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4724 IVELAND   
 
 

REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Iveland kommunehus, kantina 19.05.21 
 Kl. 19.00 

 
 
 
Møtte: 
Kjell Øina leder,  Solfrid G. Amundsen, Ingelin Vidnes,  
Fredrik Netland, Sig Tove Aasen, Sigrid Triffitt(1.vara), Adina Skaiaa(ref) 
 
Forfall: Emma Kristine Leesland, 
 
 
Åpning v/ Fredrik: Film fra The bible project på Youtube (De har mange flotte 
bibelfortellinger – noe finner du også på norsk hos Bibelselskapet) 
Livets vann – strømmer over oss og gjennom oss, og selv om vi kjenner oss små og 
ubetydelige, også ut fra oss. 
 
 
Eventuelle merknader til innkalling og referat            
  
 
Sak 30/21 M                Referatsaker 
 
Kirkevergen har på vegne av menighetsrådet undertegnet tilslutningsavtale mellom RDNK og 
Fellesrådene gjeldende IKT og  personvern.  
 
Svingarm for lerret snart på plass. 
 
Ny liturgi legges fram for menigheten på årsmøte til høsten 
 
 
Sak 31/21M                 Evaluering av gudstjenester   
25.04  Gudstjeneste                       
09.05  Gudstjeneste      Tårnagenthelg 
Egen samling på lørdagen- mange flotte tårnagenter og gode tilbakemeldinger 
Gudstjeneste og utdeling av bok på søndagen. Egen dåpsseremoni kl 12.30 
17.05  Gudstjeneste       17.mai feiring på kirkebakken - Fungerte greit. MR hadde ansvar for 
registrering ved inngangene fram til kl 11.00, da overtok 17.mai komiteen da de hadde 
ansvar for samling ved bautaen. Det ble ikke tatt opp noe offer denne dagen.        
 
 
Sak 32/21 M                 Gudstjenesteplan vår/ sommer 
 
23.05  Gudstjeneste       1. pinsedag                                     Men.arb      Sig Tove/Ingelin 
Sig Tove tekstleser 



          kl 12.30 Egen dåpsseremoni (2 dåp) 
 
06.06  Fam.gudstjeneste   Ogge gjesteheim- friluftsgudstjeneste     KN      Anne Grethe 
Fredrik tar kontakt med Svendsen for nærmere avtale. Spør Trond Gundersen om å spille 
Aktiviteter overlates til Trosopplæringsutvalget.   
Det legges opp til kanotur (m rebus?) Mulighet for kanoleie (23 stk) 
Medbringes: mat og drikke, campingstoler. Kjell ordner popcornmaskin 
Værforbehold - blir eventuelt i Iveland kirke 
 
20.06   Gudstjeneste v/ Fredrik. Solfrid, Kristin og Tina synger 
18.07   Gudstjeneste v/ Gunnar Kile. Sig Tove klokker.  
 
Ferie Fredrik: 12.07-08.08 
 
Ekstra kirkeverter: Bør være to til å registrere og en til å anvise plass. Trond har sagt seg 
villig til å stå ved sidedøren å registrere de som kommer inn der.  
    
Sak 33/21 Innsigelse til referat sak 14/21 
Innsigelse på ordlyd i referat fra sak 14/21: Behov for lokaler til menighetsarbeidet 
 

Menighetsrådet ble bedt om å endre ordlyden i referatet, da dette oppfattes uheldig og 
misvisende av Norkirken, Iveland bedehus. 
De poengterer at de aldri har sagt nei til utleie av bedehuset til DNK så sant det har vært 
ledig. 
Menighetsrådet sier seg enig at formulering i referatet kan virke uheldig da det kan synes 
som å være en konklusjon på en sak som skulle tas opp senere på et planlagt dialogmøte 
24.03.21 
 
Sokneprest sender på vegne av menighetsrådet en respons på øvrig innhold i mail‐
utveksling. 
 
Sak 33/21 M       Innsigelse på ordlyd i referat sak 14/21: 
                  Behov for lokaler til menighetens arbeid 
 
Endres fra: 
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.  
 
 
Endres til: 
Det er aktuelt å se på mulige løsninger for bygg til å drive menighetens arbeid i. Etter møte 
menighetsrådet hadde med Normisjon Iveland bedehus 8. februar så er menighetsrådet usikre på om 
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.  
 
 
 



 
Sak 34/21 MF               Utleie av kirken      
08.06 Vi har blitt spurt om lån av kirken for å holde en åpen konsert i forbindelse med en  
75 års dag.  Det er innvilget. 
Med grunnlag i tidligere praksis ved arrangement av denne typen, legges et tillegg til 
utleiereglementet:   
Privatpersoner som ønsker å holde arrangement/konsert i kirken i forbindelse med 
fødselsdager etc. får låne kirken m/ brannansvarlig gratis hvis arrangementet er av interesse 
for allmenheten og holdes åpent og gratis for alle.  
 
 
Sak 35/21 MF                 Eventuelt 
 
Forespørsel fra staben om felles sommeravslutning 16. juni 
 
Det er foreslått å ha en felles samling på Skaiå slik som i fjor, det sa menighetsrådet ja til.  
Det vurderes en medarbeidersamling senere for alle frivillige i råd og utvalg samt stab når 
reglene tillater det.  
 
møteplan september: 01.09 – 22.09 (full møteplan for høsten fastlegges i neste møte) 
 
Bygg: komiteen for utredning av kjøle- og syningsrom er slått sammen med komiteen for 
kirkestue, og har møte 27.05. De vil da ferdigstille et dokument vedrørende behov for 
fremtidige bygg som kan overlates rådmann og politikere før budsjettprosessene begynner.  
 
Møtet slutt. 


