
Iveland menighetsråd 
4724 IVELAND   
 

 
INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE 
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Møte i kantina 
20.10.2019  kl. 19.00 

    
 
 
Åpning v/ Fredrik 
 
Eventuelle merknader til innkalling og referat:  
 
 
 
Sak 55/19M                Referatsaker 
 
Sak 56/19 M               Evaluering av gudstjenester   
     
Sak 57/19 M          Gudstjenesteplan høst 
 
Sak 58/19 MF          Ljosglimt 
     
Sak 59/19 M               Økonomi 
 
Sak 60/19 M               Eventuelt 
 
Vi møter nytt menighetsråd og deler en kopp kaffe og kake med dem før de overtar møte for 
å konstituere seg.          
 
     
 
 
 
Forfall bes meldes til:  
Adina Skaiaa,    tlf  97506190 
 
Iveland, 21.10.2019 
 
 
Vennlig hilsen 
Adina Skaiaa 
 
 
 



 
 
Sak 56/19 M               Evaluering av gudstjenester   
25.08 gudstjeneste  Fjermedalen  Gunvor Hofseth ( Birkenes` ansvar) 
08.09 gudstjeneste  Konfirmantpresentasjon: årets og 50 års konfirmanter. Kirkekaffe 
22.09 gudstjeneste  Høsttakkefest/4 -5 års bok. Samling i forkant 
06.10 gudstjeneste 
20.10 gudstjeneste 2-3 års bok  
     
Sak 57/19 M          Gudstjenesteplan høst 
03.11 All helgens dag – vi minnes de som har gått bort . Dåp 
17.11 Familiegudstjeneste – 2 og 3 års bok. Kirkekaffe.    Egen samling lørdag? 
01.12 Lys våken helg – morgengudstjeneste med frokost? 
15.12 Vi synger julen inn – sanggudstjeneste med korps og kor 
24.12 Julaften gudstjeneste 
26.12 Helligdagsgudstjeneste 
 
Sak 58/19 MF          Ljosglimt 
 
Når det gjelder Ljosglimt så er situasjonen den at vi har ca. 170 000 på fond. Det koster ca. 
100 000,- å gi ut 6 nummer i året. 
Ifølge vedtektene er det slik at pengene blir i bladet så lenge minst en vil drive det videre.  
 
På møte på Evje 09.04.19 ble saken rundt Ljosglimt drøftet og det ble besluttet å prøve å 
finne nye folk til å drive bladet videre når Jostein Wasbø slutter til nyttår. 
Det ble også drøftet om vi kan ha litt enklere form, mer som en info-brosjyre/bygdebrev 
noen ganger i året. 
 
Evje skulle undersøke om Øystein Moi kunne tenke seg å være redaktør, og ellers finne noen 
som vil være med. Det har han nå takket nei til. Slik det ser ut nå har vi ikke redaktør fra og 
med 01.01.2020.  
 
Ingvald Østerhus er fortsatt med i arbeidet og har mange års erfaring med dette. Hvor lenge 
han blir med er usikkert.  
Iveland har spurt Astrid Mjåland om å delta, og det har hun sagt høres spennende ut.  
 
Evje og Hornnes Sokneråd  har nå vedtatt at de vil forsøke et samarbeid med Åseral og 
Iveland. Arna Berg, som er ansvarlig i Åseral  i dag, har sagt seg villig til å drive arbeidet de 
neste 2-3 år. Det vil antakelig bli noen færre og enklere utgaver pr. år.  
 
Dette betyr at et helt nytt samarbeid må  inngås framover. 
Menighetsrådet sa i sist møte at det var mer realistisk med et samarbeid med Vennesla enn 
Åseral.  
 
Hvilken nytte har vi av å ha et menighetsblad i forhold til kostnad; Hvor mye ressurser er vi 
villige til å bruke på det? 
Evje trenger nå et klart svar på hva Iveland ønsker.  
 
Forslag til vedtak: Iveland menighetsråd ønsker å avslutte samarbeidet med Evje og Hornnes 
om menighetsbladet Ljosglimt. Vi prøver få avklart hvilke vilkår vi får hvis vi inngår et 
samarbeid med Vennesla om menighetsblad. 
    



 
Sak 59/19 M        Økonomi    
Regnskapsrapport pr 30.09.19 
 
Lønnsoppgjør 2019: mellomliggende lønnsoppgjør er satt i verk etter vedtatte tariffavtale. 
Generelt lønnsoppgjør på 3,2% 
 
Rep av avvik i sakrestiet: Rapport fra Avitell – Kostnad kr 26.397,12 dekkes fra 
disposisjonsfond.   
  
Underskudd valg  kr    16.028,-  Dekkes av disposisjonsfond 
           
 
Sak 60/19  M              Eventuelt 
 


