
Iveland menighetsråd 
4724 IVELAND   
 

 
 

REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Kantina, 02.05.19 kl. 19.00 
 
 
Møtte: 
Kjell Øina, Olaf Engestøl sr., Solfrid Fossli, Irene Tveit, Tellef Eieland(1. vara),   Fredrik 
Netland (biskopens rep.),  Odd Håvard Dahle (kom.rep.) , Adina Skaiaa(ref) 
 
Forfall: ingen 
 
 
 
Sak 29/19M               Referatsak 
 
Kirkevergenes årsmøte /fagdager Bø 
Regional fagdag Kristiansand 
Karoline har sagt opp sin stilling som trosopplærer og jobber ut juni 
 
 
Sak 30/19 M                 Evaluering av gudstjenester /annet  
07.04 Familiegudstjeneste utdeling 6 års bok -  2 Samlinger i forkant- Hemmelig klubb med 
godt oppmøte og gode tilbakemeldinger. 
 
18.04 Skjærtorsdag gudstjeneste. Påskemåltid i kirken- Ingunn F. Tveit fra Israelsmisjonen 
ledet samlingen sammen med Fredrik. Påmeldt 30 personer, ble til sammen 46 personer. 
Gikk akkurat med hensyn til bord. Måtte dekke to bord ekstra. Spennende å ha gjennomført 
og en flott opplevelse. Arrangementet gikk veldig greit, men ganske mye arbeid. 
  
21.04 Høytidsgudstjeneste 1. påskedag. Fin gudstjeneste med bra oppmøte. Nydelig sang av 
Jostein Larsen –Påskeliljer ordnet Trond, og alle fikk hver sin på vei hjem 
 
28.04 Konfirmasjonsgudstjeneste: fin og verdig konfirmasjon. Lite folk utenom familiene. 
 
28.04   Konsert med Indre Ludefladen Jazzensemble og Vennesla menighetskor  ble en kveld 
med god musikk og fengende rytmer. Mange gode tilbakemeldinger.  Hyggelig å bli møtt 
med kaker og kaffe, og et festlig pyntet kirkerom – Ansvarlig for det var Kjell og Heidi 
Underskudd dekkes av tilskudd fra Finn Terje og menighetsrådet. 
 
     
Sak 31/19 M            Gudstjenesteplan vår 
05.05 Gudstjeneste 
17.05 Familiegudstjeneste 
02.06 Familiegudstjeneste ute v fontenen avlyses 
09.06 Høytidsgudstjeneste 1. pinsedag 
16.06 Gudstjeneste – 2 dåp 



Sommeravvikling:   
30.06 Gudstjeneste  Fredrik 
21.07 gudstjeneste Kristine Borgen 
11.08 gudstjeneste Fredrik 
25.08 gudstjeneste Fjermedalen Gunvor Hofseth (Birkenes` ansvar) 
18.08 Naturligvis – Evje`s  ansvar 
 
Gudstjeneste 2. juni utgår på grunn av familiegudstjeneste i Mineralparken. 
søndagsskolens dag og utdeling av 7 års bok flyttes til  gudstjenesten 16.juni 
 
Sak 32/19 MF               Samarbeidsformer i framtiden  
Ljosglimt 
09.04.19 hadde Iveland og Evje og Hornnes AU møte angående Ljosglimt 
Kjell, Olaf, Valborg, Lindy, Adina og Sjur møtte her.  
Iveland menighetsråd må finne en representant til styret i Ljosglimt, og må også arbeide 
aktivt for å finne ny redaktør – se ellers vedlagte referat fra møtet 
Adina spør Astrid Mjåland om hun kan tenke seg å være med på noen måte. 
 
 
Sak 33/19 M                Valg 2019 
Forslag fra nominasjonskomiteen på liste til menighetsrådsvalg er godkjent. 
 
Det holdes valg på følgende steder 9. september til samme åpningstider som lokalt 
valg for øvrig: kl. 10.00 -20.00. 
Birketveit: Kommunehuset  
Skaiå: Ivelandstaua  
Vatnestrøm: Vatnestrøm oppvekstsenter 
 
Manntall legges ut til ettersyn på kirkekontoret i åpningstiden. Endringer i manntall 
må skje før 30 juni.  
Det kan forhåndsstemmes for alle valgkretser på Service-torget Iveland kommune fra 
12 august -6. september, innen oppgitte åpningstider 
Det holdes forhåndsstemming på Iveland bygdeheim en passende dag før valget. 
 
 
Sak 34/19 M        Eventuelt 
 
Offer utenom offerlisten: Det ble tatt opp en frivillig gave ved arr. av påskemåltid 
skjærtorsdag.  
Kr. 2000,- sendes videre til Israelsmisjonen. Resten går til dekning av utgiftene.   
  
Dugnad kirkegården 14. mai kl 18.00 Terje og Adina blir med bli med da. Kaffemat 
 
Trosopplærer – utlysing av stilling: Karoline har sagt opp stillingen som trosopplærer. Vi 
setter en kort info i bygdebrevet om at stillingen er ledig. Tas opp neste møte i forbindelse 
med eventuell større stilling basert på givertjeneste. 
 
I forbindelse med søknad endring av kirkerom hvor menighetsrådet ønsker å fjerne ovnene i 
kirken, bes det samtidig om lov til å flytte/ fjerne 3 kirkebenker som står nærmest ovnen. 
 
Møtet slutt 


