
Iveland menighetsråd 
4724 IVELAND   
 
 

REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Kommunehuset, kantina 17.11.21 
 Kl. 19.00 

 
 
 
Møtte: 
Kjell Øina leder,  Solfrid G. Amundsen, Ingelin Vidnes,  
Sig Tove Aasen, Sigrid Triffitt(1.vara), Adina Skaiaa(ref.) 
 
Forfall: Emma Kristine Leesland, Fredrik Netland, Anne Grethe Berg(2.vara) 
 
Åpning ved:  
 
Eventuelle merknader til innkalling og referat:  
 
Sak 65/21  MF           Referatsaker 
Vi har fått kr 15.000,-  fra Agder og Telemark bispedømmeråd til gjennomføring av forsøk 
med konfirmantleir sammen med Vennesla. 
 
Vi har fått inntil kr 21.600,- fra KNIF /KA til utskiftning av alarmanlegg i kirken  
 
Sak 66/21M                Evaluering av gudstjenester   
 
21.10 Samling 5 åringer kl 17.30. Kirkekino 
24.10 Gudstjeneste 5 års bok – Kirkekaffe 
28.10 H.N.Hauge forestilling v/ Ivar Skippervold + Kristin og Tina  
06.11 Åpen kirke kl 17-19 v/ Diakoniutvalget 
07.11 Gudstjeneste med minning av de som har gått bort. Invitasjon til pårørende 
Vi får gode tilbakemeldinger på samlinger og gudstjenester. Allehelgens helg ble også fin. 
Det er ikke så mange som kommer til åpen kirke, men det vi ser er at det er fint for de som 
kommer. Det er ønskelig å ha åpen kirke med visse mellomrom. Diakoniutvalget tar ansvar 
for dette. De var også på utsiden av kirken på søndagen, brente bål i bålpanna og serverte 
kaffe.  
10.11 Menighetsfest og årsmøte ble et annerledes årsmøte og kompefest i kirka fikk god 
oppslutning. Ble en flott kveld med kåseri av Sig Tove og sang av Inger Lise Stulien -og mye 
god mat.  
 
Sak 67/21 M               Gudstjenesteplan høst 
20-21.11 Lys våken helg med gudstjeneste på søndag kl 11.00 Ansvarlig: Adina 
     05.12 Gudstjeneste , bok 2-3 år. Samling tors 02.12 kl 17.30-18.30 Ansvarlig: Fredrik 
     19.12 Sanggudstjeneste kl 11.00 – korpset blir med – Oxana og Fredrik planlegger videre 
     24.12 Julaftengudstjeneste kl 15.00 flyttes til kl 15.30? Avklares med resten av MR. 
     25.12  Høytidsgudstjeneste kl 11.00 
 
     



Sak 68/21 M               Gudstjenesteplan 2022 
Da Fredrik ikke var tilstede  ble forslag til plassering av tema utover våren overlatt til 
prest/KV. Liste tas opp som sak i desember. 
 
Sak 69/21 M               Trosopplæring 
Trosopplærer fortsatt sykemeldt. Nå gjenstår Lys våken helg og samling for 2-3 åringene 
Budsjettmessig ligger vi godt an. Fredrik og Adina har tatt hånd om trosopplæringen. 
 
Solfrid undersøker sammen med Alfred nærmere hva som trengs i forhold til lydanlegg- tas 
opp neste møte. 
 
Kirkeverge lønnes ut for trosopplæringsarbeid med inntil 56 timer. Hentes fra 
trosopplæringsbudsjett. 
 
Lys våken bestiller mat fra Pizzabakeren til 20.11. 
 
Anskaffelse av nødvendig utstyr, forbruksmateriell og bøker til trosopplæringstiltakene 
innenfor budsjett overlates kirkeverge/prest 
 
 
Regler for tilskudd: 
I 2021 vil ubenyttede midler på inntil 10 % av total tildeling til fellesrådet, overføres 
automatisk til neste budsjettår. Disse avsettes i bundet fond. 
Ubenyttede midler over 10 % av tildelingssummen, går automatisk til fratrekk i neste års 
bevilgning og forvaltes av bispedømmerådet til trosopplæring i bispedømmet.  
For tilskuddsmottakere med lav tildeling er grensen 20.000 kroner, selv om det er mer enn ti 
prosent av tildelingen. 
 
 
Sak 70/21 MF             Høring ny kirkeordning    
Det er blitt lagt fram forskjellige forslag til høringssvar. Det ble bestemt å sende et samlet 
svar på høringen i stedet for å svare på alle spørsmål enkeltvis. Rapporteres videre av 
kirkevergen innen 1. des.      
        
 
Sak 71/21 MF              Eventuelt 
 
Godtgjørelse til menighetsrådet økes til kr 600,- pr møte f.o.m. i år.  Underskrevne lister 
leveres Adina snarest.  
 
Det gjeninnføres brudeparbibler ved vigsel.  Anslått kostnad pr år: kr 2.500,- 
 
Møtet slutt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


