
Iveland menighetsråd 
4724 IVELAND   
 
 

REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Iveland kommunehus, kantina, 27.01.21 
 Kl. 19.00 

 
Møtte: 
Kjell Øina leder,  Emma Kristine Leesland, Solfrid G. Amundsen, Ingelin Vidnes,  
Fredrik Netland, Sigrid Triffitt(1.vara), Sig Tove Aasen (kom. rep), Adina Skaiaa(ref) 
 
Forfall:  
 
Åpning v/ Fredrik: 
Såmannssøndag- frø er noe merkelig- selv gammelt frø som ser helt ødelagt ut kan ha 
spireevne, ja det er helt utrolig hva som kan spire fram av et lite frø! Kan være vanskelig å 
så og så uten å se at noe spirer… 
Barnetro: I samtale med mennesker så ses virkning av ting som er sådd - gjerne for lenge 
siden. Spesielt ved vanskelige ting i livet ser vi hvor viktig troen er for mange selv om den 
ikke kommer så mye til utrykk overfor andre i det daglige. 
 
Eventuelle merknader til innkalling og referat: ingen 
 
              
Sak 01/21 MF               Referatsaker 
Hektisk aktivitet i desember for å få på plass utstyr i kirken til jul. Ved hjelp av 
trosopplæringsmidler har vi fått på plass ny prosjektor og lyskastere i kirken. Det jobbes med 
oppheng til nytt lerret som vil komme på plass på nyåret.  
Menighetsrådet åpnet siste møte før jul med julevandring i kirka. En sterk og flott 
opplevelse.  
Statistikkenes årstid.. 
Trosopplæringsrapport og årsstatistikk ble kort referert. Rapportene viser at året er preget 
av koronapandemien. Likevel har vi klart å gjennomføre mye bra arbeid. 
 
Brev om «Arbeidsmiljøundersøkelse for personer med LHBT+ identitet i Den 
norske kirke»  var vedlagt innkalling til orientering 
 
 
Sak 02/21 M                 Evaluering av gudstjenester   
 
13.12    Vi synger julen inn  ble avlyst pga koronarestriksjonene ved sang inne.   
Flott  konsert v/ Hans Inger Fagervik. Kort varsel og ingen forhåndssalg av  billetter- lite folk. 
Ble ikke sendt regning på utleie. 
24.12    Familiegudstjeneste  på utsiden av kirken. Korpset under ledelse av Oxana spilte. 
Mye endringer i siste liten. Alfred stilte opp og ordnet med lyd, og staben ellers tilpasser seg 
endringer uten å klage. Ble en fin og minneverdig gudstjeneste i kaldt og klart vintervær. Vi 
hadde åpen kirke i for- og etterkant av gudstjenesten. 
Fredrik hadde et kort besøk på omsorgssenteret for å ønske god jul 



25.12    Gudstjeneste med påmelding. Mulig påmelding begrenset besøkstallet noe.  Vi var 
så få at vi kunne ha allsang i gudstjenesten, som var planlagt både med og uten allsang. Det 
var vakker sang og musikk av Roma Nilsen og Oxana.  
 
10.12: Besøk av barnehagene i kirka. Fredrik hadde laget en flott julevandring som fikk 
veldig gode tilbakemeldinger.   
Noen ansatte i barnehagen på Vatnestrøm har gitt tilbakemelding på at de godt kunne vært 
der, de også. Det er noe ledelsen i barnehagen må avgjøre. Alle er velkomne. Fredrik 
besøkte barnehagen på Vatnestrøm og hadde en fin julesamling der.  
 
18.12 Skolesamling i kirken fredag var i 6 puljer på grunn av reglene (våre)for smittevern. 
Flott å klare å få gjennomført dette, og gode tilbakemeldinger. 
     
17.01 Året begynte ikke som vi ønsket, og gudstjenesten ble avlyst på grunn av 
innstramming av koronarestriksjonene. 
 
 
Sak 03/21 M            Gudstjenesteplan vår /offer/kirkeverter 
 
Stadig stramme vilkår for å arrangere gudstjenester og samlinger gjør at vi må tenke 
alternativt framover en stund til. Lettere vilkår for å arrangere noe utendørs.  
 
Det vil alltid bli en form for samling på oppsatte gudstjenestedager- enten ute eller inne. 
Adina skaffer en bålpanne og ved. Alfred har lovet ordne med lyd ute hvis nødvendig. 
Fredrik styrer behov for stab, med tilbakemelding til Adina 
Be om at de som brøyter, måker litt ekstra i krokene oppe ved kirken slik at vi kan ha 
bålpanne. (Ta hensyn til eventuelle takras) 
      
Trosopplæringstiltak er vanskelig å gjennomføre nå, spesielt for barnehagebarna som 
tilhører forskjellige kohorter. Alternative gjennomføringer utendørs vurderes når det blir 
varmere i været. Alle tiltak utsettes inntil videre.  
Oppsatt liste over planlagte gudstjenester: 
 
31.01  samtalegudstjeneste er avlyst . I stedet blir det samling utenfor rundt bålpanna. 
          Fredrik informerer – Adina baker kake og Trond koker kaffe 
14.02  Karnevalsgudstjeneste – inne eller ute. Samling og bok for 6 åringer flyttes til senere 
          på våren 
28.02  Diakoniens dag - Helga kommer 
14.03 
28.03  Palmesøndag er tatt ut av lista 
Påske: 01.04  Skjærtorsdag 02.04 langfredag 04.04 1. påskedag 
11.04 
25.04 Konfirmasjon flyttes til høsten –  28-29 august 
         Samtalegudstjeneste legges til senere på våren – mulig på denne dato 
 
 
 
Sak 04/21 MF           Regnskap 2020    
Regnskap for 2020 lagt fram for godkjenning 
Vedtak: Regnskap for 2020 vedtas under forutsetning av revisors godkjennelse. Overskudd 
avsettes til disposisjonsfond 
 



 
Sak 05/21 MF    Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-24 
vedtak: Budsjett for 2021 og økonomiplan vedtas   
 
           
Sak 06/21 MF            Utleiepriser/ stell av grav/festeavgift 
 
LEIE AV IVELAND KIRKE  
MR vedtak 06/21- gjøres gjeldende fra  01.02.21  
 
Amatører/ idealistiske organisasjoner: 10% av brutto billettinntekter, min.kr 1.500,-  
Profesjonelle utøvere: 15% av brutto billettinntekt, minimum kr  2.300 
 
Vielser: 
Vielser i kirken kan kun foregå etter sokneprestens samtykke 
Vielse der en eller begge brudefolkene er bosatt (folkeregisterført) i Iveland kommune og er 
medlem av Den Norske Kirke betales det ikke leie for kirken, kirketjener eller organist. 
Hvis den ene eller begge av brudefolkene er medlem av DNK og ønsker å bruke en pastor 
fra annen menighet, regnes bruk av kirken som utleie.  
Hvis den ene eller begge av brudefolkene er medlem og bosatt i kommunen betales det ikke 
leie for kirken, kirketjener eller organist i slike sammenhenger.  
 
Ved vielse der ingen av brudefolkene har vært bosatt (folkeregisterført) i kommunen senere 
enn 01.01. to år før vielsesdato  
-eller ingen av dem er medlemmer av Den Norske Kirke  
 
betales det leie etter følgende satser: 
Leie av kirke( m. kirketjener) :      kr 1.860,-    
Organist:                                      kr  1.860,-   
 
Begravelser: 
Bruk av kirken til begravelsesseremonier kan kun foregå etter godkjenning av soknepresten. 
Ved begravelse for  personer som  var bosatt i Iveland kommune og medlem av Den Norske 
Kirke kreves ingen betaling. Gjelder også når avdøde har vært bosatt på helseinstitusjoner i 
andre kommuner. 
 
For personer som var bosatt i Iveland kommune men ikke medlem av Den Norske Kirke: 
Fri grav til kommunens innbyggere 
Leie av kirke:  kr 1.690,-               Ny: kr 1.860,-                                
Organist:         kr 1.690,-               Ny: kr 1.860,-                   Preludering: kr 0,-                                                 
 
Begravelse for personer som ikke var bosatt i kommunen: 
Leie av kirke:                                 kr 1.860,- 
Organist:                                        kr 1.860,-         Preludering kr 0,-             
Åpning og lukking av kistegrav:     kr 2.950,-   
Åpning og lukking av urnegrav:     kr 1.300,-   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Stell av grav” 
Vi har pr i dag en løsning som gjør at disse prisene er meget moderate. 
 
fra 01.02.20: Pris på stell av grav: kr 815,-     
 
 



 
 
Økning av festeavgifter: 
Det er kommunestyret som fastsetter festeavgift  etter forslag fra Menighetsrådet i henhold 
til Gravferdslovens §21. 

21.Vedtekter og avgifter. 

Kirkelig fellesråd fastsetter vedtektene for gravplasser. Vedtektene skal 

godkjennes av bispedømmerådet. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og 

feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet. 

 
Det er ønskelig å justere sats for festeavgift. Er ulik praksis i nabokommunene. Vi ser at 
større steder og byer har en årlig festeavgift som er mye høyere en innenlands-kommunene.  
 
Til orientering har følgende kommuner festeavgift pr 10 år på: 

 Vennesla kr 3.100,- 
 Kr sand (enkel grav) 2.850,- 
 Birkenes kr 1.650,- 
 Evje kr 1.000,- 
 Bykle kr 1.000,- 

 
Fra 01.01.17 har festeavgiften i Iveland  pr grav vært kr 1.200,- Erfaringene er at festeavgift 
fører til en mere bevist holdning til gravstedet og dermed også bedre stell på kirkegården. 
Tradisjonelt har økninger av avgiften vært noe tilfeldig.  En økning pr 5 år kan være en god 
regel, da dette må saksbehandles både i menighetsråd og kommunestyre. 
 
Forslag til vedtak: Menighetsrådet ber kommunestyret øke festeavgift til kr 1.500,- fra 
01.01.22 i  henhold til gravferdslovens § 21 med grunnlag i at sist økning er fra 2017. 
 
Vedtak: 
Forslag til økning i utleiereglement vedtas. 
Menighetsrådet ber i henhold til gravferdsloven § 21 kommunestyret øke festeavgiften fra 
01.01.22 til kr 1.750,- 
 
 
Sak 07/20 M                Årsmøte og medarbeidersamling 
Det ble vurdert behov og løsninger for årsmøte. Det var ikke noe ønske om å prøve å 
gjennomføre dette digitalt. Da vi ikke er ferdig med forslagene til endret gudstjenesteliturgi 
sees det mest tjenlig å utsette møte. 
Det ble i fjor bestemt at vi skulle se på muligheten for å ha en kveldssamling med 
medarbeidersamling og årsmøte.  Det er fortsatt ønskelig å gjennomføre dette. 
Da dette ikke kan gjøres nå, utsettes møte til høsten. 
 
 
Sak 08/21MF        Eventuelt 
 

A. Tariffavtale er sendt ut til avstemming. Se rundskriv. 
Anbefales av KA – AU har ingen innvendinger til avtalen 
vedtak: Vi stemmer JA til forslag til ny tariffavtale for Den Norske Kirke 

 



B. Menighetsblad: Forslag til intervju-objekt: Olaf Engestøl se., Salve Øina se., Alfred 
Fjermeros, Sig Tove Aasen, Marit Leesland, Ragnhild Lilletveit, Thor Olav Reiersdal,  

 
C. Møte med bedehuset:  Etter avtale med Kjetil holder vi fast på møtedato 08.02. 

Hvert råd velger 5 stykker til å delta. Menighetsrådets faste medlemmer og prest 
deltar.  
Adina etterspør innspill til møteagenda fra bedehuset. 

 
D. Innkjøp av bålpanne: Vi går til anskaffelse av bålpanne til bruk under 

trosopplæringstiltak og gudstjenester. Midler hentes fra budsjett for trosopplæring 
 

 
Møte slutt 
 


