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4724 IVELAND   
 
 

REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Kommunehuset, kantina 01.09.21 
 Kl. 19.00 

 
 
 
Møtte: 
Kjell Øina leder,  Solfrid G. Amundsen, Ingelin Vidnes, Emma Kristine Leesland, 
Fredrik Netland, Sig Tove Aasen, Sigrid Triffitt(1.vara), Adina Skaiaa(ref) 
 
Eventuelle merknader til innkalling og referat: Ingen 
 
Åpning v/ Fredrik: 1. Joh. 3.16 
 
 
Sak 45/21 M                Referatsaker 
Arbeidsmiljøundersøkelse for kvinnelige prester i DNK er videreformidlet til menighetsrådet 
og tas til orientering 
Angående brev til Norkirken, Iveland bedehus angående utleie, blir det bekreftet at utleie vil 
avhenge av hvilket teologisk syn forkynnere har. 
Det arbeides nå på kirkegården med oppgradering av grusveiene på kirkegården som en del 
av tjenesteytingsavtalen. 
 
 
Sak 46/21M                Evaluering av gudstjenester   
20.06   Gudstjeneste - Sang av Tine, Kristin og Solfrid – flott med sang i gudstjenestene! 
18.07   Gudstjeneste v/ Gunnar Kile – mange vikarer, men fin gudstjeneste 
15.08   Gudstjeneste v/ Fredrik. Selv om det er «Naturligvis» på Evje denne helgen vil vi ha 
egen gudstjeneste i Iveland denne dagen også framover. 
28.08  Konfirmasjon -  to korte seremonier pga. smittevern Sang: Martin Wikstøl 
29.08  Konfirmasjon  - to korte seremonier pga. smittevern Sang: Kristin K Myhren 
Ble fire fine samlinger hvor konfirmantene fikk anledning til å ha med de gjestene de ønsket. 
Museumsdagen i Fjermedal avlyst også i år.   
 
Sak 47/21 M               Gudstjenesteplan høst 
12.09 Gudstjeneste  konfirmantpresentasjon nytt kull konfirmanter. Skal være 2 
dåpsseremonier i etterkant. Derfor ingen kirkekaffe 
26.09 Gudstjeneste 4 års bok – høsttakkefest: Fredrik tar kontakt med bygdekvinnelaget om 
pynting. Ingelin tar ansvar for kaffemat, Trond kaffe og saft 
10.10 Gudstjeneste 
24.10 Gudstjeneste 5 års bok 
28.10 H.N.Hauge forestilling v/ Ivar Skippervold. Kjell kontakter Ivar og får på plass tid, sted 
og opplegg. Ønskelig med organist 
 
 



Planlegging av medarbeidersamling og årsmøte i høst utsettes til neste møte. Holdes så sent 
på høsten som mulig -november? 
     
Sak 48/21 M               Økonomi 
 
Menighetsrådet har fått tildelt kr 15.000,- kr i koronamidler fra Kirkerådet 
Fellesrådene skal på forespørsel fra Kirkerådet gi informasjon om hvordan midlene 
er anvendt og hva som er oppnådd ved hjelp av midlene. 
 
Behov for ny kirkestue og minnelund er de to sakene som er lagt inn i tillegg til ordinær 
ramme i søknad om tilskudd fra kommunen 2022.  
 
Behovsanalyse for bygningsgruppa for ny Kirkestue/ 
Rapport fra utvalget som har jobbet med kjøle- og syningsrom legges fram for 
kommunestyret.  
 
Sak 49/21 MF            Høring ny kirkeordning          
I forbindelse med høring om kirkelig organisering ønsker Agder og Telemark kirkevergelag 
og Agder og Telemark bispedømmeråd å invitere menighetsråd og fellesråd til 
informasjonsmøter i hvert enkelt prosti. 
På disse møtene ønsker de å gi informasjon slik at det enkelte menighetsråd og fellesråd 
kan få en god prosess og behandling av saken. 

Planlagt møte i Otredal: 16. september  
Hægeland menighetshus kl: 18.00 til 20.00,. Påmelding innen 6. sept. (bruk link 
i brev) 
Frist høring: 1. desember 
 

Kirkevergene i prostiet skal ha møte om temaet 09.09. 
 
 
Sak 50/21 MF             Eventuelt   
Ny kirkestue: 
Kommunestyret skal behandle rapport vedrørende behov for kjøle- og syningsrom samt 
behovsanalyse fra menighetsrådet i møtet 9. september. Rådmannen innstiller på å 
oppjustere eksisterende toalettanlegg i eksisterende bygg, og ellers se etter løsning av 
behov i eksisterende bygninger. 
Det er utarbeidet et god og klargjørende behovsanalyse, og menighetsrådet kan vanskelig se 
at noen eksisterende bygg kan dekke dette behovet.  
Det har vært snakket om at 3.etg. i kommunehuset skal overlates lag og foreninger. Dette er 
ikke utredet og mange praktiske problemstillinger bør avklares.  
Det er behov for at det jobbes videre med å konkretisere muligheter og utfordringer, og 
menighetsrådet vil utfordre kommunestyrerepresentantene til å be om at saken belyses mer 
grundig før beslutninger tas.  
       
Neste møte: 22.09 
 
 
 
Møtet slutt. 


