
Iveland menighetsråd 
4724 IVELAND   
 
 

REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Iveland kommunehus, Iveland kirke, 17.02.21 
 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: 
Menighetsrådet møtte i kirka hvor vi hadde en fin askeonsdag-samling med vekselbønn og 
velsignelse. Godt å være tilbake i kirken igjen. 
 
Nå er fastetiden i gang, og vil vare helt til påske. Kanskje du vil gjøre noe spesielt i 
fastetiden? Fredrik utfordrer til å lese hele profeten Jesaja i Det gamle testamentet. 
 
 
Eventuelle merknader til innkalling og referat: Ingen 
 
        
Sak 10/21MF               Referatsaker 
Kommunestyret behandlet sak om økte festeavgifter i møte 11.02.21 og vedtok enstemmig 
en økning til kr 1.750,- fra 01.01.22 
 
Menighetsrådet møtte en gruppe fra Iveland bedehus for samtale 08.02. Eget referat fra 
møtet framlegges til godkjenning under Sak 15.21. Eventuelt 
 
Vi har hatt problemer med tine-apparatet. Det er nå reparert, men vi må antakelig kjøpe inn 
ny på sikt.  
 
Sak 11/21 M                 Evaluering av gudstjenester 
   
31.01.2021  Såm  11:00  Bålpannegudstjeneste   Menighetsarbeidet  Solfrid F 

14.02.2021  Fastel  11:00  Karnevalsgudstjeneste  L.E.G.O. Romania  Emma Kristine 

 
Har gått overraskende bra å være ute for både unge og gamle, og oppmøtet har vært bra.  
Kaldt men fint vær, og sola og bålpanne varmer. Det settes fram stoler til de som trenger 
det.  Karnevalsgudstjeneste med mye lyd og tog rundt kirka, varm kakao, boller og popcorn 
ble en flott og fargerik opplevelse. «Kong Trond» og «prins Fredrik» holdt en fin 
gudstjeneste.  
     
 



Sak 12/21 M            Gudstjenesteplan vår 
28.02.2021  2sif  11:00  Diakoniens dag v/ Helga  Kirkens SOS      Solfrid A 
14.03.2021  4sif  11:00  Nynorsk gudstj. v/ Gunnar E  Menighetsarbeidet      Sig Tove 

 01.04.2021    Skjæ     19.00                                                           Menighetsarbeidet        Solfrid F 
 
Det har ikke blitt tatt opp offer eller opplyst om dem på gudstjenestene.  
Det skal komme på plass. Vi har tilbud om Vipps, og flere har nok skaffet seg det i disse tider 
der kontanter helst skal unngås. Det er likevel ikke noe forbud mot å ta opp offer. 
 
Koronasituasjonen: 
Smitteutbrudd i kommunen er under kontroll. Det varsles at reglene for fastmonterte seter 
skal opp til ny vurdering, og vi håper på en endring her.  
Enn så lenge er det bare lov å samles 10 personer av gangen, og vi fortsetter med 
utegudstjenester inntil dette endrer seg. 
 
Det planlegges påskevandring for barnehage og småskole 
 
 
Sak 13/21 MF           Årsmelding 2020 
Vedtak: forslag til årsmelding 2020 vedtas. 
 
Sak 14/21 MF               Behov for lokaler til menighetens arbeid 
 
Det er aktuelt å se på mulige løsninger for bygg til å drive menighetens arbeid i. I henhold til 
møte menighetsrådet hadde med Normisjon Iveland bedehus 8. februar så er det antakelig 
ikke aktuelt at Den Norske kirke kan bruke bedehuset til sine arrangementer.  
 
Det er satt av et nytt møte med bedehusets styre 24.03 kl 18.00-19.00 i kommunehuset ( i 
forkant av ordinært MR møte) for å klargjøre utleiereglement og samarbeid mer konkret.  
 
Utvalg for utredning av kjøle- og syningsrom ber menighetsrådet komme med en 
behovsanalyse for bygg i forbindelse med utredningen. De ønsker klargjøre  
flerbruksmuligheter og eierskap. De ønsker også å klargjøre hvem som eventuelt kan bruke 
et slikt hus.  
Ifølge leder for omsorgssenteret er det ikke noe behov for, eller ønske om noe kjøle og 
syningsrom der. Nærmeste alternativ vil da være å omdisponere eller bygge ut bårehuset.  
 
Det må kartlegges hvilke muligheter vi har og hva som må til for å få dette til.  
Sig Tove, Fredrik og Adina ser nærmer på dette. 
 
 
Sak 15/ 21 MF        Eventuelt 
 

1. Godkjenning av referat fra møtet 08.02: Vedlagte referat godkjennes med følgende 
endring: 
Bedehuset melder at de ønsker å kjøre et helhetlig opplegg for barn og unge i 
menigheten (Awana), og derfor kommer til å melde søndagsskolen ut av 
Søndagsskoleforbundet. 

 
2. Vi håper vi kan få til å feire jubileet for Hans Nielsen Hauge i løpet av året. Ivar 

Skippervold har tilbudt et spennende opplegg, som vi vil se nærmere på.  Vi tar 



kontakt med kultursekretær Finn Terje Uberg og leder for Misjonsforeningen Harald 
Ove Stien for å høre om de er interessert i et samarbeid til høsten 

 
3. Fasteaksjonen 2021: Det ble diskutert hvor vidt det var mulig med bøsse-innsamling i 

forbindelse med Fasteaksjonen. Det er usikre tider slik, så menighetsrådet mente det 
burde heller satses på digital innsamling også i år. Konfirmantene utfordres på å lage 
informasjon som kan legges ut digitalt. Det ble også foreslått å utfordre Voss og 
andre bedrifter til å bidra. 
 

4. Utleie av kirken 
Kirken har et vedtatt utleiereglement og ellers forholder vi oss til  
«Kirkeordning for den norske kirke av» 01.01.21 - §22  
Forskrift  «Regler for bruk av kirkene»  fra 14.04.15  
fastsatt av  Kirkemøte 15.04.15 (rev 01.01.21) 

 
5.  Det er ønskelig å kunne ha felles gudstjeneste/ samling sammen med bedehuset (for 

eksempel til pinse eller annen sammenfallende datoer i høytider) for å kunne styrke 
det kristne fellesskapet selv om vi har forskjellige ståsted 

 
 
Møte slutt 
 


