
Iveland menighetsråd 
4724 IVELAND   
 
 

REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Kommunehuset, kantina 22.09.21 
 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, Anne Grethe Berg(2.vara) 
 
Eventuelle merknader til innkalling og referat: Ingen 
 
Åpning v/ Fredrik: Livets store spørsmål.. HVORFOR?   

          Hva slags gudsbilde har vi? 
                              Jeg tror på Gud fader, den allmektige – himmelen og jordens skaper 
 
 
Sak 51/21  MF           Referatsaker 
Ingen saker 
 
Sak 52/21M                Evaluering av gudstjenester   
 
12.09 Gudstjeneste  konfirmantpresentasjon: fin gudstjeneste, det er i år 10 konfirmanter  

2 dåpsseremonier ble gjennomført i etterkant av gudstjenesten. Er gode 
tilbakemeldinger på en slik måte å ha dåp på.  

 
 
Sak 53/21 M               Gudstjenesteplan høst 
 
26.09 Gudstjeneste 4 års bok – høsttakkefest, samling for 4 åringene torsdag. Helga er 
tilbake i jobb og har ansvar for samling og deltar i gudstjenesten søndag. Alle tar med seg 
noe frukt, grønt el. til pynt/utlodning. Kirkekaffe tar Ingelin ansvar for 
10.10 gudstjeneste 
24.10 Gudstjeneste 5 års bok med samling på torsdagen 
 
09.10 kl 18.00 Konsert m   Laila Thortveit, Ingvild Græsvold og Petter Amundsen – OPERA 
OG FIOLIN 
 
28.10 H.N. Hauge forestilling v/ Ivar Skippervold  kl 19.00. Bernhard organist. Kjell prøver 
finne en kvinnelig solist. Hører med Alfred om teknisk bistand. 
 
Planlegging av årsmøte og menighetsfest:  
Menighetsfest i kirka 10. november kl 19.00. Årsmøte og kompefest. Fredrik arbeider med 
forslag til foredragsholder, Solfrid med sang-krefter. Spesiell invitasjon til rådets varamenn 
og utvalg, frivillige, ordfører, generell kunngjøring med påmelding pga. mat/plass 



 
Kirkeverter og oppfølging av disse: har vært dager hvor kirkevertene ikke har kommet. 
Fredrik sørger for at de vil få en påminnelse foran hver gudstjeneste 
 
 
Behov for konfirmantledere: Sigrid vurdere å skifte fra trosopplærings- til konfirmantutvalg. 
Vi spør i tillegg Dag Øyvind Hauge om han vil være med. 
  
    
Sak 54/21 M               Ny kirkestue  
 
Behovsanalyse for bygningsgruppa for ny Kirkestue og Rapport fra utvalget som har jobbet 
med kjøle- og syningsrom ble lagt fram for kommunestyret 9. september.  
Menighetsrådet v/ Kjell, Fredrik og Adina møtte de politiske gruppelederne i forkant av møtet 
og gav dem en mer utfyllende orientering om saken, og at dette ikke bare dreier seg om å 
fornye toalettanlegg, men å tenke helhetlig på menighetens mulighet til å drive sitt arbeid i 
framtiden.  
 
PS 52/21 Kjøle- synings- og seremonirom      Kommunestyrets behandling 
 

Innstilling:  
Rådmannen henviser til de to behovsanalysene/rapportene som er utarbeidet, og anbefaler at 
sanitæranlegget i eksisterende bårehus ved kirka oppgraderes. De andre behovene som er 
skissert søkes løst gjennom eksisterende løsninger som samarbeid med byrå og utnyttelse av 
kommunehuset. 

 
 

Behandling: 
Berit Hauan ba kommunestyret vurdere Sig Tove Aasens habilitet som er politisk representant 
i menighetsrådet. Alfred Ø Fjermeros ber kommunestyret vurdere hans habilitet 
Kommunestyret finner begge representantene habile til å behandle denne saken.  
Gro-Anita Mykjåland: Saken utsettes til neste politiske runde.  
Sig Tove Aasen: KST vedtar å bevilge kr. 4 mill. til prosjektering og bygging av ei 
«kirkestue».  
Votering Gro Anita Mykjåland (Sp) sitt forslag om utsettelse ble enstemmig vedtatt. Det ble 
ikke votert over Sig Tove Aasens (Ap) forslag.  
Vedtak: Saken utsettes til neste politiske runde 
 

Vedtak: Menighetsrådet jobber videre med denne saken. Som et alternativ avklare hvorvidt 
det er mulig å bygge på sakristiet. 
 
 
Sak 55/21 MF             Høring ny kirkeordning  
 
Oppsummering av møte på Hægeland 16.sept: 
Nyttig med slike samlinger selv om det er mye informasjon og saken kompleks. 
Tydelig bekymring for størrelse på prostiråd som ennå er ukjent, og manglende nærhet til 
sokn og kommune. Saken jobbes videre med. Kommunen har ikke tatt stilling til høringen. 
 
 
 
 
 



Sak 56/21 MF              Økonomi   
 
Vedlegg: Regnskapsrapport pr 31.08.21 tatt til orientering 
 
Trosopplæring: 
Gjennomgang av regnskap viser at vi nesten ikke har brukt noe av årets budsjett til 
trosopplæring. Trosopplærer har hatt permisjon fram til 01.08 og deretter en 
sykdomsperiode, men er nå i arbeid. Arbeidet som er gjennomført har prest og kirkeverge 
sammen med frivillige tatt ansvar for. Ubenyttede midler må tilbakebetales til 
bispedømmerådet.  
Det skal gjennomføres flere samlinger utover høsten. Det er ønskelig å undersøke 
muligheten for å sende konfirmantene på sommerleir sammen med Vennesla 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd disponerer ubenyttede trosopplæringsmidler, og  
tilbyr menigheter og fellesråd i bispedømmet å søke på disse midlene som i år utgjør cirka kr 
280 000,- 
Dette er restmidler fra 2019-2021 og størrelsen på potten har mye av sin forklaring i korona. 
Fokusområder for restmidlene er følgende: 
- FELLESSKAPSBYGGENDE ARBEID (Kirkemøtets satsing mot 2022) 
- REKRUTTERING TIL DÅP 
- TROSOPPLÆRING UTE/GRØNN TROSOPPLÆRING 
- DIGITAL TROSOPPLÆRING 
- SAMARBEID OM LEIRARBEID MELLOM MENIGHETER 
- KONFIRMANTENE MED VIDERE 

Vedtak: Det undersøkes hvor vidt ubrukte trosopplæringsmidler kan settes på fond med 
tanke på et bygg for å tilrettelegge for barne- og ungdomsarbeidet i menigheten - se sak 
54/21.   Det søkes om restmidler til bruk til konfirmantleir el. i 2021-2022 og 
lederrekrutering/opplæring 

 

Sak 57/21MF        Eventuelt 
Emma Kristine har meldt forfall til MR møte 20.10 og 17.11  
 
 
 
Møtet slutt. 


