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Møtte: 
Kjell Øina leder,  Solfrid G. Amundsen, Ingelin Vidnes, Emma Kristine Leesland, 
Fredrik Netland, Sig Tove Aasen, Sigrid Triffitt(1.vara), Adina Skaiaa(ref) 
Stab: Arnvid Vidnes, Trond Steinsland, Oxana Emmelkamp, Helga V. A. Johnsen 
Ikke til stede: Alfred Ø. Fjermeros 
 
Sommeravslutning med mat for stab og råd – MR møte i etterkant 
 
Eventuelle merknader til innkalling og referat: Ingen 
 
                                           
Sak 36/21 M     Referatsaker 
I forbindelse med avholdt møte i bygningsutvalget ble blant annet brannvarslingsanlegg tatt 
opp, da dette må byttes på grunn av manglende tilgang på reservedeler.  D&U vil legge det 
inn i sine budsjett -22. Standard på bygg rimelig god. Tak skal nå være i god stand. Det er 
planlagt arbeid med veiene rundt kirka i sommer. 
Kompostering av hageavfall fra kirkegården fungerer dårlig, da mange bare hiver plast og 
annet avfall i bingen! Det blir mye ekstraarbeid for kirkegårdsarbeider å sortere ut dette. Det 
sees nærmere på løsning for dette samt oppbevaring av redskap og utstyr til 
kirkegårdsarbeidet  
 
Brev fra sokneprest til Normisjon Iveland bedehus av 04.06.21 legges til møtereferat 
 
 
Sak 37/21MF    Samtale med og innspill fra stab 
Stab gir tilbakemeldinger på godt arbeidsmiljø og at det til tross for mye endringer i 
koronatiden har gått ganske bra. De setter pris på at vi som kirke har klart å finne 
alternativer når ordinær drift ikke har vært mulig.  
Trosopplæringstiltakene er også positive, men det er et problem med manglende 
lagringsplass til utstyr. Det er krevende å finne plass til stadig økende mengder utstyr. 
Kirkerommet er et seremonirom og ikke ment til lagerrom. Økte aktiviteter fører til økt 
slitasje på bygget.  Det er utfordrende med liten plass i sakrestiet ved gudstjenester etc.  
Stab ser veldig positivt på planer om et bygg som kan løse noe av denne problemstillingen. 
Det bemerkes også at det ville vært positivt med flere sosiale kontaktpunkt knyttet til 
menighetens arbeid.  
 
   
 
 
         



Sak 38/21 M     Evaluering av gudstjenester   
23.05  Gudstjeneste     1. pinsedag                                      
          kl 12.30 Egen dåpsseremoni (2 dåp) 
 
06.06  Familiegudstjeneste på Ogge gjesteheim - friluftsgudstjeneste      
Aktiviteter, bading og padletur i Ogge.  
Medliturgene Alma og Maria var med og gjorde en fantastisk jobb! 
Musikk av Kjell Øina og Trond Gundersen.   Alfred Fjermeros ordnet lyd. En flott 
gudstjeneste med utdeling av bøker til 6 og 7 åringene. Mange deltok på en fin padletur 
etterpå. Var veldig flott å få låne kanoer gratis av Ogge gjesteheim! Bading ble det også tid 
til for de som ville! Dette kan vi gjerne gjøre om igjen neste år. 

 
 
Sak 39/21 M     Gudstjenesteplan sommer/høst 
 
20.06   Gudstjeneste - Sang av Tine, Kristin og Solfrid. Svein H vikar 
            Egen dåpsseremoni. 
18.07   Gudstjeneste v/ Gunnar Kile.  Vikarer: Sig Tove, Bjarne Stølen, Arnvid jobber 
 
Da museumsdagen i Fjermedal er avlyst blir det i stedet gudstjeneste i Vegusdal kirke  
29. august kl 11.00. Det er også konfirmasjoner i Iveland kirke denne helgen 
 
Høstens gudstjenesteliste godkjennes.  
Plan for trosopplæringstiltak høsten -21: overlates til trosopplæringsutvalget. Til høsten er 
også Helga tilbake på jobb som trosopplærer 
Planlegging av medarbeidersamling og årsmøte tas på første møte til høsten.  
     
Sak 40/21 M    Økonomi 
Regnskapsrapport 31.05.21 tas til etterretning 
Merknad: Ikke noe store svingninger i utgiftene.  Strøm og avgifter og lisenser mest sårbare 
punkter. Mindre inntekter på utleie og offer 
 
Innspill til neste års budsjett og økonomiplan:  
 

 Prosjekt ny kirkestue 
 Oppussing sakresti - nye møbler, kjøkkendel 
 Vedlikehold: rekkverk til galleri og kor 
 Monitor 
 Minnelund 
 Nytt alarmsystem  
 Sikring av trapper i kor og våpenhus 

 
                 
Trosopplæringsutvalget ønsker bruke midler på «fadderposer»:  gave fadderne kan gi 
dåpsbarna sine på dåpsdagen de første 3 årene. Midler hentes innen 
trosopplæringsbudsjettet- anslått kostnadsramme kr 5.000,- pr år. Overlates 
trosopplæringsutvalget.  
 
Ønskelig med et oppheng/stativ for løse mikrofoner slik at de ikke ligger å slenger på gulvet.  
 
Sak 41/21 MF   Høring ny kirkeordning   
        



Agder og Telemark kirkevergelag har sammen med  bispedømmekontoret blitt enige om en 
plan for høringsprosessen rundt kirkelig organisering.  
Kirkerådet ble ikke ferdig med høringsdokumentene på møte i slutten av mai, men vi regner 
med at de på møtet 15.juni gjorde vedtak i saken og sender det ut på høring snart. Det 
ligger an til at høringsfristen blir 1.desember.  
Det vil bli gjennomført prosti-vise samlinger, der høringsdokumentene vil bli presentert. 
Kirkevergelaget og bispedømmekontoret lager sammen en presentasjon som skal brukes på 
alle samlingene. Det vil etter presentasjonen bli mulighet for rådsmedlemmer å stille 
spørsmål og drøfte momenter som kommer frem. Bispedømmerådsmedlemmene vil være 
med på minst en samling hver, slik at de er representert på alle. Datoer ikke bestemt, men 
det blir etter stortingsvalget 13.september.  
Menighetsrådet tar saken opp igjen til høsten.  
 
 
Sak 42/21 MF     Møteplan høsten 2021 
Onsdager kl 19.00 
01.09 – 22.09 – 20.10 – 17.11 – 15.12 
Sig Tove inviterer hele menighetsrådet på tur til hytta si i Lønstrup, Danmark, fra torsdag -
lørdag (2.-4. sept). De er positive til det. Møtet 01.09 vil i så fall bli lagt til denne turen 
 
Sak 43/21 MF     Rapporter angående kjøle- syningsrom   og ny kirkestue 
Behovsanalyse for bygningsgruppa for ny Kirkestue 
Rapport fra utvalget som har jobbet med kjøle- og syningsrom ble ikke mottatt før i dag, og 
derfor mange som ikke har rukket å se så mye på den.  
 
Sig Tove orienterte om utvalgene som har jobbet med behovsanalyser for kjøle- og 
syningsrom og for menighetens behov for lokaler. Menighetens årsmelding legges fram for 
kommunestyret i møte i morgen. Sig Tove benytter anledningen til å fremme noen av 
menighetens behov og tanker rundt behov for bygg. Menighetsrådet ser positivt på dette. 
Saken jobbes videre med i første møte til høsten. 
Sig Tove vil også ta opp behov for nytt brannalarmanlegg i forbindelse med 1. tertial-rapport 
for kommunen.   
 
Vedtak/ innspill fra MR i forbindelse med utvalgsrapport som sendes kommunen tas opp i 
første møte etter ferien. 
 
 
 Sak 44/21 MF  Eventuelt 
Ansvars og ulykkesforsikring i gjennom KA for frivillige - orientering  
  
Koronasituasjon:   

1.meters avstand gjelder uansett allsang eller ikke. Ikke maske til ordinære 
gudstjenester, men bør brukes ved begravelser foreløpig. Ellers er det sprit og 
registrering som vanlig. Takkoffer på vipps og ved utgang. Egne dåpssamlinger                   

 
 
 
 
Møtet slutt. 


