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Årsmelding	2021	–	Hovedstyret	Norkirken	Mandal	
 

1. Navn på gruppe eller arbeidslag: 
Norkirken Mandal - hovedstyret 

 
2. Målsetting for arbeidet: 

Lede menigheten sammen med våre ansatte slik at vi realiserer vår visjon og våre mål. 
 

3. Navn på medlemmer i styret/ledelsen eller navn på medlemmer i gruppen: 
Hans Arthur Frigstad, styreleder/AU 
Anette S Haugen, nestleder/sekretær/AU 
Solbjørg Hillesund, styremedlem til årsmøtet 2020 
Veronika Røyset, styremedlem til årsmøtet 2020 
Torfinn Håland, styremedlem til årsmøtet 2020 
Aud Miriam Høksaas, styremedlem 
Trond A Helms, styremedlem/AU 
Agnar Aasland, styremedlem fra årsmøtet 2020 
Karina Larsen, styremedlem fra årsmøtet 2020 

 
4. Antall styremøter/ møter:  

10 + styrehelg i juni 
 
I tillegg møter i arbeidsutvalg (AU) i forkant av styremøtene, samt møter i oppnevnt corona-
utvalg (AU og ansatte). 

 
5. Antall saker behandlet: 

Saker 31 
 

6. Antall fremmøtte gjennomsnittlig: 
Jevnt og godt fremmøte på Gudstjenestene. Det har også i 2021 vært flere deltakere på kl 11 
gudstjenester enn kveldsgudstjenestene kl 19.30. 
 
Covid-19 har gjort at vi også i 2021 ikke har kunnet arrangere gudstjenester i deler av året, og 
har som erstatning for dette hatt digitale sendinger for å nå menigheten.  
 

7. Kort rapport fra arbeidet/høydepunkter: 
Styret legger bak seg nok et år med begrensninger i arrangementer og aktiviteter som følge av 
Covid-19. Retningslinjer fra myndighetene har medførte at våre faste møtepunkter har blitt 
avlyst i lengre perioder, og gjennomført i andre perioder, men da med antallsbegrensning på 
deltakelse, påmelding og krav om munnbind. 
 
Arrangementer som til vanlig gir oss som menighetsfamilie både samhold, opplevelser og 
forkynnelse er blitt avlyst og det har i år som i 2020 vært et år hvor det har vært vanskelig å 
planlegge fra uke til uke. Bedehusbasaren ble avlyst, tentro-konfirmantgudstjeneste ble utsatt 
fra mai til september og julekonserten ble avlyst. Høsten 2021 fikk vi imidlertid gjennomført 
menighetsweekend på Audnastrand, besøk av Daniel og Katerina Kocyan fra misjonsprosjektet 
vårt i Tsjekkia, samt at regionens julemesse ble vellykket gjennomført som en en-dags-julemesse.  
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Åge Nygård (80%), sammen med Marianne Frivold (30%), utgjør pastorteamet i Norkirken 
Mandal. Vi har et flott pastorteam som utfyller hverandre med hver sine styrker. De har deltatt i 
hovedsak på alle styremøtene og er med i planarbeidet for menigheten. Pastorteamet har også 
deltatt på ansatt-arrangementer i regi av regionen, samt at de deltar jevnlig på møtepunkter i 
det økumeniske fellesskap i byen. 
 
Åge Nygård ble i oktober sykemeldt med diagnosen utbrenthet. I skrivende stund er han fortsatt 
sykemeldt. Marianne har etter avtale med styret tatt hånd om ekstra arbeidsoppgaver og skriver 
timer for dette. Dette er imidlertid ikke en holdbar løsning for menigheten over tid og styret 
vurderer muligheten for en vikariatløsning i 2022. Vi ber om at Åge må finne tilbake «kreftene» 
og komme tilbake som pastor i menigheten. 
 
Regnskapet for 2021 viser et lite overskudd. Med en stabil fast givertjeneste har vi kunnet drive 
menigheten med økonomisk forutsigbarhet også i 2021. Takk til hver enkelt faste giver og for de 
midlene som også er kommet inn som kollekt og øremerkede gaver som vi har gitt videre til 
misjonsprosjektet i Tsjekkia, andre mottakere i byen, regionen og landsdekkende organisasjoner.  
 
Menigheten deltar sammen med «frimenighetene» i byen om konfirmantopplegget Tentro. Vi er 
glade over å kunne være med i dette, og hadde i 2021 vårt andre «kull» med 5 (?) konfirmanter 
som avsluttet med en flott konfirmantgudstjeneste i september.  
 
Pandemien har gjennom avstandsbegrensninger gjort det veldig tydelig at vi trenger nærheten til 
hverandre og fellesskapet. Vi ønsker at Norkirken Mandal skal oppleves som en familie som gir 
tilhørighet og at den enkelte blir «sett», at vår menighet gir mulighet for både sosiale treffpunkt 
og påfyll til troen og samtidig utfordrer oss til å leve Jesusnært og misjonalt.  
 
Det er mange aktiviteter som drives på og ut fra Norkirken Mandal og vi er veldig takknemlige for 
alt arbeidet som foregår og den fantastiske innsatsen alle våre frivillige legger ned slik at vi 
sammen kan formidle evangeliet om Jesus til liten og stor. Vi gleder oss over å være en del av 
dette og at vi i 2022 fortsatt kan arbeide mot vår visjon om å «Kjenne Jesus og gjøre Ham kjent». 
 

 
Mandal, 14.02.2022 
Styret 
 


