Aktiviteter: 
Utvalget har arbeidet med følgende saker i 2021: 
Kick off for konfirmantåret: Ble dessverre ikke gjennomført pga smittesituasjonen. Alt var 
planlagt og klart, men den dagen vi skulle gjennomføre måtte vi avlyse.  
Konfirmanter: I år var det totalt 113 konfirmanter i menighetene. Vi tok imot påmelding til 
nytt konfirmantkull i løpet av høsten. Det blir 144 konfirmanter i 2022.  
Ungdomsgudstjenester i Holum: I Holum har det vært 3 ungdomsgudstjenestene i kirken. 
UG på bedehuset stiller opp. Samarbeidet med dem fungerer veldig godt.  
Ungdomskirke i Mandal: Det ble ikke arrangert ungdomskirke på Kirkesenteret i år. Det ble 
arrangert ungdomsgudstjeneste på Skjernøy 11.juni.  
Konfirmantleir GRIMSTAD: Leiren ble gjennomført 23.-26.juni. Vi arrangerte leir sammen 
med Marnardal sokn. Vi var på Drottningborg vgs. HEKTA bistod med ledertrening i forkant 
av leiren og vi fikk tilgang til aktiviteter og program som de bruker. HEKTA var ikke arrangør 
av årets leir, da de måtte avlyse alle sine leirer pga pandemien. Neste år er det HEKTA som 
arrangerer leir for oss. Vi var veldig godt fornøyde med Drottningborg og ønsker å komme 
tilbake dit på konfirmantleir  
Budsjett for 2020: Levert menighetsrådene. 
Haydomaksjonen: Gjennomført med konfirmantene våren 2021. To heldige konfirmanter 
vant tur og reiser til Haydom i høstferien 2022. Vinnerne er Sally Bjørnstad og Oliver 
Pettersen. Det kom inn rekordsum på kr 203 716,- til Haydomaksjonen. 
Actionhelg på Evjetun: Ledertreningshelg med 10.klassingene som var konfirmanter dette 
året. Samarbeid med Marnardal sokn.   
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Arrangement avlyst pga Covid-19 
Konfirmantfest i Holum og Mandal 
Actiondag for 8.klasse 
Natt-turnering for 10.kl  
 
Planlagt virksomhet for 2022: 
Kick off for konfirmantene 8.januar, konfirmantfester 13. og 14.mai, Actiondag i juni, 
konfirmantleir i Grimstad 22.-26.juni, ungdomsgudstjenester på fredager i Holum 
Ungdomsgudstjenester i Mandal i forbindelse med ChurchChillCafé, noen lørdager i 
semesteret, natt-turnering i november, ledertrening for ungdommer  
 
 
 

 
 
 

ChurchChillCafé  
 
Styret består av: Alette Kristine Syvertsen, Amanda Lie Hortman, Aurora Bakklund, Solveig 
Jalia Sætrenes Olsen, Maria Reitan (til juni), Nikolai Eikeland (til juni) og Oddveig Flatebø 
Olsson 
Året startet med høy smitte i kommunen og vi fikk ikke startet opp som planlagt i januar. 
Første samling ble gjennomført ute på Verkssletta i mars. Vi hadde 4 samlinger ute i løpet av 
våren. Vi var en liten gjeng med ungdommer som møttes ute til forskjellige aktiviteter. I mai 
og juni hadde vi to vanlige ungdomskafeer på Kirkesenteret. Vi startet opp med friskt mot i 
september og har hatt ungdomskafe 5 ganger i høst.  
 
Høydepunktet var Halloween-kvelden 31.oktober. Da var det over 80 ungdommer inne på 
Kirkesenteret. Styret pyntet kirkesenteret og arrangerte Escape Room. Vi så film og hadde 
kåringer av best utkledning mm. Det var en fantastisk kveld! 
 
Vi ønsker å bytte navn, og styret arbeider med nye forslag. Vi håper å ha det på plass i løpet 
av våren 2022.  
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Familiearrangement 
 

Familiebaluba 

 
Mandager samles store og små til middag, samling og aktiviteter på Kirkesenteret. Dørene 
åpnes kl.16 og middag fra Nødings serveres frem til kl. 17. Middagen avsluttes med en kort 
samling med sang, bønn og bibelfortelling. Så er det ulike aktiviteter for små og store barn.  
 
BalubaSang er for alle som liker å synge, danse og prøve seg på rytmeinstrumenter. Her 
samles primært førskolebarna i klosterhaven sammen med en voksen eller to, og det er mye 
sang- og bevegelsesglede. De større barna er med på aktivitetsgruppe.  
 
Vi er normalt et sted mellom 30 og 50 som kommer, og det er plass til flere. I 2021 prøvde vi 
ut flere nye ting som basar (veldig populært) og ulike verksted som dyktige frivillige har tatt 
ansvar for. Våren 2021 lot det seg ikke gjøre å samles på grunn av covid19-restriksjoner, men 
høsten fikk vi gjennomført en del samlinger før samfunnet igjen stengte ned. Familiebaluba 
drives av frivillig engasjement, og har en ledergruppe på 6-8 i tillegg til flere medarbeidere 
som bidrar med oppvask, rigg og rydd. 
 
 

 
 
God gammaldags basar på Kirkesenteret – med tre-årer og mange gevinster.  
 
 

Undervisning for voksne 
 

Alpha- kurs  
 
Alpha kurs er et ti ukers innføringskurs i den kristne tro. Samlingene har vært på 
kirkesenteret på onsdager fra kl.13.00-14.30. Undervisningen har foregått på nett med 
engelsk tale, tekstet på norsk. Innholdet i undervisningen har gitt et godt utgangspunkt for 
samtale, refleksjon og undring om sentrale temaer.  
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I 2021 har vært et spesielt år på grunn av korona pandemien. Av smittevern hensyn måtte 
kurset i en periode stoppe opp. Kurset skulle ha vært avsluttet på våren, men av nevnte 
grunn ble siste del av kurset gjennomført på høsten.  Vi har hatt syv spennende deltagere og 
de har gitt uttrykk for at kurset engasjerer og er nyttig.  
 
Vi har alle gledet oss til samlingene og opplevd det meningsfylt å samtale om disse sentrale 
spørsmålene. Sogneprest Bjørnar Johnsen Øybekk har vært med som kursholder. Asbjørn 
Flåt er kursleder.    
 
 

Kveldsbibelskolen “Tirsdag 19-21”  
 
Ledergruppe: Helga Marie de Presno og Astrid Braadland. Vi har hatt to ledermøter for å 
planlegge kommende semester. 
 
Samlingene våren 2021 ble avlyst på grunn av korona. 
Høsten startet opp med første samling 21.september. Etter fire samlinger ble det stans igjen 
på grunn av korona. 
Frammøtet har vært veldig godt. Ca. 50 personer flere ganger. Vi ser at denne type samvær 
har stor betydning, og håper at det snart kan bli stabilt igjen. 
Det er en takknemlig jobb å be folk om å bidra, både til undervisning og ved praktiske 
oppgaver. 
  
 

Diakoniarbeidet i menigheten 
 

Diakoniutvalget  
 
Utvalget har bestått av Gunn Hilde Syvertsen som leder. Med seg har hun Eva Marie Jansvik, 
Venke Kristensen og Kaja Kristensen. Det har vært et stille år i utvalget. Vi er takknemlige for 
at mange av undergruppene fungerer godt, og det har derfor ikke vært nødvendig med så 
mange møter. I forbindelse med allehelgensdag, så har kirka åpent en time hvor pårørende, 
og andre som ønsker et stille sted, kan komme innom. Sammen med de kirkelige ansatte var 
det diakoniutvalget som var med på dette ved å servere kaffe, ønske velkommen i døra, og 
være til stede om noen skulle ha behov for en prat. En veldig fin stund der flere var innom 
for å tenne lys og sitte i kirkebenken og lytte til fin musikk.  
 
I 2022 skal det utarbeides en virksomhetsplan, og dette ser vi frem til, og 
muligens får vi til noe nytt for noen av de mest sårbare, og få til noe som kan 
føre til tilhørighet for alle uansett alder og livs situasjon. 
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Jubilantgaver 
  
I 2021 fikk 23 90- åringer blomst fra menigheten i anledning sin fødselsdag. Det samme                    
gjorde 2 100- åringer. Elisabeth Mo Bakklund og Helga Marie de Presno, samt prestene,           
deler ut blomstene. 
 
 

Kirkeskyss 
 
På grunn av pandemien ble det lite kirkeskyss i 2021. Under normale omstendigheter 
organiseres skyss til og fra kirka hver søndag. De som trenger skyss kan ringe og be om det. I 
2020 var 12 sjåfører. Dette tilbudet har vi ikke kunnet opprettholde etter at corona-
pandemien brøt ut, og det er uklart hvor mang sjåfører som er klar igjen i 2022. 
 
 

Sorggrupper 
 
Mandal menighet og Den norske kirke i Lindesnes samarbeider med Mandal Frivilligsentral 
om å tilby sorggrupper til pårørende og etterlatte. Gruppene har oppstart hver høst og hver 
vår, og hver gruppe møtes 5-6 ganger på Frivilligsentralen.  Gruppene har vanligvis 6-8 
deltakere, i tillegg til gruppelederne.  
Menigheten sender ut invitasjon til alle som står oppført som nærmeste pårørende hvor det 
er gjennomført gravferd foregående halvår, men gruppene er åpne for alle. Når 
invitasjonene er sendt ut, følger prestene opp ved å ta en telefon til hver enkelt. 
Reidun Bruskeland Hinna ved Frivilligsentralen bidrar med administrasjon og tilrettelegging.  
I 2021 ble det gjennomført 2 grupper på våren og 1 gruppe på høsten. Gruppelederne har 
vært Nina Fjeldsgaard Regevik, Anette Nilsen, Grete Bruskeland Sjølie, Rolf Martin Synnes og 
Per Løvaas. Per meldte tidlig i 2021 at han kom til å tre ut av oppgaven i forbindelse med at 
han skulle bli pensjonist, og han ble i september takket av med velfortjente blomster etter 
16 års engasjement i sorggruppearbeidet.    
De andre gruppelederne melder om trivsel i oppgaven, og er motiverte for å fortsette 
engasjementet.  
 
 

Tro og Liv 
 
Våren 2021 hadde vi ikke møter pga. korona.  
Ledergruppa hadde møte 21.juni. Da overtok Gro-Kersti som leder. Aud Arntsen og Hildur 
Hågensen takket for seg. Vi satte opp høstprogrammet. 
 
På høsten hadde vi møter 13.sept, 11.okt, 8.nov og HEL gudstjeneste 14.nov. 
Vi fikk gjennomført alt unntatt møtet i desember 13.des, før korona igjen satte en stopper 
for oss. Det ble gjennomført en HEL-gudstjeneste 14.nov, med Rune Rasmussen som prest. 
Han deltok på kirkesenteret mandagen før, da gikk vi gjennom agendaen og øvde. 
 
Ledergruppa består nå av: Per Ragnar Haraldstad, Christoffer Westermoen, Ragnhild 
Ellefsen, Dagny Harkmark Straume, Maja Aanensen, Anne Lise Mortensen, Kåre Rosseland, 
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Irene Skogen, Bjart Are Gjerstad, Gro-Kersti S. Førsund, Ingrid Kristine Turnbull. Rolf Arne 
Wrålsen døde dessverre 31.des.  
 
 

Grønn menighet 
 
Medlemmer våren 2020: Aurora Bakklund, Solveig Jalia S Olsen, Helle Emilie Osestad 
og Astrid Braadland. Det har ikke vært aktivitet i 2021, men Kaia Kristensen vil ta opp tråden 
igjen når korona situasjonen bedrer seg. 
  
 

Åpen julefeiring 
 
Også i år gikk Åpen julefeiring av stabelen på Kirkesenteret i regi av Mandal Frivilligsentral, 
Frelsesarmeen i Mandal og Mandal menighet. En komite bestående av Randi Fredriksen, 
Trine Kvalnes, Tor Bernt Sunde, Karin Walvick Dahl og Eva Marie Jansvik planla 
arrangementet gjennom høsten, samt samlet inn penger fra næringslivet til julegaver. 
Nødings Delikatesse donerte også i år julematen, og en rekke butikker bidro med blomster, 
pynt, drikke og kaker.  
11 frivillige stilte seg til disposisjon på julekvelden, og der var 20 gjester. Karin ledet kvelden 
og spilte piano til julesanger. Trine leste juleevangeliet. Andreas og Solveig Westermoen 
deltok med sang og musikk. Dette året var det også nødvendig med korona-restriksjoner, og 
det var fokus på at arrangementet er primært for de som blir sittende alene på julaften. 
Dette vil komiteen oppmuntre til at blir målgruppen fremover også.  
 
 

Mandal Frivilligsentral 
 
Vårt motto er: «Gjøre Mandal - Lindesnes kommune- til en bedre plass å bo - på tvers av 
ulikheter».  
 
Alt i alt i et år med pandemi og Covid-19, har sentralen også i 2021 vist at vi er en viktig 
møteplass hvor enkeltmennesker, organisasjoner og kommunen kan henvende seg for større 
og mindre oppgaver. Vi blir absolutt regnet med. Og ikke minst takk til alle dere 315 
registrerte frivillige, som gjør dette mulig.  
 
Styret i Frivilligsentralen 2021: 
Mandal Menighet: Arvid Adriaenssens, vara Elisabeth Mo Bakklund 
Lions Mandal: Jon Inge Aasen– styreleder, vara Bjart Gabrielsen 
Lindesnes kommune: Johanna Engamo – nestleder, vara Nadja Damkås 
Mandal Røde Kors: Sigrun Wergeland, vara Ella Abrahamsen 
Mandal Sanitetsforening: Anne Britt Leite Salvesen, vara Berit Vesterheimsteigen 
Frivilliges representant: Per Alf Jørgensen, vara Øystein Steinsvåg 
 
Vi har hatt 6 styremøter og årsmøtet ble holdt 14.juni på Kastellet.  
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I juni 2021 ble samarbeidsavtalen mellom Lindesnes kommune og de tre frivillig sentralene 
underskrevet på et møte i bystyresalen.  
 
Noen av aktiviteten i Mandal Frivilligsentral.  
Datahjelp/Senior surf, Tirsdagsgruppa, Tirsdagslunsj, Torsdagskafe, Bussturer, 
Følgehjelp/besøksvenner, Dugnad på vaksinesenteret, «Ut i 150» gode 
restaurantopplevelser til eldre, Lese-venn, Lyttevenner, Pårørendeskolen, Tirsdagskino, 
Besøksvertordning på Mandal Sykehjem, Kurts Kafé, Samtalegruppe for pårørende til 
personer med demens, BUA Mandal, Mandal Makerspace, «Syng deg glad», Sorggrupper og 
Åpen Julefeiring. For mer informasjon om hver enkelt aktivitet se årsrapporten på nett. 
 
Samarbeid mellom Mandal Frivilligsentral og Mandal menighet: 
Sorggruppe: I 2021 klarte vi å gjennomføre tre sorggrupper i løpet av året – to på våren og 
en nå i høst. I vår sluttet Per Løvaas som leder av sorggruppene etter ca. 14 år som frivillig i 
dette arbeidet. Han fortjener stor takk. Heldigvis fortsetter det gode arbeidet, og vi har tre 
flotte frivillige med i arbeidet fra oss.  
Åpen julefeiring: Vi deltok i år også i planleggingen av Åpen Julefeiring sammen med kirken 
og Frelsesarmeen. Vi pleier å skaffe frivillige til selve julefeiringen, men vi kunne ikke ha så  
mange til stede pga. korona, så kirken organiserte dette i år. Vi tok imot påmelding sammen 
med de andre arrangørene som tidligere år. 

 

Misjonsarbeidet i Mandal menighet 
 

Misjonsutvalget 
 
Misjonsutvalget har i 2021 bestått av følgende medlemmer:                                                                  
Tor Magne Stoveland,  Marion Høyland Sødal, Aud Marit Skjelsbæk (sekretær) og Frida 
Sandvik (leder).   
 
Ifølge menighetsrådets virksomhetsplan skal misjonen være en integrert del av menighetens 
arbeid. Det skal være et aktivt utadrettet misjonsarbeid og utvalget skal skape engasjement 
for menighetens misjonsprosjekter.  
 
Mandal menighets misjonsprosjekter har i 2021 vært Stefanusalliansens arbeid blant 
søppelplass-barna i Kairo og NMS misjonsarbeid i Estland. Det ble fra nyttår 2020 signert en 
3 års-avtale med begge disse, som innebærer bl.a. minst to ofringer pr år til hver av dem. 
Utvalget har i 2021 bare hatt ett møte: 5/10. Dette skyldes at smittevernet ved 
koronapandemien har hemmet utvalgets aktivitetsnivå. Vi håper på et mer aktivt år i 2022! 
 
Leder av misjonsutvalget har deltatt i to møter for planlegging av Hellig tre kongers fest, men 
ved strengere smittevernregler, ble vi enige om å utsette festen ett år til.  
Vi får jevnlige oppdateringer fra NMS/Estland og Stefanusalliansen, noe som vi setter pris på. 
Vi håper 2022 skal gi muligheter for større engasjement i menigheten for disse 
misjonsprosjektene. 
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Innsamlede midler 2021: Stefanusalliansen: kr. 14.780    NMS/Estland: kr. 12.729 
                                           
Stefanusbarna i Kairo                                                  NMS i Estland 

                       

 
 

  

 

 

 
 
 
 

Gudstjenestelivet i Mandal menighet 
 

Gudstjenesteutvalget i Mandal 

Gudstjenesteutvalget har bestått av Bodil Jacobsen, Torunn E. Halvorsen, Kantor Britt Turid 
Madsen, Sokneprest Eva Marie Jansvik og Arild Førsund (leder). 

Koronarestriksjoner har lagt en betydelig demper på aktiviteten. Utvalget har hatt 2 møter, 
og har i perioden bare i liten grad arbeidet med virksomhetsplanens fokusområder og 
hovedmål: 

1. Øket gudstjenestedeltakelse 
2. Gudstjenester som favner på tvers av alder 
3. Sammenheng mellom gudstjeneste og sosial aktivitet. 

Flere aktiviteter har måttet utgå, bl.a. fasteaksjonen. Når det har vært mulig har 
middagsgruppa servert kirkemiddag på Kirkesenteret etter gudstjenesten. Dette er et tiltak 
flere har satt pris på og som vi ønsker å arrangere månedlig så snart som mulig. 
Av saker utvalget har behandlet nevnes her: 
 

• Gudstjenesteplanen 

• Fysisk tilrettelegging for bedre audiovisuelle forhold i kirka 

• «Streaming» av gudstjenester 

• Hva kan vi gjøre i gudstjenesten for at barna har lyst til å komme? 

• Vurdere om enkelte gudstjenester kan gjennomføres som generasjonsgudstjeneste 
på Kirkesenteret 

• Prestenes forslag til justering av ordning for hovedgudstjenesten 
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Kveldsmesse   
 

Et nytt tiltak som hadde oppstart høsten 2020, er Kveldsmesse. Dette er ment å være en 
gudstjeneste med lav terskel tilpasset de yngre generasjonene. Kveldsmesse arrangeres siste 
søndag i måneden i Mandal kirke kl.20.00. Det har vært intensjonen at det skal være sosialt 
med kirkekaffe i etterkant, men det har vært utfordrende å gjennomføre av korona- hensyn.  
På tross av pandemien fikk vi gjennomført 5 kveldsmesser i løpet av 2021. En gruppe på ca. 
15 har vært medvirkende som lovsangs ledere, vertskap, tekniker, band og soloopptredener. 
Erfaringen er at det kommer både ungdommer, unge voksne, voksne og eldre. Noen 
kommer både på hovedgudstjenesten på formiddagen og i tillegg på kveldsmesse. I tillegg 
når vi en del som ikke kommer på hovedgudstjenesten. Det kommer tilbakemeldinger på at 
dette tilbudet møter et behov som har vært i menigheten og i byen, og gudstjenesteutvalget 
ønsker å opprettholde dette gudstjeneste-tilbudet.  
 
 

Statistikk 
 

Mandal kirke 2017 2018 2019 2020 2021 

Hovedgudstjenester på 

søndag og helligdager  

59 61 62 62 57 

Gjennomsnittlig antall 

deltakere 

254 241 212 85 91 

Gudstjeneste med 

nattverd  

23 26 56* 35* 25 

Gjennomsnittlig antall 

nattverdgjester 

127 126 195 61 67 

Dåpsgudstjenester     13 

Døpte 77 57 70 58 46 

Familiegudstjenester  7 10 11 10 7 

Ungdomsgudstjenester 0 0 2 4 4 

Konfirmerte 91 115 73 94 89 

Antall vigsler 26 17 7 11 8 

Antall gravferder 124 x 118 92 98 112 

 
*I Her har vi telt med nattverdgudstjenestene på institusjonene 
X Alle begravelser (ikke bare v/prest) 
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Skjernøy kapell 2017 2018 2019 2020 2021 

Hovedgudstjenester på 

søndag og helligdager  

19 21 21 13 12 

Gjennomsnittlig antall 

deltakere 

105 87 84 64 54 

Gudstjeneste med 

nattverd 

12 11 11 4 4 

Gjennomsnittlig antall 

nattverdgjester 

72 55 54 61 33 

Dåpsgudstjenester     3 

Døpte 6 3 7 8 12 

Familiegudstjenester  3 2 2 2 2 

Ungdomsgudstjenester 0 1 1 1 1 

Konfirmerte 6 7 2 4 3 

Antall vigsler 0 2 1 0 1 

 
 

Harkmark kirke 2017 2018 2019 2020 2021 

Hovedgudstjenester på 

søndag og helligdager  

15 16 17 10 11 

Gjennomsnittlig antall 

deltakere 

65 48 46 41 35 

Gudstjeneste med 

nattverd 

6 5 9 3 3 

Gjennomsnittlig antall 

nattverdgjester 

43 27 29 29 22 

Dåpsgudstjenester     6 

Døpte 3 4 7 10 12 

Familiegudstjenester  1 2 3 2 3 

Konfirmerte 5 2 3 4 6 

Antall vigsler 2 3 4 5 0 

Antall gravferder 5 3 4 0 4 

 
 

 

Tidebønn i Klosterhaven 
 
I 2021 ble det holdt tidebønn i Klosterhaven kl.11.30 hver ukedag, alt etter om Kirketorvet 
har vært åpent. Tidspunktet ble flyttet fra kl. 12.00 til kl. 11.30 for å prøve ut om det var 
flere som kom. Det ble ikke gjennomført tidebønn det meste av våren 2021 på grunn av 
nedstengningene av samfunnet, men ble gjennomført store deler av høsthalvåret. 
Det er utarbeidet en kort liturgi for hver dag med veksellesning fra bibelen, dagens bibelord 
og bønn. Tidebønnen ledes av ansatte i menigheten. Det har vanligvis vært 2-8 deltakere. 
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Det oppleves godt å dele Guds ord og be sammen i hverdagen, og målet er at flere skal finne 
veien til disse bønnesamlingen midt i uka 
 
 

Andakter på institusjonene 
 
Prestene og kantorene i Mandal og Holum menigheter besøker jevnlig institusjonene i byen 
for å ha andakt. Dette året har institusjonene tidvis vært steng for besøkende pga. 
pandemien, men vi har likevel hatt en del andakter; 68 i tallet. Andaktene er hver fredag kl. 
10.30 i Kafé Hjerterom på Omsorgssenteret Vestnes, og annenhver uke på dagsenteret i 
Ulvegjelet og dagsenteret på Orelunden. Andaktene på Vestnes er åpne for alle.  

Skjernøy menighetsutvalg  
 
Skjernøy menighetsutvalg har bestått av følgende personer: Leder Jostein Handal, kasserer 
Lillian Dyrstad, sekretær Bergliot Haraldstad, Jan Kristian Berge, sogneprest Eva Marie 
Jansvik. Klokkere: Tore Dag Bø, Jorann Austrud, Jan Kristian Berge   
Menighetsutvalget har hatt tre møter. Møtene har blitt brukt til å planlegge gudstjenester og 
andre arrangementer på kapellet. Menighetsutvalget har ansvar for å skaffe frivillige 
medarbeidere som klokker, kirketjenere, teknikere og det som ellers trengs til 
gudstjenestene.  
 
Koronapandemien har lagt begrensninger på aktiviteten på Kapellet. Påbud og anbefalinger 
fra FHI har blitt fulgt. Flere gudstjenester og arrangementer måtte avlyses. Første 
gudstjeneste ble avholdt 28.februar. Påskens gudstjenester og gudstjenesten etter 
barnetoget 17 mai ble avlyst. Det tradisjonelle julespillet på julaften ble umulig å 
gjennomføre. I stedet ble det arrangert utegudstjeneste på kirkebakken der om lag 70 
mennesker deltok. Gudstjenesten 2.juledag gikk som planlagt. Gjennom året ble det 
arrangert 12 gudstjenester, to ganger «åpen kirke» og to dåpsgudstjenester. 12 barn ble 
døpt, ett par ble viet og 3 ungdommer konfirmert i Kapellet.  Åtte gudstjenester ble avlyst, 
antall deltakere var færre enn i fjor. Fire temakvelder var planlagt, kun to ble gjennomført.  
Tilskudd til klokkertjenesten er falt bort etter sammenslåing av kommunene. Tidligere har vi 
fått 12000 kroner til denne tjenesten. Disse pengene går nå til trosopplæringsprogrammet i 
Mandal menighet.  
 
I november ble det arrangert bispevisitas. Alle fra MU deltok. Det ble påpekt at vi merker en 
tydelig nedgang i barnefamilier som kommer til gudstjenestene. Vi må innse at Den Norske 
kirke ikke lenger har «monopol» på søndag formiddag. Flere av de aktive barnefamiliene på 
Skjernøy er medlemmer i menigheter som er startet i Mandal. De er flinke til å engasjere 
familiene og vi må erkjenne at vi ikke har klart det på samme måte. For tiden har vi ikke barn 
på vanlig søndagskole. Det er vanligvis gudstjenester hver 3. søndag og deltagelsen er jevnt 
god.  Bispevisitasen ble avsluttet med kveldsmesse i Kapellet.  
 
Menighetsutvalget vil takke alle frivillige som har bidratt med små og store tjenester i 2021. 
Vi vil også takke for godt samarbeid med kirkekontoret, menighetens prester og kantorer.  
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Harkmark menighetsutvalg 
 
Styremedlemmer er Unn Sandnes Eriksen (leder), Hilde Juell (kasserer), Reidun Eigebrekk 
(sekretær) Carl Olsen, Bjørnar Johnsen Øybekk (sokneprest) og Ruth Skuland 
(menighetsrådet). Det er avholdt ett styremøte i menighetsutvalget.  
 
Saker i Harkmark Menighetsutvalg:  

1. Fordeling av takkoffer til gudstjenestene 
2. Utdeling av gaver til konfirmantene  
3. Tekstlesing og tilleggsoppgaver under gudstjenestene  
4. Smittevernoppgaver ved gudstjenestene 
5. Innsamling til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
6. Utdeling av blomster til de i sognet som er over 70 år 
7. Budsjettet for 2022 

 
Det var 6 konfirmanter i Harkmark kirke, og 12 barn ble døpt. Det har vært planlagt 17 
gudstjenester i Harkmark kirke i 2021, men pga. korona, ble gudstjenestene avlyst i januar, 
februar, april og mai. Blant annet ble Pilgrimsvandringen, kirkekaffe og julekonsert avlyst på 
grunn av korona. Det var morgenbønn 24 november. Gudstjenesten på julaften ble holdt 
utendørs.  
Menighetsutvalget takker for samarbeid fra frivillige og ansatte. 
 
 

Kor  
 

Korgjengen  
 
Våren 2021 var det vanskelig å få til samlinger med denne lille gjengen på grunn av 
pandemien, men rundt påsketid fikk vi mulighet til å delta på innspilling av en annerledes 
gudstjeneste som Mandal menighet laget i samarbeid med Media Sør. Dette ble en veldig 
spennende og gøy opplevelse for gjengen (og et par ekstra sangere). Denne ble lagt ut på 
Den norske kirkes Facebook-side i slutten av april og er sett av veldig mange mennesker fra 
hele landet. Høsten 2021 prøvde vi å starte opp igjen samtidig med Familiebaluba, men det 
viste seg ikke å være så lett-gjengen som var med i vår er nå opptatt med andre aktiviteter i 
samme tidsrom … så vi har en vei å gå med tanke på rekrutering. Vi håper at en mer stabil 
hverdag i 2022 kan være til hjelp når vi skal planlegge barnekor fremover. 
 
 

Mandal kantori  
 
Også 2021 ble preget av Covid 19-pandemien. Det ble ikke gjennomført øvelser i 
vårsemesteret. Planlagte arrangement som musikkgudstjeneste, aftensang og fremføring av 
Matteus pasjonen (Bach) i Kilden ble avlyst.  Årsmøtet ble utsatt til 25. mars og ble 
gjennomført digitalt. 
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Høstsemesteret startet opp 19. august.  Det var på det tidspunktet ingen restriksjoner mht. 
antall og avstand. På planen stod Beethovens 9. symfoni, som var utsatt fra året før. Andrew 
Wilder hadde stemmeøvelser to torsdager. 
 
Vellykket øvelseshelg på Båly på Lindesnes Havhotell ble gjennomført 16. og 17. oktober 
med svært godt oppmøte. På programmet stod innstudering av repertoar til julekonserten 
og besøk av sangpedagog Ingrid Grøvan.  Gunvor Launes underholdt på kvelden. 
 
Planlagt deltagelse på Allehelgensgudstjenesten den 7.november ble avlyst. 
 
Beethovens 9. symfoni ble fremført i en fullsatt Kilden 25. november, sammen med 
Kristiansand operakor, Frikirkens kammerkor, Kristiansand solistensemble og Kristiansand 
symfoniorkester.  Nathalie Stutzmann var dirigent. I forkant av denne konserten ble det 
gjennomført to øvelseshelger + tre øvelseskvelder siste uken før konserten. En meget 
inspirerende Marit Tøndel Bodsberg Weyde stod for innstudering. 
 
Koret deltok på jubileumsgudstjenesten i Mandal kirke 28. november, som også ble 
direktesendt på NRK P1.  Dette var markering av Mandal kirkes 200-årsjubileum med 
bispevisitas og urfremføring av jubileumssalme, «Jesus, vi hører din røst» ved Eivind Skeie og 
vår dirigent, Britt Turid Madsen. 
 
Etter dette rakk vi en øvelse med juleprogram før det den 7. desember igjen ble innført 
restriksjoner som følge av spredning av omikronvarianten av Covid 19. 
Styret besluttet å avlyse julekonserten og deltagelse på gudstjenesten 1. juledag. 
 
Styrets sammensetning 2021: 
Styreleder: Dianne Lauen Singstad 
Nestleder: Brynjulf Bakkelund 
Kasserer:  Dag Magne Hinna 
Sekretær: Vibeke Mardal 
Styremedlem: Karin Walvick Dahl (noteansvarlig) 
Styremedlem: Jan Harald Syvertsen (scene og rigg) 
Styremedlem: Bodil Jacobsen (kappe- og blomsteransvarlig) 
 
Dirigent Britt Turid Madsen har også deltatt på styremøter 
 
Det er avholdt til sammen fire ordinære og ett ekstraordinært styremøte i perioden. 
 
 
 

Seniorkoret Da Capo 
 
Seniorkoret Da Capo hadde en pause et helt år pga. korona, fra oktober 2020 til oktober 
2021. Britt Turid Madsen overtok da som dirigent. Øvelsene ble endret til onsdag formiddag. 
Det ble noen øvelser fram til desember, da det igjen ble pause pga. korona. Den store 
julekonserten ble avlyst. Koret har ca. 25 medlemmer. 
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 Sekstetten 
 
Sekstetten består av seks mannlige pensjonister som har glede av å synge sammen, men 
pandemien har dessverre begrenset vår aktivitet i 2021.  Imidlertid startet høsthalvåret bra 
med jevnlige øvelser, og vi hadde planer om å delta på ulike gudstjenester i Mandal og på 
Skjernøy, i tillegg til en samling i NMS’ regi. Vi forberedte også en adventsamling i 
Klosterhaven, som dessverre måtte avlyses. Bortsett fra deltakelse på en gudstjeneste i 
Mandal kirke, måtte de andre arrangementene gå ut på grunn av smittesituasjonen. Vårt 
håp er at pandemien snart er over. Samlingene våre har vi i Klosterhaven. 
 
 

Felles tiltak for Mandal- og Holum menigheter 
 
Mandal og Holum menighetsråd er felles om Menighetsbladet, Givertjenesten og 
Trosopplæring. Økonomisk er fellestiltakene plassert under Mandal menighet. 
 
 

Menighetsbladet «På Kirkebakken» 
 
Redaksjonen: Martin Jansvik, Øyvind Braadland, Tom M. Dahl, Ruth Rosland Nordstrand, Eva 
Marie Jansvik, sokneprest.  
 
Ledere for Mandal menighetsråd, Bjørn Arve Bentsen og for Holum Menighetsråd, Finn 
Røiseland har deltatt på redaksjonsmøte i samtalen rundt bladets økonomi, innhold og antall 
mulige utgivelser framover. Bladet har nå to utgivelser per år. 
 
Menighetsbladet ble på våren 2021 ble distribuert før påske, for her å få med påske 
budskapet, og på høsten til midten av november, for å få med program for biskop Stein 
Reinertsens visitasuke. Bladet var også tenkt som er jubileumsnummer for Mandal Kirke sitt 
200 års jubileum. I begge utgivelser kunne man lese om informasjon vedr. restaureringen og 
fremgangen der. Det var svært gledelig at arbeidet med utbedringene på Mandal Kirke ble 
ferdig til jubileet og til bispevisitasen. 
Vi er svært takknemlige for at Y’s Men Club har tatt på seg fulldistribusjon av bladet 2 ganger 
årlig, til alle husstander i Mandal og Holum sokn.  
 
Aud Kirsti Seglem er kontaktperson for Holum, og de som har bidratt med utdeling av bladet 
her er: Anne Margrethe Glomsaker, Oddvar Jakobsen, Reidun Slettan, Ingrid Valand, Marit 
Feed, Liv Jorunn Jakobsen, Aud Kirsti Seglem og Ruth Rosland Nordstrand. 
                                                                                                                                           

 

Givertjenestekomiteen for trosopplæring  
 
Komiteen gikk inn i 2021 med en planlagt ringeaksjon for å få på plass flere faste giver til 
trosopplæringa for Mandal- og Holum menigheter. Vi fikk med oss noen hjelpere og satt på 
Kirkesenteret og ringte to kvelder. Sjøl om vi hadde ett veldig bra formål og samle inn penger 
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til, var vi nok noen som ikke syns dette var så enkelt. Det ble en bedre opplevelse for mange 
av oss enn forventa. Mange var opptatt av viktigheten av trosopplæringsarbeidet og det 
resulterte i mange nye givere. Takk til dere som stilte opp og var med på ringeaksjonen! 
Komiteen har etter dette fulgt utviklinga til givertjenesten og ser på målet vi hadde så langt 
som oppnådd. 

Komiteen har bestått av Arvid Adriaenssens, Øyvind Lund og Finn Røiseland. Komiteen 
knyttet til seg Oddveig Flatebø Olson som konsulent mens vi jobba med ringeaksjonen. Hun 
har nå trukket seg ut igjen etter gjennomført oppdrag. Tusen takk for hjelpa Oddveig! Finn 
Røiseland 

 

Samarbeid med andre 
 

Noen av samarbeidspartnere til Mandal menighet  
 
Menighetsrådet har 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, Yngres 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. Menighetsrådet har samarbeidet med KFUK-KFUM speiderne på 
gudstjenesten på St. Georgs dag og 17. Mai. De har også vært involvert på frilufts- 
gudstjenesten på Verkssletta. Menigheten er glad for at KFUK/M speiderne ønsker å høre til 
menigheten, og stiller sine lokaler disponible for dem ved behov.  Gjennom misjonsavtaler 
samarbeides det med NMS og Stefanusalliansen. Harkmark menighetsutvalg har samarbeid 
med Normisjons menighetsbyggende arbeid blant Malinkefolket i Mali. Menigheten har også 
et godt og årelangt samarbeide med Haydoms venner.   
 
 

Samarbeid med skoler og barnehager  
 
Menigheten har også et godt samarbeid med skoler og barnehager i byen. Oversikt over 
kirke-skole samarbeid; 1.kl julevandring - barna kler seg ut og spiller juleevangeliet, 2.kl 
påskevandring- barna er med i fortellingen, vifter m palmegreiner, smaker på brød og druer. 
De får et innblikk i påskehistorien, 3./4.kl omvisning i kirka (Furulunden kommer m 4.kl, de 
andre kommer i 3.kl). Fokus på symboler og arkitektur.  5.kl vandring gjennom bibelen, 4 
skoletimer i hver klasse. Et opplegg fra bibelselskapet som går igjennom de viktigste 
historiene i bibelen. Elevene lærer 73 bevegelser og ord knyttet til bibelfortellingene. 5.kl 
skolegudstjeneste med utdeling av godt nytt (NT), 6.kl planlegge og gjennomføre 
skolegudstjeneste for hele skolen. Oversikt kirke-barnehage samarbeid; Juleløype og 
påskeløype, barnas blomsterhage i Harkmark og besøk i barnehager. 
 
Bildet under her er fra Julespillet, som ble vist i den gamle kinoen. Julespillet ble framført for 
alle barnehagene i byen og ble en stor suksess. 
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Søndagsskolen i Mandal kirke  
 
Ledere: Inga Øybekk, Marta Grostøl og Oddveig Flatebø Olsson 
Unge hjelpeledere (SLUSH): Miriam Westermoen, Celina Bråten, Emilie Jansvik, Torgeir 
Øybekk. Forklaring på forkortelsen Slushere; Sprell Levende Unge Søndagsskole Hjelpere. De 
er barn og unge fra 5. klasse og opp.  
 
Det er gjennomført 8 søndagskolesamlinger i vår. En samling var i kapellet, en på 
kirkesenteret og de andre var ute på Verkssletta. Søndagsskole ute har fungert veldig bra i all 
slags vær. Familiene har kommet sammen og vi har hatt en kort samling og avsluttet med 
grilling. Det var veldig bra oppmøte på disse samlingene. Søndagsskolen har deltatt på 2 
familiegudstjenester ute på Risøbank. I høst har det ikke vært søndagsskole pga. utfordringer 
med å få tak i nok ledere. Det har vært et utfordrende år med fokus på smittevern. Barna 
kommer og vil være med og det er flott. Vi er glade for å formidle bibelhistoriene til barna.   
Oddveig Flatebø Olsson er hovedleder i søndagsskolen. 
 

Mandal KFUK-KFUM-Speidere 
 
Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn 
og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, 
samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. 
 
I Mandal er vi 8 ledere og 50 speidere.  
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Mange speidermøter holdes ute, men vi er blitt svært glade i Kirkesenteret!  
 

Oppdagere 13 

Stifinnere 11 

Vandrere 20 

Rovere 6 

Ledere 8 

 
Covid-19 satte sitt preg på 2021, men i høst var vi sammen med Lindesnes KFUK-KFUM-
Speiderne arrangør av Kretsens Dag, som ble arrangert som postløype i Furulunden. Vi 
hadde også en helg på Skogtun, der vi ble godt kjent! Det ble Bibelsmugling, 
lørdagsunderholdning, leker og konkurranser, kjøkkentjeneste og romvask. 
 
 

KIA Mandal 
 
Kontaktpersoner. Venke og Erik Kristensen. Andre i ledergruppen. Roy Pedersen, Kjell og 
Turid Dalene, Farideh Soltani. 
Kia Kafe har holdt til på Kirkesenteret i Mandal i 2021 hvor vi har servert vafler, kaffe, te og 
saft. Vi har hatt 7 samlinger høsten 2021, men oppmøtet har vært mindre enn tidligere.  
Samlingene våre har bestått av sosialt fellesskap for vennskap og kjennskap. Vi snakker 
sammen, deler opplevelser gjennom enkel forkynning, underholdning, sang, lotteri m.m. 
Vi har opplevd godt samarbeid og støtte fra Den norske kirke og Misjonssambandet her i 
byen.  
På grund av ledermangel og få deltakere, har vi bestemt at KIA ikke fortsetter i sin 
nåværende form. Men vil vurdere om det er andre former som KIA kan drives videre. 
Regnskap 2021: Beholdning 31.12.21.: kr. 49 067,35 
 
 

Mandal Y’s Men’s Club 
 
Klubben startet opp i mars 2014, med 50 til stede. Siden har klubben hatt jevn vekst. Ved 
årsskiftet 21/22 var vi 128 medlemmer. På møtene før kororanrestriksjonene deltok 90-110.  
Vi ønsker å være menighetens voksenarbeid, med en klar og tydelig kristen forankring. Vi er 
en åpen medlemsklubb. Alle er velkomne! Se vårens program som er lagt ut på 
Kirkesenteret. Møtene holdes på Kirkesenteret hver siste tirsdag i mnd. fra kl. 1900. Klubben 
vår var en periode verdens største Y’s Men’s Club. Nå ligger vi på en 2. plass! Vår måte å 
drive klubben på er lagt merke til, også internasjonalt, og «Mandalsmodellen» er blitt et 
kjent begrep i Y’s Men-sammenheng over hele verden! 
                                                                                                                                                                     
Alle Y’s Men’s klubber definerer seg som tjenesteklubber. Vi ønsker å være en tjenesteklubb 
for Mandal menighet. I 2021 støttet vi menigheten, både økonomisk og med frivillig innsats: 
Vi ga kr 51.000 i kontanter + gjorde dugnadsinnsats, bla med utlevering av Menighetsbladet 
som utgjorde kr 40.000 i spart porto. Medlemmer har jobbet på Bruktbutikken og vært med i 
Markedsgruppa, og har stilt som verter på Kirketorvet og ved gudstjenester. Året 2021 ga vi 
også kr 10.000 til Mandal KFUK/M-speidergruppe, kr 5.000 til Agder krets av KFUK/M og kr 
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5.000 til Blå Kors. Mandal er en av 833 Y’s M’s klubber i hele verden. Vårt økonomiske bidrag 
til vårt internasjonale arbeid var i 2021 kr 146. 000.  
HVA SKJEDDE I 2021? Vi nevner tre viktige tiltak! 
 
1) Våren 21 ble alle møter avlyst pga. pandemien. Men vi deltok i organisasjonens 
internasjonale «WEEK4WASTE» i april: I samarbeid med kommunen plukket vi plast og annet 
søppel i Ulvsvika og Bådeviga. Og fikk flere siders omtale i Lindesnes Avis. Ulvsvika har aldri 
vært så ren! 2) Det neste høydepunktet var «Landskonferansen for Y’s Men Norge», som ble 
særdeles godt planlagt og gjennomført av klubben vår. Utsendinger fra inn- og utland har 
skrytt veldig av arrangementet! 150 deltok. Flere hadde vi ikke plass til! Kirkesenteret ble 
brukt, og fungerte godt! 3) Høsten 2021 arrangerte vi et medlemslotteri som ga kr 51.000 i 
inntekt! Dette er penger som vi kan gi videre til vår menighet og til internasjonale Y’s Men’s 
prosjekter. Høsten 2021 ble alle møter gjennomført, med «spriting» og god deltakelse! 
                                                                                                                                                            
Arbeidsåret 2020/2021 var vårt medlem Jan Austad landsleder for Y’s Men Norge, og 
arbeidsåret 2021/2022 er Bjørn Arve Bentsen leder for Y’s Men Europa.                                                           
Styremedlemmer: Rita Austad (leder), Kai Sødal, Inger Marie Reinertsen Lillesund og Marie 
Helene Nørgaard, Asbjørn Flåt, Eva Bang Madsen, Marie, Grete Nygård Spilling, Jan Austad. I 
tillegg møter europaleder Bjørn Arve Bentsen. 
 

        
Festgudstjeneste i Mandal kirke    Landskonferanse på Kirkesenteret i Mandal.            
                                        

 WEEK 4 WASTE 
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Mandal misjonsforening, NMS 2021 
 
2021 var et år preget av korona viruset. Hellig tre Kongers fest måtte avlyses, men det ble en 
misjonsgudstjeneste med offer til NMS. Møtene vi hadde planlagt våren 2021 ble avlyst, 
NMS fredager 15. jan. 12 feb. 12 mars, og 7 mai.   
 
27. august hadde vi første møtet for NMS på Kirkesenteret i 2021. Det var åpningsfest med 
takk og gratulasjoner. Misjonskonsulent i NMS Nora Dub Dybdal talte og fortalte fra Etiopia. 
Karin W. Dahl bidrog med sang og Øyvind Braadland og Kjersti Haraldstad med musikk.  
 
Gutteklubbene på Ime og Frøysland ble takket for sitt virke fra 1976 til 2020, og her kom 
medarbeider i NMSU, Elin Oveland for å takke de som har ledet klubbene. 
 
 Hesland kvinneforening og Nomedal kvinneforening ble takket for lang og trofast tjeneste i 
NMS.  Vi hadde stor jubileumskake og feiret Kamerunforeningene, som skulle feiret 50 år i 
2020 og Mandal Misjonsforening, som var 180 år i 2020. Per Ragnar Haraldstad ledet og 
Ingebjørg Oftebro leste prolog om Mandal Misjonsforening og dens virke. 
 
Fredag 22. oktober var det stor basar med tale av misjonskonsulent Sverre Jakobsen, musikk 
av Kjersti Haraldstad og Øyvind Braadland. Mange var til stede med god stemning og med 
godt salg av årer og hovedlotteri kom det inn ca kr.80 000 til misjonsarbeidet.  
 
26. november hadde vi filmkveld i kinoen. «De ustøtte», en film om spedalskhet, på 
Madagaskar, i Spania og i Norge. En sykdom med fordommer, den siste spedalske i Norge 
døde i 2002. Regissør Hallgeir Skretting og misjonslege Åge Sand var med. Paneldebatt. 
 
Møtet 17. des. ble avlyst grunnet pandemien. Nå ser vi fram til gode samlinger i 2022.  
Styret er det samme i 2021. 
Bjørg Synøve Nikolaisen - leder, Per Ragnar Haraldstad - nestleder, Trond Helge Hovland - 
sekretær og Norunn Risdal - kasserer. 
 
 
 

Store begivenheter i Mandal menighet i 2021 
 

Jubileum- Mandal kirke 200 år 
 
Jubileumskomiteen har bestått av Agnete Kjellin, Mari Sørensen, Knut Lindseth, Giert 
Kristensen, Bjørn Arve Bentsen, Britt Turid Madsen og Eva Marie Jansvik. 
Mandal kirkes 200 års jubileum ble gjennomført primært høsten 2021, men våren ble det ble 
produsert noen videoer for å vise frem en levende menighet. Her ble medarbeidere i 
menigheten intervjuet om sitt engasjement, og man fikk vise frem noe av det som skjer i 
menigheten.  Det endelige programmet for jubileet ble slik: 
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"Fra himmelhersker til sjelevenn" Gamle Jesusbilder                                                                  
17.-22. september på Kirkesenteret i gågata. Gjert Kristiansen viser bilder fra sin samling av 
trykk med folkelige, religiøse motiv. Utstillingen over seks dager og avslutning med basar.  

Jubileumskonsert med Helene Bøksle og Stein Austrud                                                       
onsdag 29. september kl. 19 i Mandal kirke  

Konsert med Roland Utbult                                                                                                         
søndag 3. oktober kl.19 i Mandal kirke  

Konsert med Knut Johannessen og Miriam Helms Ålien                                                       
tirsdag 12.oktober kl. 19.30 i Mandal kirke. I samarbeid med Musikkens Venner 

«Min salme» Lokale artister fremfører sin favorittsalme som gave til jubileet.                
Lørdag 23. oktober kl. 19.30 i Mandal kirke. Under ledelse av kantor Britt Turid Madsen. 
Artister: Elia Ardiles Tronstad, Gro Gahre Hægeland, Charlotte Qvale, Even Lohne, Stein 
Austrud, Anette Solheim Haugen, Beate Frigstad, Inger Marie Lohne, Ulf Morten Singstad og 
Lotte Ploug. 

Konsert med Camilla Wiig Wennesland, Marina Wikstad og Vladimir Kuzmin                
søndag 24.oktober kl. 18 i Mandal kirke  

"Vamp i kapellet"                                                                                                                           
Fredag 19. november kl. 19 i Mandal kirke  

Temakveld- Kirkens aktualitet og rolle i dag- AVLYST                                                             
onsdag 24. november kl. 19 i Mandal kirke                                                                                       
En samtale med dr.philos Janne Haaland Matlary, biskop Stein Reinertsen og sokneprest Eva 
Marie Jansvik 

Jubileumsgudstjenesten 28. november 2021 kl. 11 - første søndag i advent                                                            
Biskop Stein Reinertsen deltok i gudstjenesten sammen med menighetens prester, Mandal 
kantori og menighetens kantor. Denne gudstjenesten ble avslutningen av biskopens visitas 
med Mandal og Holum menigheter, og vil etterfølges av biskopens visitasforedrag. 
Gudstjenesten ble kringkastet på NRK radio.  

 Orgelkonsert med Kåre Nordstoga i Mandal kirke                                                                  
onsdag 1. desember kl. 19.30. I samarbeid med Musikkens Venner 

 «Den store korjulekonserten» i Mandal kirke – AVLYST                                                                
søndag 5. desember kl. 18 i Mandal kirke 

 Jubileumsquiz - AVLYST                                                                                                                            
søndag 12. desember fra kl. 19 på Kirkesenteret. Tom Flaten er quizmaster. 

"Lys i mørketid"- Mandal Kantori sin årlige julekonsert - AVLYST                                                                                                             
torsdag 16. desember kl. 19.30 i Mandal kirke 

Ikonutstilling på Kirkesenteret – AVLYST                                                                                            
desember på Kirkesenteret. Utstilling og salg ved Nikolay Dimitrov 
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Basaren i kinoen under Jesus-bildeutstillingen/Konsert m/Helene Bøksle og Stein Austrud 
 
 
200-års jubileumsgudstjeneste og bispevisitas i Mandal kirke på første søndag i advent 28. 
november 2021. Masse kaker og hyggelig samling i kirka etter gudstjenesten. 
 
 
 

 
Ordfører Even Tronstad Sagbakken og   Sokneprest Eva Marie Jansvik og 
kantor Britt Turid Madsen i bunader fra den  menighetsrådsleder Bjørn Arve Bentsen 
tiden kirken ble innviet. Lånt fra Husfliden  godt fornøyd etter visitas og jubileum 
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Bispevisitas 23.-28. november 2021 
 
Biskop Stein Reinertsen takket for fine dager i to flotte menigheter, og beskrev 
bispevisitasen i Mandal og Holum menigheter som en givende reise i et rikt menighetsliv. 
Forrige visitas i Mandal sokn og Holum sokn var i 2009. Planen var at denne visitasen skulle 
vært høsten 2020, men pandemien førte til utsettelse til uke 47 i 2021.                                                                                                      
Under her er programmet som var satt opp for bispevisitasen: 
 
Tirsdag 
08.00-11.30: Biskopen møter de ansatte på Kirkesenteret. 
12.00-13.30: Møte med kommunen i Lindesnesgården. 
14.00-15.30: Besøk i Mandal fengsel.  
16.00-17.00: Samtaler med ansatte på Kirkekontorene. 
17.00-19.30: Møte med Mandal menighetsråd. Middag på Kirketorvet på Kirkesenteret. 
20.00-21.30: Møte med Skjernøy menighetsutvalg og Harkmark menighetsutvalg i Skjernøy 
kapell, så kl. 21.30: Kveldsbønn – Åpent for alle! Skjernøy kapell. 
Onsdag 
08.00: Morgenbønn – Åpent for alle! Harkmark kirke. 
09.00-10.30: Bedriftsbesøk hos TT Anlegg AS på Doneheia. 
11.00-11.30: Besøk på babysang i Klosterhaven på Kirkesenteret. 
12.00- 13.00: Møt biskopen på Kirketorvet. Mulighet for 
å spise lunsj, vafler og kaffe i fellesskap – Åpent for alle! Kirkesenteret. 
13.30-14.15: Besøk på Ime verksted.  
14.30-15.30: Besøk på Ime skole: biskopen møter de ansatte. 
19.00-20.30: Temakveld i Mandal kirke: Kirkens rolle og aktualitet i dag – AVLYST pga. 
sykdom. En samtale med dr.philos. Janne Haaland Matlary, biskop Stein Reinertsen og 
sokneprest Eva Marie Jansvik. Sang og musikk ved Angelina Xu og Lotte Ploug. Fri entré.  
Torsdag 
08.30-10.00: Økumenisk møte - biskopen møter lederne av de ulike menighetene og kristne 
trossamfunn i Mandal på Kirkesenteret. 
(Deler av programmet denne dagen må utsettes pga. kolliderende aktivitet i biskopens 
kalender. Torsdag 9. desember kommer biskopen tilbake og vil besøke Orelunden dagsenter, 
møte prosjektleder for nytt helsehus på Orelunden og besøke Lindland gård.) 
16.30-18.30: Middag med Holum menighetsråd kirkestua. 
19.00-21.00: Temakveld i Holum kirke: «Å ta vare på hverandre». 
Lag og foreninger i bygda medvirker i en samtale rundt tema. Åpent for alle!  
Søndag 
11.00-12.00: Jubileums- og visitasgudstjeneste i Mandal kirke første søndag i advent. 
Mandal Kantori deltar. OBS: oppmøte kl. 10.30 på grunn av NRKs radiooverføring. 
Visitasforedrag med biskopen 
Kirkekaffe 

Viser ellers til våre nettsider for å se hele Visitasmeldingen fra oss, og hele 
Visitasforedraget fra biskop Stein Reinertsen.  

 
for Mandal menighetsråd 01.03.22 
Dianne Lauen Singstad 


