
Iveland menighetsråd 
4724 IVELAND   
 

 
INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE 

 
Kjell Øina, Emma Kristine Leesland, Solfrid Amundsen, Ingelin Vidnes, Sigrid Triffitt( 1. vara), 
Fredrik Netland, Sig Tove Aasen(kom. rep,) Adina Skaiaa (ref) 

 
 

Møte 
Kommunehuset, kantina 

Onsdag 23.03.2022 kl 18.00 (Merk tiden!) 
 
Åpning v/ Fredrik 
 
Eventuelle merknader til innkalling og referat:  
 
 
Sak 010/22MF             Referatsaker  
 
Sak 11/22 M                Trosopplæring 
     
Sak 12/22 M            Misjonsprosjekt – besøk Ivar Sandnes 
 
Sak 13/22 MF           Evaluering av gudstjenester   
 
Sak 14/22 MF       Gudstjenesteplan 
           
Sak 15/22 MF               Menighetsarbeid 
 
Sak 16/22  MF              Årsmelding 2021 
 
Sak 17/22 MF               Pilgrimsvandring i Otredal 
 
Sak 18/ 22 MF       Frivillighetens år 
 
Sak 19/22 F                  Økonomi 
 
Sak 20/22 MF               Eventuelt 
                                     
 
Forfall bes meldes til:  
Adina Skaiaa,    tlf  97506190 
 
Iveland, 15.03.22 
 
 
Vennlig hilsen 
Adina Skaiaa 
 



Sak 010/22MF             Referatsaker 
 
Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelse for personer med LHBT+ 
Identitet:  
Bispedømmerådet vedtok følgende uttalelse som de ønsket skulle sendes ut til 
menighetsråd og fellesråd(se vedlagt brev) 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd minner om at vi har ulike teologiske ståsted og 
forskjellig syn, men ingen skal diskrimineres ut fra kjønn, seksuell orientering, 
hudfarge, etnisk tilhørighet eller annet. Vi forutsetter at alle deler av Agder og 
Telemark bispedømme sørger for dette. 
Vi oppfordrer derfor om at alle menighetsråd og fellesråd og andre deler av 
bispedømmet behandler LHBT+-undersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen og 
kirkens LIM-plan, hvis så ikke er gjort, og informerer ut om hvilke tiltak som settes inn 
for å hindre diskriminering i løpet av 2022. 
 
29.03. kl 19.00 Diakoniutvalget arrangerer hagekveld v/ Astrid Mjåland på Frivilligsentralen 
Referat fra stabsmøte 01.03 
 
 
Sak 11/22 M          Trosopplæring 
Stilling som 10% trosopplærer har vært lyst ut med frist 15. mars. Saken er overlatt til AU 
som kommer med en innstilling til møtet. 
  
   
Sak 12/22 M      Misjonsprosjekt – besøk  
Ivar Sandnes kommer fra bispedømmekontoret for å orientere om og  hjelpe oss å velge nytt 
misjonsprosjekt 
       
 
Sak 13/22 MF       Evaluering av gudstjenester   
30.01 Gudstjeneste kl 11.00.  
13.02 Familiegudstjeneste med 6 års bok og karneval  
Var to  samlinger med 6 åringene i forkant av gudstjenesten 
27.02 Gudstjeneste – feiring av  fastelaven med kremboller og laging av fastelavensris 
13.03 Samtalegudstjeneste m konfirmantene og fest  
 
      
Sak 14/22 MF     Gudstjenesteplan 
27.03 Diakoniens dag m Helga og Fredrik.  
14.04 kveldsgudstjeneste kl 19.30 m. kveldsmat 
15.04 Langfredagsgudstjeneste 
17.04 Høytidsgudstjeneste 
24.04 Konfirmasjon 
 
           
Sak 15/22 MF       Menighetsarbeid       
30.03 Kompefest og årsmøte 
04.04 kl 19.00: rigging av kirken til påske 
05.04 skole – vandring ( 7kl + småtrinnet inkludert VOPS)  
07.04 Barnehage – vandring (50 stk) 
Bibeltimer: 08.03 – 22.03 – (05.04) 
 



 
Sak 16/22  MF             Årsmelding 2021 
Forslag til årsmelding legges fram for godkjenning 
Underskrift på regnskap 2021 - godkjent sist møte 
 
 
Sak 17/22 MF           Pilgrimsvandring i Otredal 
Se vedlagt referat  
Valg av ansvarlig for pilgrimsvandring (Ivelands dag 28.juni) 
     
 
Sak 18/ 22 MF      Frivillighetens år 2022:  
Anne Grethe B var på møte hos Finn Terje 26.01 på vegne av Diakoniutvalget og MR. Det ble 
da satt ned en hovedkomite som drifter dette videre. Se siste referat. 
Ønskelig at menighetsrådet planlegger eget arrangement og melder det inn til Finn Terje.  
 
 
Sak 19/22 MF         Økonomi  
 
Forestilling i kirken 20.02 
Markus-evangeliet v/ Christian Stejskal: fiolin- foto og fortelling i kirken ble en fantastisk 
opplevelse for de som var der. Arrangementet går likevel med underskudd. 
Underskudd deles likt med kommunen etter avtale med Finn Terje. 
 
Tilskudd til digitale arrangementer og tiltak 
rettet mot sårbare barn, unge og eldre i regi av tros- og 
livssynssamfunnene  ( se brev)  kr 3.400,-  
 
 
Sak 20/22         Eventuelt 
 
Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelse for personer med LHBT+ 
Identitet? – referatsak/brev 
 
Uten frivillige – ingen menighet.  
Hvordan kan vi få re-aktivisert de frivillige, og hvordan kan vi 
finne nye? Ja, hvordan kan vi bygge en aktiv menighet?  
BDK har et enkelt opplegg for en samtale rundt dette som tema.  
Det kan være et stabsmøte i menigheten, eller kanskje et stabsmøte sammen med 
nabomenigheten. Det kan også være et møte med menighetsråd og stab sammen. 
Hvordan dette organiseres lokalt er opp til oss, men de fra 
bispedømmekontoret kommer gjerne på besøk og bidrar til en slik samtale. 
Er et slik besøk ønskelig? 
 
Forberedende møte ang. bispevisitas tirs 22.04 - AU møter prosten – referat fra dette 
møtet 
 
Kommende møter i kantina kl 19.00:  27.04- 18.05-  13.06(hos Adina) 


