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Møtte: 
Kjell Øina leder,  Emma Kristine Leesland,  Fredrik Netland, Sigrid Triffitt, Anne Grethe 
Berg(1.vara), Adina Skaiaa(ref.)  
 
Forfall: Sig Tove Aasen,  Solfrid G. Amundsen, 
 
Åpning ved Fredrik: Matt. 20 Daniels bok 7 
 
 
Sak 21/22MF             Referatsaker  
Møte for KV og fellesrådsledere på Vegårshei 
Vigsling av Vennesla nye kirke 
 
 
Sak 22/22 M                Evaluering av gudstjenester   
30.03 Kompefest og årsmøte: Ikke så mye folk, men en flott kveld med god mat og fin 
underholdning av Bjøro Hildebrandt. Årsmøte med årsmelding og regnskap. Det ble 
informert om hvor langt vi var kommet i prosessen om ny kirkestue.  
 
05.04 skole – vandring ( 7.kl + småtrinnet inkludert VOPS)  
07.04 Barnehage – vandring (50 stk) 
Er fint at skolen velger å komme på disse vandringene. Viktig å gi barna kunnskap om hva 
påsken handler om for oss kristne. Det legges ned en del arbeid i pynting av kirken og det er 
gøy at vi får gode tilbakemeldinger på opplegget.  
Bibeltimer (3 stk) i fastetiden v/ Fredrik hadde godt oppmøte og ble godt tatt i mot. Flere 
ønsket flere slike samlinger. 
 
Påske: 
14.04 Kveldsmåltidsgudstjeneste. Var rigget til måltid med fint pyntet bord og god 
kveldsmat. Nok ikke den enkleste dagen å samle folk på. Ble en fin og nær gudstjeneste 
rundt bordet. 
15.04 gudstjeneste Langfredag bestod av mye tekstlesing og sang. Sterk opplevelse av 
påskens budskap. 
17.04 høytidsgudstjeneste 1. påskedag: En høytidsdag i kirken, og godt med folk.  
 
24.04 konfirmasjon ble en fin dag for alle som var der. En av konfirmantene bar lillebror til 
dåpen, så det var spesielt! Kirken var fullsatt, og det var i seg selv en opplevelse, etter årene 
med koronarestriksjoner. 
 
    



Sak 23/22 M            Gudstjenesteplan 
08.05 gudstjeneste v/ Fredrik.  
17.05 gudstjeneste på kirkebakken m /korps kl 11.30 
22.05 Tårnagenthelg med samling lørdag kl 13.00-16.00 og gudstjeneste søndag. Vi har da 
vår nye trosopplærer med! 
 
Forslag til gudstjenesteplan for høsten – Fredrik  
 
 
Sak 24/22 MF           Bispevisitas 7-11 september 
AU møter prosten og kirkefagsjef for biskopen tirs 26.04 . 
Det ble snakket om hva som forventes og hva vi ønsker ut av visitaset. 
Fredrik hadde satt opp et foreløpig forslag til program for dagene og vi diskuterte flere 
mulige løsninger. Det må sees nærmere på tidsrammer og avklares møter og besøk. 
Det blir nytt møte med prost og kirkefagsjef tirs 31.05 kl 17.00. 
 
Sak 25/22 MF      Pilgrimsvandring i Otredal 
Komiteen for vandringen har god kontroll på arrangementet, og det er kun få ledige plasser 
igjen. Påmeldingsfrist 1. mai. Siste dag er det vandring fra Øvre Li i Evje over heia til 
Skripeland og til Iveland kirke. Håkon Honnemyr vil være med å vise oss den gamle 
presteveien over heia. Framme i Iveland blir det en kort gudstjeneste i kirken og mat til 
gruppen. Dette blir Ivelands ansvar å holde kirken åpen og tilrettelegge for et måltid til  
ca. 30 personer. Hvem som skal ta ansvar for dette er noe uklart, men Sig Tove har sagt hun 
kan hjelpe til. Komiteen for vandringen tar hånd om samling i kirken.  
           
Sak 26/22 MF               Menighetsarbeid 
 
2022 er Frivillighetens år:  
Vi oppfordres til å lage eget arrangement i forbindelse med det. Ikke aktuelt å planlegge noe 
nå. Vi blir med på dagen i hallen 24. september med egen stand.  
 
Misjonsprosjekt:  
Sist møte hadde vi besøk av misjonskonsulenten fra bispedømmekontoret, Ivar Sandnes. 
Menighetsrådet valgte da Stefanusalliansen som sin misjonsorganisasjon. Sandnes skulle 
komme tilbake med forslag til noe mer konkret prosjekt, så vi avventer dette. 
 
Sak 27/22  MF             Eventuelt 
 
Dugnad på kirkegården 3. mai 
Kirkegårdsbetjening og kirkeverge blir med der. Mulig Gautestad steinindustri også blir med 
for å kunne rette gravsteiner.  
 
Kommende møter:  
10.05 hos Adina: møte i trosopplæringsutvalget 
18.05 i kantina:  MR  
13.06 sommeravslutning MR/stab hos Adina – hun bestiller pizza slik som sist 
 
Møtet slutt 
 


