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Møtte: 
Kjell Øina leder,  Solfrid G. Amundsen, Emma Kristine Leesland,Ingelin Vidnes, Fredrik 
Netland, Sigrid Triffitt(1.vara), Adina Skaiaa(ref.)  
 
Forfall: Sig Tove Aasen,  Alfred Fjermeros 
 
Åpning ved Fredrik: Jakobs brev 
 
Sak 01/22 MF               Referatsaker 
 
Det har vært en travel tid med begravelser både i julen og etter. 
Koronarestriksjoner  preger arbeidet vårt 
Nytt lønns og regnskapssystem i Vennesla skaper noen utfordringer vi må løse etter hvert 
 
Sak 02/21 M                 Evaluering av gudstjenester   
 
Vi er tilbake til registrering av deltakere, fast tilviste plasser og bruk av munnbind når det 
ikke kan holdes en meters avstand.  Fredrik lagde et system for oppmerking av plasser og 
registrering, da alle må registreres akkurat der de sitter. Det ligger et 
egenregistreringsskjema i hver benk. Det fungerer bra. Gjør jobben for kirkevertene enklere.  
Vi kan holde planlagte gudstjenester, men 1 m avstanden begrenser antall deltakere.  Fra 
maks 50 i jula, så maks 200 personer og nå kan vi ha inn så mange vi får plass til hvis vi 
overholder 1 meters avstand. Vi fastholder avstengte benker til kommende gudstjeneste.  
 
19.12  Sanggudstjeneste kl 11.00 Solfrid, Kjell og Harald Ove og Fredrik sørger for sang. Vi 
droppet bålpanne og servering ute. Kirkeverter: Sig Tove, Sigrid, Adina 
24.12  Julaftengudstjeneste kl 15.30 og kl 16.00. Kirkeverter: Emma K, Sig Tove, Adina + 
Ingelin ute ved porten. Fine samlinger, budskapet ble forkynt og vi er glad vi kunne ha en 
åpen kirke på julaften. Travelt for kirkevertene og litt venting for de som kom  
kl 16.00, men ingen sure miner. 
25.12  Høytidsgudstjeneste kl 11.00  Kirkeverter: Anne Grethe, Adina  
Fin gudstjeneste, men kaldt både ute og inne. 
 
Skolessamling og barnehagesamling avlyst på grunn av smittesituasjonen blant barn og unge 
spesielt. 
 
16.01. Gudstjeneste kl 11.00 med kirkekaffe. En fin start på det nye året, bra med folk. 
 
     
 



Sak 03/21 M            Gudstjenesteplan vår 
30.01 Gudstjeneste kl 11.00. Planlagt samtalegudstjeneste flyttes til 13.03 
13.02 Familiegudstjeneste med 6 års bok. Karneval. Kjell ordner med popcornmaskin, 
kirkekaffe. Vi kler oss ut! 
27.02 Gudstjeneste – fastelaven.  Trosopplæringsutvalget planlegger videre gudstjenestene i 
februar. 
13.03 Samtalegudstjeneste m konfirmantene – Konfirmantfest etter gudstjenesten hvis mulig 
27.03 Diakoniens dag m Helga og Fredrik.  
 
Kirkekaffe: Ingelin fortsetter å ha hovedansvar for kirkekaffe 
 
ons 30.03 kl 19.00. Årsmøte /Kompefest:  Solfrid A. hører med Bjøro Hildebrant 
 
Misjonsprosjekt – endring av misjonsprosjekt: Fredrik snakker med Ivar Sandnes, 
misjonskonsulent på BDK, og de legger fram et forslag 
 
Det er bekreftet  at vi kan komme til Ogge gjesteheim med frilufts-gudstjeneste 19.06.22 
       
Sak 04/22 MF           Regnskap 2022    
Regnskap for 2021 lagt fram for godkjenning 
Vedtak: Regnskap for 2021 vedtas under forutsetning av revisors godkjennelse. Underskudd 
hentes fra disposisjonsfond.  
 
 
Sak 05/22 MF    Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-25 
 
vedtak: Budsjett for 2022 og økonomiplan vedtas   
       
     
Sak 06/22 MF            Utleiepriser/ stell av grav/festeavgift 
 
Vedtak: endringer i priser vedtas som foreslått. Tekst i reglement endres. 
 
 
Sak 07/22 MF               Trosopplæring 
 
Trosopplærer har sagt opp sin stilling, og slutter 30.04.22. Stilling lyses ut. Ønsker gjerne 
lokale søkere  
 
Heidi og Kjell har laget forslag til «Fadderposer». Nydelig nett, sydd av Heidi, med tre-trykk 
av Iveland kirke laget av Salve Øina 
 
Trosopplæringsutvalget møtes hos Fredrik 01.02. kl 20.00 
 
 
Sak 08/22     Pilgrimsvandring i Otredal 2022 
Åraksbø – Iveland 25-28 juni. 
Vi får ansvar for siste biten fra Evje til Iveland 28.juni.  
Komitemøte i Bygland 27. jan. kl 15.00:  Adina møter der 
 
 
 



Sak 09/22         Eventuelt 
 
Komite for ny Kirkestue fortsetter arbeidet med utredning av planer for et nytt bygg.  
Møte: 02.02.kl 09.30-11.00 på kommunehuset: Fredrik N, Sig Tove Aa, Adina S og Kjell Ø 
 
 
Frivillighetens år 2022: Anne Grethe B på møte hos Finn Terje 26.01. på vegne av 
Diakoniutvalget og MR 
 
Bjørn Mikal skal undersøke mulighetene for nytt rekkverk til koret i kirka 
 
 
20.02 Markus-evangeliet v/ Christian Stejskal: fiolin- foto og fortelling i kirken kl 19.00 
 
22.02 Temakveld v/ Vigdis Syvertsen på bestestaua kl 19.00  v/Diakoniutvalget 
 
 
Møteplan 2022 i kantina kl 19.00:  16.02- 23.03- 27.04- 18.05-  13.06(hos Adina) 
 
 
 


