Mandal 28. april 2017

Informasjon til Kirkens Hus givere
Siden 2011 har Mandal menighet aktivt jobbet med å realisere drømmen om et nytt bygg, et
Kirkens Hus for Mandals befolkning. Fjellet rett ovenfor kirken har vært lansert som tomten
der huset skulle bygges. Tanken har vært å fylle fjellet med mening, og vi er svært
takknemlige for det meningsfulle bidraget du har gitt.
Prosjektet har endret seg underveis. Vi har møtt noen hindringer på veien, blant annet
kostnader med å opparbeide denne tomten som ble betydelig høyere enn beregnet.
Samtidig er nærmiljøet viktig for menigheten, og vi har mottatt innspill som også stiller
spørsmål ved ressursbruken knyttet til fjerning av store fjellmasser i sentrum.
Menighetsrådet besluttet sist år å være åpen for alternative løsninger.
Det er med glede vi ved dette kan informere våre givere om at menigheten har funnet en ny
sentrumsnær lokasjon for vårt prosjekt!
Mandal menighet har inngått avtale med Sparebanken Sør om kjøp av følgende
eiendommer: den gamle kinoen og butikk- og kontorlokalet som vender inn mot gågaten.
Når disse bygges sammen vil det gi menigheten optimale forhold for å utvikle et moderne og
sentrumsnært kirkesenter og menighetshus.
Prisen for bygningsmassen er innenfor rammer som gir oss rom for videreutvikling av
eiendommen. Per i dag er det innsamlet 6.2 millioner kroner, men prosjektets økonomiske
forhold er fortsatt helt avhengig av frivillighet og givertjeneste. Vi håper og tror at dette
kjøpet, som bringer oss nærmere målet, vil være med på å stimulere til videre engasjement
for gamle og nye givere.
Menigheten fortsetter nå samarbeidet med profesjonelle aktører for å lage en plan for
hvordan våre nye lokaler bør utformes. Det arbeidet som til nå er gjort med prosjektering av
Kirkens Hus, er til stor nytte i den videre planleggingen.
Med disse nye lokalene blir Mandal menighet mer synlig i bybildet. Vi vil bringe kirka til
folket, vi vil åpne dørene og invitere til kaffe, vafler, samtaler og aktiviteter- kort sagt være
tilgjengelig for folk flest. Disse lokalene vil bidra til vekst i barne- og ungdomsarbeidet,
menighetens kulturliv og vårt diakonale arbeid, for å nevne noen. Vi er glade for å kunne
være nær der folk ferdes, og vi er trygge på at det er fattet en riktig avgjørelse.
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