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4724 IVELAND   
 

 
 

REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Skaiå hos Adina Skaiaa,  12.06.19 kl. 19.00 
 
Møtte: 
Kjell Øina, Olaf Engestøl sr., Solfrid Fossli, Tellef Eieland(1. vara), Odd Håvard Dahle ( 
kom.rep.) , Adina Skaiaa(ref) 
 
Forfall: Irene Tveit, May Britt Topland, Fredrik Netland 
 
Åpning av Adina og kveldsmat i forkant av møtet 
 
 
Sak 41/19M                Referatsaker 
Planting og stell på kirkegården godt i gang 
Lekkasje i vannrør på kirkegården fører til at vannkranene blir midlertidig stengt. Det er 
midlertid vann i vanningspunktene og det legges ned en slange ved porten slik at man kan få 
tilgang på vann om nødvendig.  
Astrid Mjåland har sagt seg villig til å være med å se på løsninger vedrørende Ljosglimt.  
Geir Åge Grossaas vurderer om han vil være vikar for Arnvid. 
Arnvid ønsker fri ca. en mnd. i sept.-okt. så det er viktig å få på plass vikar. 
 
 
Sak 42/19 M                 Evaluering av gudstjenester 
02.06  Familiegudstjeneste i Iveland avlyst – støttet  opp om Mineralparken i stedet. fin 
familiegudstjeneste og søndagsskolens dag. Et flott tibud fra Mineralparken å få lov å komme 
inn gratis hvis man kom før kl 11.00.  
 
09.06 Høytidsgudstjeneste 1. pinsedag: En fin gudstjeneste med vekt på den Hellige Ånds 
nærvær 
 
     
Sak 43/19 M            Gudstjenesteplan vår 
 
16.06 Gudstjeneste – 2 dåp. Søndagsskolens dag og 7 års bok 
samling for 7 åringene i forkant blir droppet. Solfrid og Adina skaffer kaffemat, Trond koker 
kaffe. 
 
30.06 Gudstjeneste  Fredrik 
21.07 gudstjeneste Kristine Borgen – vanskelig gudstjeneste å skaffe vikarer til. Vurderes 
droppet til neste år. 
11.08 gudstjeneste Fredrik 
25.08 gudstjeneste Fjermedalen  Gunvor Hofseth ( Birkenes` ansvar) 
 
 
 



Sak 44/19 MF        Trosopplæring  
 
Årshjul for tiltak  ble tatt til orienteringen. Positive tilbakemeldinger på planene. 
Vi mangler fortsatt trosopplærer fra høsten: I utgangspunktet lyser vi ut en 10% stilling som 
trosopplærer. Vi undersøker også muligheten for å kunne kombinere prostidiakonstillingen 
med trosopplæring. Adina tar opp saken med kirkevergen i Vennesla. Hvis det kan være en 
løsning kan vi kanskje i fellesskap med andre få prostidiakonstillingen opp i 100%. 
Vi vil måtte basere en slik stillingsøkning på givertjeneste. 
 
 
 
Sak 45/19  M     Forslag til gudstjenesteliste   1. halvår 2020 
Liste ble tatt til orientering. Ingen merknader til forslaget. 
Det ble snakket om eventuelt flytting av konfirmasjon, men det er ikke aktuelt nå. Hvis det 
skal vise seg å bli nødvendig, mente alle at konfirmasjon måtte foregå i april da det allerede 
er mye konfirmasjoner i mai i distriktene rundt.  
 
 
Sak 46/19    Valg 2019 
 
Forslag til stemmestyrer:  
Det må være minst 2 personer tilstede i hvert lokale til enhver tid 
Vatnestrøm: Tellef E, Olaf E, Øyvind S 
Birketveit: Solfrid F, Ragnhild Lilletveit(Lalla), Audhild B 
Skaiå: Arnvid V, Svein H, Odd Håvard D 
Forhåndstemming på Bygdeheimen: Adina S, Arnvid V 
Forhåndstemming på kommunens servicetorg: Hilde B.F., Lasse Hornnes og Finn Terje 
Uberg 
Kirkevergen klarerer dette før valget. 
 
 
Sak 47/19    Eventuelt 
Prostidiakonsamarbeidet: 
Tilbakemelding fra  representantskapsmøtet i diakonisamarbeidet 11. juni: 
Forslagene til vedtak gikk gjennom i representantskapet, og fra 01.01.20 deles prostiet i to.  
Det gamle representantskapet holder et nytt møte senere i år for å avvikle nåværende 
samarbeid.  Vennesla fortsetter som arbeidsgiver for det nye prostisamarbeidet som nå vil 
bestå av Vennesla, Iveland, Åseral og Evje og Hornnes med en 70% stilling. Bygland tar 
arbeidgiveransvar for den andre delen av prostiet hvor det blir en 50% stilling. 
  
 
Møteplan 2. halvår 2019: 20.08 – 17.09 – 22.10 – 19.11 – 03.12 
Det blir felles møte med nytt menighetsråd i oktober, så overtar det i november 
 
Adina tar kontakt med Lindy angående Ljosglimt 
 
Møte slutt 


