
Til Iveland kommunes politikere 

 

KJØLE-, SYNINGS OG SEREMONIROM  

Menighetsrådet er takknemlige for en konstruktiv debatt på forrige kommunestyremøte. Vi er svært 
glad for at kommunestyret ser ut til å forstå viktigheten av en bred gjennomgang av sak om kjøle-, 
synings- og seremonirom. Vi ønsker å understreke at flere momenter gjør dette til en sak som krever 
en behandling utover det å oppgradere toalettanlegget. 

Menighetsrådets syn på saken: 

1. Kommunen: kjøle- synings- og livssynsnøytralt seremonirom: 
Den norske kirke behøver ikke nødvendigvis forholde seg til kjøleroms-tematikken da 
menigheten ikke «behandler lik». Menighetsrådet vil likevel understreke at de ser dette som et 
viktig tilbud til bygdens innbyggere og ønsker at alle som bor i Iveland skal kunne ta farvel 
med sine kjære under verdige forhold. Ledig kapasitet i kommunehuset dekker neppe de 
behov som må oppstå i denne sammenheng. Et syningsrom vil ha mange muligheter hvis det 
innredes på en fleksibel og nøytral måte. 
 

2. Kirkegårdsforvaltning: toalett, lagerbygg, teknisk utstyr 
Fornying av toalettanlegg og lagerplass til menighetsrelatert utstyr er en nødvendighet. I dag 
bruker «Drift og Utvikling» menighetens bårehus til utstyr i forbindelse med drift av 
kirkegården som en del av tjenesteytingsavtalen.  Lagerkapasiteten i kirken er svært 
begrenset, og det kan bli nødvendig å se på bruken av bårehuset slik det er i dag. 
Oppsett av eget lagerbygg for teknisk utstyr til kirkegårdsarbeidet vil forbedre muligheten til at 
maskiner og utstyr kan oppbevares på en forsvarlig måte og frigi areal for et mer helhetlig 
bygg der bårehuset står i dag. 
 

3. Menighetsarbeid 
Arbeidsforhold ved forberedelse og gjennomføring av gudstjenester og samlinger er krevende. 
Sakristiet er lite og egner seg ikke til de behov vi har i forkant og etterkant av gudstjenester og 
samlinger. 
Menigheten vil jobbe for å finne de beste løsninger for drift, men noe må gjøres for å dekke 
menighetens behov.   
Derfor vil vi peke på ombygging av bårehus i samarbeid med kommunen. Det vil gi oss lokaler 
tett ved kirken og dekke behovet for kjøkken, lager og menighetslokaler for mindre samlinger. 
Det vil også gi oss mulighet for å motta dåpsfølge og andre på en verdigere måte. 
 
Oppsummering 
Menighetsrådet har med dette igjen påpekt viktigheten av å se på saken i sin helhet. Det er 
skuffende at rådmannen vektlegger disse to rapportene så lite, men vi setter vår lit til at 
Ivelands politikere evner å se denne saken fra de mange perspektiv som vi synes den krever. 
Dette er en sak som berører mange mennesker på ulike vis og i ulike livssituasjoner.  
Vi vil at Iveland fortsatt skal være et godt sted å bo, og at kirken kan fremstå som en 
samlende og inkluderende kirke. Vi kan vanskelig se at kommunehuset kan dekke de behov 
som menigheten har. 
Vi er opptatt av å legge forholdene til rette for at både ansatte og frivillige skal trives i de 
mange oppgaver som ligger foran oss.  
-Så håper vi at vi i felleskap kan finne de beste løsningene. 
 
Iveland, 05.10.21 
for Iveland menighetsråd 
 
Kjell Øina, leder 
 



                                                                    Arbeidsvilkår 

 

                                             Sakristiet  ‐ omkledningsrom, kjøkken, møterom, lager.  
                                     Her skal staben forberede gudstjenesten og dåpsfølge oppholde seg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                       Hver en krik og krok brukes som lagerplass 


