
Iveland menighetsråd 
4724 IVELAND   
 
 

REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Teamsmøte 24.03.21 
 Kl. 19.00 

 
Nye nasjonale smittevernregler gjør at vi holder møte på teams. 

 
 
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: ingen 
 
Sak 16/21 M     Møte med Norkirken, Iveland bedehus  
er flyttet til 21.april kl. 18.00 på grunn av koronasituasjonen og nye regler for fysiske møter. 
 
Åpning v/ Fredrik: ei uke på retreat.. ei stille uke ... ei uke uten mobil. Vi mister noe hvis 
vi ikke har nok stillhet... stillhet til bønn …stillhet til å lytte.. Dette gjør noe med oss. Vi 
trenger stillhet for å finne ro og høre Guds stemme. 

  
Sak 17/21MF               Referatsaker 
Rapport fra prostidiakonen 
Rev. Årsmelding 
Ref. fra trosopplæringsutvalg 
Ref. fra bygg-utvalg – arbeid pr dato. 
 
 
 
Sak 18/21 M                 Evaluering av gudstjenester  
 
28.02.2021 Diakoniens dag v/ Helga Victoria A Johnsen og Fredrik. Kristin K. Myhren sang 
14.03.2021 Gudstjeneste med nynorsk liturgi v/ prost Gunnar Ellingsen 
 Gudstjenestene ble gjennomført inne, med strenge restriksjoner. Var fint å være inne igjen. 
     
Sak 19/21 M            Gudstjenesteplan vår 
 
Vi hadde kombinert påskeverksted og sangøvelse sist mandag. Kristin, Tina og Solfrid har  
sammen med Oxana dannet en gruppe som vil delta med sang i gudstjenestene. Det er vi 
veldig takknemlige for. 
Kirken ble klargjort til påskevandringer for småskole og barnehage. Det er lagt til rette for 
stasjoner for alle de viktige hendelsene i påsken: Palmesøndag, måltidet på skjærtorsdag, 
fotvask, Getsemane hagen, Peters svik, golgata og Jesu grav 
 
Tirsdag fikk vi gjennomført samling for 5 puljer med til sammen ca. 100 barn. Fredrik, Oxana 
og Adina var der. En flott opplevelse for oss som var med, og med gode tilbakemeldinger.  



Dessverre strammet de inn de nasjonale reglene for smittevern da kvelden kom. Vi har 
derfor i tråd med reglene og veileder for DNK avlyst resten av påskevandringene denne uken 
og alle gudstjenester for påsken og fram til 12. april. 
 
Det vil i stedet bli holdt Åpen kirke -  kan annonseres: 
Tidspunkt:  torsdag 18.00-20.00   Ansvarlig: Fredrik/Adina 
                 søndag 11.00-13.00   Ansvarlig: Heidi/Kjell 
 
Digital hilsen – Fredrik vurderer dette 
Innspilling av sang fra sanggruppa: Solfrid, Kristin og Tina 
      -Korøvelse Solfrid og co. i kirken ons. 31.mars  kl 12.00 
 
Vanskelig å planlegge videre gudstjenester foreløpig. Vi ser an forholdene etter 12.04 
06.06:  Forslag om familiegudstjeneste på Ogge ( ute) utdeling bok 6-7 år, 
Aktiviteter/kanotur.  Adina sjekke med Håkon Svendsen om det er mulig 
 
Sak 20/21 MF          Teknisk utstyr  
Det er nå kommet trådløst internett i kirken, noe som skaper mange muligheter, ikke minst i 
undervisningssituasjon. 
Det anskaffes en håndholdt tråløs mikrofon til trosopplæring i kirken.   
 
Vedtak: Anskaffelse av nødvendig lydutstyr belastes budsjett for trosopplæring. 
Kostnadsramme kr 7.000,- 
 
Sak 21/21 MF               Eventuelt 
 
Koronasituasjonen: 
Nasjonale retningslinjer gjør at vi stenger kirken for gudstjenester og andre arrangementer 
unntatt begravelser fram til 12. april 
Ved nødvendige arrangement er det 2 meters avstand som gjelder inne i kirken, selv uten 
sang. Vi har innført bruk av maske på vei inn og ut av kirken. Alle blir registrert og får tilvist 
en fast plass og sitte. Bevegelse i rommet begrenses.   
 
Kirkeverter: 
Det er krevende å være kirkevert for tiden – vi må ha 2 stykker til hver gudstjeneste slik at 
vi både kan registrere og anvise plass samtidig. 
Ved begravelser tar begravelsesbyrå og kirketjener hånd om oppgaven. Det lages 
deltakerliste i forkant så sant det er mulig.   
 
Ingen kommentarer til endringer i menighetens årsmelding 2020, den regnes for vedtatt. 
Årsmelding 2020 fra prostidiakonen tas til orientering. Det gjør også referat fra 
trosopplæringsutvalget. 
 
Møte slutt 
 


