
Iveland menighetsråd 
4724 IVELAND   
 

 
 

REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Kantina, 15.05.18 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: 
17.mai er vårt lands fødselsdag, 1. pinsedag er kirken sin: slikt skaper feststemning og 
takknemmelighet over at vi har det så godt! 
Den Hellige Ånd kom til en flokk rådville og redde disipler og skapte noe nytt! Vissheten om 
at Jesus alltid er tilstede ved sin ånd og bryr seg om den enkelte, gav Petter frimodighet på 
ny. 
 
Eventuelle merknader til innkalling og referat:  
 
Sak 17/18 MF              Referatsaker 
 
Årsmelding fra L.E.G.O. Romania 
Nabovarsel fra kommunen ang. arbeid på parkeringsplass utenfor kirken 
Referat fra styremøte i diakonisamarbeidet. Gunnar Ellingsen valgt til leder for styret. 
Inspirasjonssamling for diakoniutvalgene i Otredal og ellers interesserte: 
 4. september, Hægeland menighetshus kl. 18.00 
 
 
Sak 18/18 M   Evaluering 
Evaluering av samtalegudstjeneste med fest: Flott deltakelse av konfirmantene i 
gudstjenesten og festen på bedehuset gikk fint. Konfirmasjonsgudstjenesten på søndagen 
gikk også greit. Helst familie som møter til begge disse arrangementene.  
 
Ordinasjon og innsettelsesgudstjeneste for Fredrik ble en høytidelig og flott seremoni med 
både prost og biskop til stede, og mye folk i kirken   
Det ble også en fin fest på skolen i etterkant. Mye folk også her, over hundre personer ble 
det dekket til.  Lokalene var veldig greie å arrangere noe i, og alt praktisk gikk greit. Det ble 
servert smørbrød, kaker og is. Uteområdet med lekeapparater var fint for ungene på en lang 
og innholdsrik fest. Flott at både varaordfører og rådmann møtte på vegne av kommunen. 
 
 
 
 



Sak 19/18 M    Planlegging gudstjenester 
Gjennomgang av gudstjenestene og behov for planlegging/forberedelser 
 
17.05   Familiegudstjeneste:  Arnvid pynter til fest  
21.05   2. pinsedag – Familiegudstjeneste -samling ute v/ bedehuset  blir antakelig avlyst, da 
det ikke er blitt  helt klargjort  hvem som planlegger arrangementet. Fredrikt tar saken opp 
med Kjetil 
03.06   Ordinær gudstjeneste 
17.06   Familiegudstjeneste v/ kommunehuset – samarbeid m søndagsskolen(Irene). Blir 
dåp. Ta med grillmat, så holder MR kaker..? Fredrik tar hånd om planlegging sammen med 
Irene( Husk å stenge av fontene) 
 
Høstens gudstjenester – tanker og ideer: 
09.09. Konf. presentasjon årets konfirmanter og 50 års jubilanter 
23.09 Høsttakkefest i kirka. 4årsbok. Egen samling i forkant for 4 åringene 20.sept kl 17.00 
18.12 Tårnagenthelg lør/søn for 4. klasse m gudstjeneste søndag 
16.12  Sang-gudstjeneste sammen med  korps og solister 
 
    
Sak 20/18 M     Konfirmantplan  
Fredrik la fram noen hovedlinjer i konfirmantundervisningen framover: 
Små kull gir store muligheter til å finne på ting- bla. reise på tur eller ha samlinger ulike 
steder.  Et engasjert konfirmantutvalg er ivrige etter å prøve ut nye ideer.  
 
Vedtak:  
Konfirmantundervisning på skolen ansees som avsluttet og det overlates til prest og 
konfirmantutvalg å finne andre løsninger for steder og tidspunkt. 
Avtalen med Evje og Hornnes sokneråd om felles konfirmantweekend på Knaben avsluttes. 
Menighetsrådet stiller seg positiv til å endre tidspunkt for samtalegudstjeneste og 
konfirmantfest til en søndag en stund før konfirmasjonen.  Endelig forslag til konfirmantplan 
fremlegges til orientering senere. 
 
Sak 21/18 MF    Trosopplæring 
 
Regnskap 2017 er rapportert til BDK  
Evje og Hornnes sin søknadsfrist på stilling som trosopplærer går ut 9. mai.  
Menighetsrådsmøtet gav i sist møte uttrykk for at de ønsket det skulle lyses ut etter en lokal 
medarbeider til arbeid med vårt trosopplæringsarbeid.  
 
Vedtak: Menighetsrådet lyser ut lokalt stilling som medarbeider i trosopplæringen i 7% 
stilling med søknadsfrist 15. august 
 
 
Sak 22/18           Eventuelt 
 
Vi har fått forespørsel fra Bent Flattum om MR vil ta over ansvaret for HalloVenn. 
Vedtak: MR støtter gjerne HalloVenn slik som før, men ser seg ikke i stand til å overta 
ansvaret for arrangementet. 
Annet: 
Vedtak: Kostnader vedrørende konfirmant- og ordinasjonsfest dekkes fra disposisjonsfond. 
 
Møtet slutt  


