
Iveland menighetsråd 
4724 IVELAND   
 

 
 

REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Kantina, 12.06.18 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.) 
 
 
Merknader til innkalling og referat: ingen 
 
 
Åpning v/ Fredrik: 
Takknemmelighet er en stor ting. Velg å tenke deg takknemlig når dagen er grå.  
-Alle delte en god ting de var takknemlig for. 
 
Eventuelle merknader til innkalling og referat: noen hadde problemer med å åpne 
sakspapirene på grunn av fil-feil. Innkalling ble sendt på nytt samme dag. 
 
Sak 23/18 MF              Referatsaker 
Fredrik og Adina refererte fra stabsmøte i dag: 
Staben fungerer bra og Fredrik finner sin plass på en god måte. Det er ønskelig med mer 
midler til innleie av sang og musikk. Det er også ønskelig med kjøleskap og bedre muligheter 
for å ordne med enkel mat i sakrestiet i forbindelse med konfirmantundervisning og 
kirkekaffe. Olaf varsler at han trer av som vikar for kirketjener til nyttår, så det må finnes ny 
vikar. 
 
                     
Sak 24/18 M                Evaluering av gudstjenester  
Fin gudstjeneste på 17.mai: greit med folk. Forslag om å skaffe balkongflagg ved 
hoveddøren til festdager ble tatt godt imot.  
Pinsegudstjeneste ble avlyst på grunn av mangel på folk til å gjennomføre det.  
3. juni: Flott gudstjeneste, veldig flott med sang av Vidar Øveland 
 
    
Sak 25/18 M           Gudstjenesteplan  
 
17.06  Søndagsskolens dag med dåp: Flyttes inn pga. dårlig værvarsel.  
Ingen merknader til de andre gudstjenestene. Gjennomføres av stab: 

 29.07  Ordinær gudstjeneste 
 12.08  Ordinær gudstjeneste m dåp 
 26.08  Fjermedalen 

 
Vedtatt: 

 Offerliste sommer/ høst, Kirkeverter og Kirkekaffe på familiegudstjenester  



 
Forslag til gudstjenesteliste 2019 godkjennes: 
10.03: diakoniens dag - årsmøte. 
          Samtalegudstjeneste legges til en søndag 
Må godkjennes av prosten 
  
 
Sak 26/18 M                Økonomi 
 
Delrapport  regnskap pr 30.04.18 ble lagt fram til orientering uten merknad 
 
Innspill til budsjett 2019: 
Ønske om kjøleskap/kjøkkenkrok og eventuelt lettere møbler i sakrestiet 
 
Datautstyr til kirkekontoret:   
Vedtak: Det kjøpes inn nødvendig datautstyr til prestekontoret.  Utgifter dekkes av 
disposisjonsfond. Kostnadsramme kr 12.000,- 
 
Sak 27/18  M              Møteplan høsten 2018 
 
Kantina kl. 19.00: 21/08 - 18/09 – 16/010 – 13/11 – 11/12  
 
 
Sak 28/18  MF            Menighetsarbeid   
 
Innkalling til representantskapsmøte i Kirkens SOS i Hånes kirke 21. juni kl 17.30  
Vi mangler representant her, da Torstein Landås går ut. Ingen ble valgt. 
 
Givertjeneste- prosjekt: Kurs om innsamling 6.sept. kl.  18.00 Lund menighetshus: 
Fredrik og Adina prøver å få til å dra. 
 
Hjemmeside: ble diskutert hvor mye som egentlig var nødvendig å ha av stoff på 
hjemmesiden. Viktigst å ha oppdatert informasjon om menigheten og menighetens ansatte, 
gudstjenester og annet som skjer.  Vi tar kontakt med Evje for å diskutere framtidig 
samarbeid.  
 
Det har ikke kommet noe respons på annonse i bygdebrev/hjemmeside om trosopplærer. 
 
 
Sak 29/18       Eventuelt 
 
Presten tok opp formen på liturgien, og ønsket høre hva menighetsrådet mener om den 
nåværende liturgien. Det er mulig å forenkle hvis det er ønskelig. Menighetsrådet er åpen for 
tanken, og presten  kommer tilbake til saken 
 
Det overlates til kirkeverge og prest å arbeide med en funksjonell løsning på sakrestiet og 
behov for kjøleskap/ oppbevaring av mat. 
 
Møtet slutt  


