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4724 IVELAND   
 

 
 

REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Kantina,26.02.19 kl. 19.00 
 
 
Møtte: 
Kjell Øina, Olaf Engestøl sr., Solfrid Fossli, Irene Tveit, Tellef Eieland(1. vara),   Odd Håvard 
Dahle ( kom.rep.), Fredrik Netland (biskopens rep.),  Adina Skaiaa(ref) 
 
Forfall: ingen 
 
Merknader til innkalling og referat: ingen 
 
Åpning v/ Fredrik: Luk 18: Se alt som er skrevet, skal skje: Jesus forteller disiplene flere 
ganger hva som skal skje til påske, men de forstår ikke noen ting av det. Jesus var et sant 
menneske, men han var også noe mer enn det- han var Guds sønn og han hadde en 
oppgave å fullføre. 
 
Sak 13/19 MF               Referatsaker 
Vi har mottatt rapport fra Hallovenn som viser godt oppmøte, mange frivillige i aksjon og 
god kontroll på opplegget. 
 
 
Sak 14/19 M                 Evaluering av gudstjenester   
27.01  Bønnegudstjeneste – ikke mye folk men en fin forbønnstund rundt alterringen 
10.02  Samtalegudstjeneste og konfirmantfest ble gjennomført i kirka. Ble en fin samling 
med gode samtaler mellom prest og konfirmanter. Gjennomføring av fest i kirken var godt 
planlagt og fungerte fint. Fikk gode tilbakemeldinger fra konfirmantfamiliene. Hadde ikke 
vært plass til mange flere rundt bordene, men det gikk 
24.02  Gudstjeneste med dåp, en fin dag 
            
     
Sak 15/19 M            Gudstjenesteplan vår 
10.03  Diakoniens dag og årsmøte.  
Dåp.  Adina ordner kaffemat. klokker Heidi koker kaffe 
Årsmøte: framlegging av årsmeldinger, og regnskap – egen sak: framtidige 
samarbeidsformer,  Diverse info v/ Kjell 
 
24.03  Nynorsk gudstjeneste v/ Berg. Dåp.  (Konfirmantene på weekend til Hovden) 
07.04  Familiegudstjeneste : 6års bok. Fredrik planlegger «Hemmelig klubb» samling(er) 
sammen med Karoline 
18.04  Skjærtorsdag gudstjeneste. Besøk av Ellen Raen fra Isralesmisjonen og kveldsmåltid  i    
           Kirka. Påmelding til måltid. Ansvarlig: Kjell og Fredrik 
21.04  Høytidsgudstjeneste 1. påskedag 
28.04  Konfirmasjonsgudstjeneste   - Konsert om kvelden se sak 21/19 
 



 
Sak 16/19 MF           Budsjett 2019  og økonomiplan 2019-2022 
Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan lagt fram for godkjenning. 
Budsjett 2019 og økonomiplan  2019-2022 godkjent med følgende tilføyelse:  
-Det legges inn i økonomiplanen midler til  projektorer m.m. til kirken i 2020 med kr 75.000,- 
-I forbindelse med opprustning av gangsti må  det vurderes om handicapinngang/rampe må   
utvides slik at det blir mer plass til å bære bårer ut sideskipet.  
 
 
Sak 17/19 Årsmelding 2018 
Menighetens årsmelding 2018 lagt fram og godkjent uten merknader.  
Prostidiakonen og Ljosglimt har egne årsmeldinger. Disse tas til orientering.  
 
 
 
Sak 18/19 MF               Senkings-rutiner 
I  sak 19/16 av 15.03.2016 bestemte menighetsrådet at det skal være mulig å senke med 
senkeapparat eller tau alt etter som familien  ønsker det. Det har til nå vært lite brukt. Det 
har ved sist begravelse komme klage på senkeapparatet. Vi har et gammelt apparat og det 
må skiftes ut hvis vi skal fortsette å bruke det.  Kirkeverge frarår innkjøp av nytt 
senkeapparat.  Presten ønsker at menighetsrådet skal gjøre vedtak om at kun tau brukes til 
senkning i Iveland.   
 
Vedtak: Menighetsrådet vedtar 3 mot 2 stemmer at heretter skal det senkes med tau ved 
begravelser. 
 
 
Sak 19/19 MF               Samarbeidsformer i framtiden 
Prestene har et stort ønske om at det administrative samarbeidet flyttes til Vennesla.  
Prest og KV har hatt et møte med KV i Vennesla og prosten og det var en positiv innstilling til 
dette der. Skal denne saken tas videre, må i midlertid menighetsrådet i Iveland konkretisere 
hva de ønsker og sende en formell henvendelse til Vennesla. Det er rådene som bestemmer 
hvilke samarbeidsformer rådet skal ha.  
Vi har også fått signal fra Evje om at de ønsker å satse på samarbeid med Bygland og Åseral 
men hverken KV på Evje eller soknerådet i Evje og Hornnes vil si at de ønsker å avslutte  
samarbeidet med Iveland.  
 
Menighetsbladet s redaktør jobber ut dette året, så der må finnes nye løsninger.  
 
Informasjon tatt til orientering. KV utreder mer om Datasamarbeid og konsekvenser. Saken 
løftes ellers fram for årsmøtet for innspill. Menighetsrådet var positiv til et felles 
menighetsrådsmøte med Evje men ingenting ble bestemt.  
 
 
 
Sak 20/19  M                 Valg 2019 
Leder og KV var på kurs i valgforberedelser på Evje. Det ble foretatt valg av representanter 
fra Otredal prosti til nominasjonskomite for leke medlemmer:  Randi Sofie Hagen ble valgt 
som representant  og  Astrid Nomeland som vara. 
Frist for innlevering av liste til menighetsrådsvalg 30.mars. Offentliggjøring av mulighet for å 
stille alternativ liste bør settes inn på hjemmeside. 
Vi mangler fortsatt en del kandidater på menighetsrådets liste. 



 
Sak 21/ 19MF        Eventuelt 
 
Vi takker ja til tilbud om konsert med Indre Ludefladen jazz og Vennesla menighetskor 28. 
april. Kjell tar dette videre 
Flere Ivelendinger stiller i koret. Kjell kommer tilbake med mer info 
 
Fasteaksjon 9. april 2019: Fredrik og Alfred kommer tilbake med info om hvor mange ekstra 
innsamlere/biler de trenger.  
 
Vi har fått beskjed fra bedehuset v/ Kjetil Viland der han beklager dårlig tilbakemelding men 
at ledergruppa har hatt det travelt og ikke helt landet på veien videre. De kan derfor ikke 
prioritere å ha noe møte med menighetsrådet nå.  
Vi har derfor ikke fått avklart spørsmål om felles menighetstur eller gudstjenester dette året.  
 
Tore Gullaksen kommer neste møte, 26.mars, så da begynner vi kl. 18.00 
 
 
 
Møtet slutt 


