
Iveland menighetsråd 
4724 IVELAND   
 

 
 

REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Kantina, 17.04.18 kl. 19.00 
 
 
Møtte: 
Kjell Øina, Solfrid Fossli, Irene Tveit, Olaf Engestøl sr., Tellef Eieland (1. vara),  Odd Håvard 
Dahle, Fredrik Netland, Adina Skaiaa (ref.) 
 
Fra kl. 20.00 møtte fra staben: Trond Steinsland 
                                  Forfall: Arnvid Vidnes, Oxana Emmelkamp 
 
 
 
Merknader til innkalling og referat: ingen 
 
Da noen saker var naturlig å ta sammen med staben ble det flyttet noe på sakslisten: 
Vi åpnet med å behandle sak 13 og 14. åpning og øvrig saksliste ble tatt etter staben kom.  
 
Sak 13/18 MF         Menighetsarbeid  
 
Godkjent tilskudd til trosopplæring for 2018 er på kr. 97.000,- 
               
Eventuelt samarbeid med Evje og Hornnes (og evnt. Bygland) om trosopplærer:  
 
Det er fortsatt et ønske i menighetsrådet om i første rekke å finne noen lokale krefter som 
kan drifte noe trosopplæringsarbeid. Det ble uttrykt en viss skepsis med nytten av å delta i 
en trosopplæringsstilling med så liten andel som det vi kan. Sett med bakgrunn i at vi 
nettopp har fått på plass ny prest ønsker ikke menighetsrådet å forplikte seg på å gå inn et 
samarbeid om en fast stilling nå.  
Prest og kirkeverge gis fullmakt til å arbeide videre med saken, også i forhold til et videre 
samarbeid med Evje og Hornnes.  
 
Planlegging av konfirmantfest: 
Irene og Solfrid tar ansvar for innkjøp, servering og pynting. Olaf ordner kransekaker.  
Oppmøte kl 15.30 for oppsetting av bord og pynting.  
Frode har sagt ja til å holde andakt. Vi har ingen som kan synge? Adina spør Marlen. Oxana 
kan spille?  
 
 
Sak 14/18 MF       Søknad om ervervsmessig virksomhet på kirkegården 
vedtak: 
Søknad fra Ellingard monument om å drive ervervsmessig virksomhet på Iveland kirkegård 
godkjennes under forutsetning at gjeldende lover og vedtekter blir fulgt opp. Godkjennelse 
gjelder for et år. 
 



 
 
 
 
 
 
Staben ble med oss fra kl. 20.00: 
 
Åpning v/ Fredrik Netland:  
Peters møte med Jesus på stranden etter at Jesus hadde stått opp igjen. Noe uoppgjort 
hang i luften- Derfor så viktig et møte.  
-Og Jesus var klar til å vise Peter veien videre, klar med nye oppgaver, nytt fokus. 
 
 
Sak 12/18 MF         Referatsaker 
 
Prostidiakonsamarbeidet: referat representantskapsmøte: Det er vedtatt at prostidiakonen 
går opp i 100% stilling fra sommeren. Vi har fått noe mer givertjeneste, men ikke 
tilstrekkelig til å dekke merkostnadene med dette.   
 
Signe Hillestad har sagt ja til å bli nytt medlem i konfirmantutvalget.  
  
Vi klarte ikke skaffe prest til skolebesøk / barnehage til påske på grunn av presteskifte, men 
er glad for nå å fått vår egen prest på plass.  Det har ellers vært Diakoniens dag og Årsmøte 
for menigheten.  

 
Parkeringsplass ved kirken: anbud lyses snart ut og arbeid begynner i vår. Knut Gunnar har 
orientert KV om planene og etterspurte innspill. Reguleringsplanene er behandlet i rådet før, 
derfor er dette ikke satt opp som sak.  
Planen er å utvide mot bekken litt, innsnevre innkjørsel og lyssette parkeringsplass. KV 
hadde ingen innvendinger men bad om oppmerkede parkeringsplasser for betjening og 
handikappede.  

 
Fasteaksjon 2018:  
Konfirmantene har også i år vært rundt på alle dører i forbindelse med bøsseaksjonen til 
Kirkens Nødhjep, og gjort en flott jobb!  
M.rådet stilte med to biler ekstra for å fylle alle roder.  Alfred og Inga Marie hadde god 
kontroll på innsamlingen, og alt gikk fint. Det kom inn kr 12.000,- 
 
Selv om vi er takknemlig for alle pengene som er samlet inn, må vi innse at beløpet nok ikke 
er mer enn ca. halvparten av det som har vært vanlig. Mangel på kontanter er antakeligvis 
en del av forklaringen. Samtidig har vi tilbud om både vipps og spleis.   
Det er registrert kr 900,- på Spleis og  kr 1.100,-  på Vipps. Dette er penger som går direkte 
til KN. Utfordringen blir å markedsføre fasteaksjonen og alternative givermuligheter enda 
bedre neste år.   
 
Kirkemøtet 2018: høring om ny livssynslov: 
Den norske kirkes øverste organ fulgte anbefalingen fra lokale råd og fra Kirkerådet: 
 

 Kirkemøtet går inn for delt finansering mellom kommune og stat,  



 Kirkemøtet ber departementet om en avklaring av de arbeidsrettslige konsekvensene 
dersom fellesråd ikke lenger skal være et lovfestet organ for soknet. Et flertall vedtok 
videre å anerkjenne behovet for et juridisk grunnlag for å opprette fellesorgan for 
flere sokn 

 Kirkemøtet vedtok også å be regjeringen om at følgende tas inn i den nye 
trossamfunnsloven: «Soknets grunnleggende oppgaver er å feire gudstjeneste, gi 
undervisning samt utøve diakoni og misjon.» 

  

Kirkevergenes årsmøter og fagdager: 

Kirkevergen i Oslo holdt et innlegg om nedlegging, sammenslåing og salg kirkebygg. Til 
stedet var også riksantikvar  og biskop  – panelsamtale om klimabaserte utfordringer for 
bygg, spesielt i kystnære strøk. (Bla. Mandal og Lindesnes har store utfordringer med sine 
kirker) 
Bruk og endring av bygg for å tilrettelegge for menighetens arbeid. Spennende samtale om 
«eierskap» til kirkene, ikke bare blant «kjernebrukerene», men blant alle medlemmene- 
kirkene et symbol på ekte «norskt» Hvordan samarbeide med andre trossamfunn om bruk av 
bygg – utleie..?  Hvor mye avhenger av geografi og soknegrenser? 
 
Ny personvernlov skjerper kravene til all bruk av personlige opplysninger. «Tilhørige» 
forsvinner ut av medlemsregisteret, noe som vanskeliggjør mulighetene til å sende ut 
innbydelse til dåp. 

 
 

 
 
Sak 15/18MF       Møte med  stab   
  
Evaluering av påskens gudstjenester: Ny prest på plass har fungert greit. God oppslutning  
1.påskedag.  Fin samling på bedehuset søndag med utdeling av 6 og 7 års bok.  
Fredrik er i full fart med å gjøre seg kjent i Iveland. 
  
Gudstjenesteliste sommer/høst:   
Det legges opp til kun en gudstjeneste i sommer, 29. juli.  
Oppstart fra høsten av blir 12. august. Vi holder oss til partallsuker.  
Vi har ansvar for Fjermedalen i år. Satser på å ha noen nynorsk gudstjenester, bla. der.  
Vi synger julen inn på formiddagen 16. des.  i en forenklet gudstjeneste med mye sang, 
gjerne med korps og solister. Tema for gudstjenestene legges ellers opp etter hvert. Det 
vurderes på nytt hva slags samlinger/gudstjenester vi skal ha i forbindelse med 
trosopplæring og utdeling av bøker. 
 
Eventuelle innspill fra stab til menighetsråd: Det er fint å jobbe i kirken, og arbeidsmiljøet er 
bra.  
 
Sak 15/18 A. Retningslinjer for politiattest, etc. 
 
Politiattest eller egen-erklæring: 

Den norske kirkes hjemmel til å kreve politiattest er fastsatt i Kirkelovens § 29, og er en 
såkalt «kan»-hjemmel. Det betyr at virksomheten har mulighet til å kreve politiattest, men 
ikke plikt til å gjøre det.  



Lovbestemte organer i Den norske kirke kan kreve fremleggelse av barneomsorgsattest som 
nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, av person som lønnet eller ulønnet skal tilsettes, 
utføre oppgaver eller inneha tillitsverv der vedkommende vil ha omsorg for eller oppgaver 
knyttet til mindreårige. 
(Ikrafttredelse 1. januar 2012 iflg. res. 26. aug 2011 nr. 866). 

Av de opprinnelige  retningslinjene ser vi at vi ikke har et arbeid for barn og unge i et slikt omfang at 
de kommer inn under et normalt krav til politiattest.  Det er også slik at de fleste av de vi bruker til 
slikt arbeid har slike krav i sine jobber. Vi har midlertid ikke krevd å få se disse.  
 
For å synliggjøre at vi tar problematikken ved overgrep på alvor, legges det fram et forslag til 
retningslinjer:  
 
vedtak: 
 
RETTNINGSLINJER FOR BRUK AV POLITIATTEST OG EGENERKLÆRING FOR 
IVELAND MENIGHET: 
 

1. Alle som skal tilsettes i stilling som innebærer omsorg for eller oppgaver knyttet til 
mindreårige (under 18 år) skal fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av 
kirkelovens § 29. Kravet gjelder uavhengig av stillingsstørrelse. 

 
2. Studenter som i menighetspraksis skal utføre oppgaver knyttet til mindreårige som 

del av sin kirkelige utdanning, skal fremvise tilfredsstillende politiattest. 

3. Personer over 15 år som skal utføre ulønnet arbeid for et kirkelig organ (frivillige) 
innenfor trosopplæring eller annet barne‐ og ungdomsarbeid skal også fremlegge 
politiattest dersom de utfører slikt arbeid: 

‐ regelmessig (3 ganger per semester eller mer) 
‐ i forbindelse med tiltak som strekker seg over mer enn 3 sammenhengende 

dager/døgn. 
 
4. «Egenerklæring for samvær med Barn og unge»  signeres av alle over 15 år ( f.eks. 

foreldre som deltar på enkeltarr.  eller andre ungdom/voksne  som bidrar frivillig i et 

kort tidsrom) Egenerklæringen oppbevares av leder med hovedansvar. 

 
 
Sak 15/18 B. Varsling 
Regler for varsling ble kort referert og tas til orientering.  
Det er enighet om at alle må bidra til å løse eventuelle konflikter på lavest mulig nivå.  
  
 

        
Sak 16/18 MF         Eventuelt 
 
Prosjektleder i Agder og Telemark, Tore Gullaksen hjelper til i arbeid med givertjeneste: det 
vurderes om vi skal benytte oss av tilbudet. 
 
Forestillingen «Sild og Salighet» ved Ivar Nygaard er et interessant prosjekt. Et tilbakeblikk 
på NMS historie generelt og Tobias Finckelsen Udland og kona Guri, spesielt. 



Kultursekretæren i kommunen tilbyr lån av Åkle samt kr 1000,- Menighetsrådet er villig til å 
delta med kr. 1000,-. Kirken kan også brukes om ønskelig.  Saken overlates til Harald Ove 
Stien da han er leder for misjonsforeningen, og vel nærmest til å drifte et slikt prosjekt.   
 
Solfrid inviterte til omvisning på Stine Sofies stiftelsen. Skole- og barnehageansatte er 
invitert, og nå også menighetsrådet: Avreise Skaiå barnehage 7.mai kl. 17.00 
 
Irene minnet om at der er familiesamling i Mineralparken på Hornnes 3. juni, og bad om at 
det ble med i kunngjøringene i kirka. Sender plakat til Adina. 
 
Det er kommet innkalling til representantskapsmøte i Kirkens SOS i Hånes kirke 21. juni.  
Usikker på om vi har noen representant til dette nå. 
 
Brita og Bent utfordrer menighetsrådet til å ta over ansvaret for HalloVenn. Det er et ganske 
stort arrangement som følger et eget opplegg. De har eget budsjett og regnskap og er 
registrert i HalloVenn Norge.  
Har vært et svært vellykket arrangement i hallen med opp til 200 barn pluss mange voksne. 
De har et godt opplegg med kontaktpersoner, bidragsytere og frivillige. All info om dette er 
noe vi kan overta.  
 
Møtet slutt kl. 21.45 
 


