
Iveland menighetsråd 
4724 IVELAND   
 
 

REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Kommunehuset, kantina 18.05.2022 
 Kl. 19.00 

 
 
 
Møtte: 
Kjell Øina leder,  Sig Tove Aasen,  Solfrid G. Amundsen,Emma Kristine Leesland,  Fredrik 
Netland, Sigrid Triffitt, Anne Grethe Berg(1.vara), Adina Skaiaa(ref.)  
 
Forfall:  
 
Åpning ved Fredrik:  
 
Sak 28/22MF             Referatsaker  
Vi hadde dugnad på kirkegården en fin kveld i begynnelsen av mai. Thor Ole Gautestad fra 
Gautestad steinindustri var med å rettet opp gravstein sammen med kirkegårdsarbeider 
Terje. Resten av oss ryddet og rakte og gjorde det pent på kirkegården. Det hele ble 
avsluttet med kake og kaffe. Oppslutningen kunne vært bedre- det er en fin mulighet til å få 
stelt gravstedet før sommeren.  
Nytt brannvarslingsanlegg Avitell arbeider med bekreftelse .. 
Rekkverk på hoved- trappa er inne til reparasjon, da det hadde fått noen skader og var 
løsnet fra trappa.  
 
 
Sak 29/22 M              Evaluering av gudstjenester   
08.05 gudstjeneste: fin gudstjeneste- litt knapp tid da det var markering ved bautaen  
kl 12.00. Det var også en fin samling med tale av varaordfører Berit Hauan.  
17.05 gudstjeneste på kirkebakken  m /korpset var vellykket. En kort og fin gudstjeneste i 
nydelig vær. Fint å være der folk er.  
  
   
Sak 30/22 M          Gudstjenesteplan 
22.05 Tårnagenthelg: Trosopplæringsutvalget har hånd om samling på lørdagen. 
Familiegudstjeneste med utdeling av bok på søndag. Emma Kristine baker- Trond koker 
kaffe. 
05.06 1. pinsedag 
19.06 Ogge gjesteheim- friluftsgudstjeneste. Spør Kristin og Tina om å synge. Alfred sørger 
for lyd. Utvalget lager natursti. Ta med egen mat og stol.  
03.07 
31.07 ferietid..     Kåre Eidem organist 
 
Konfirmanttur i august: de leter etter ny plass å være, siden leirstedet skal brukes til 
flyktninger i stedet. Antakelig blir det på Lia – Gautefall.  
 



Gudstjenesteliste for høsten 2022 tas til orientering. Vi må se nærmere på Fjermedalen og 
musikk der. Trosopplæringsutvalget ser på plassering av tiltak /familiegudstjenester. KV 
lager forslag til offerliste og kirkeverter. 
 
 
Sak 31/22 MF         Bispevisitas 7-11 september 
 
Fredrik har jobbet med et foreløpig program som ser veldig bra ut.  
Vi gjennomgikk program - forslag til tema for de ulike samlingene, tidsbruk og andre forslag 
til innslag. Fredrik arbeider med å avklare de ulike postene. Neste visitasforberedende møte 
er 31. mai.  
Visitasmelding skrives av KV, leder og prest.  
 
Sak 32/22 M Menighetsarbeid     
Menighetsrådet har valgt Stefanusalliansen misjonsorganisasjon for sitt misjonsprosjekt.  
Det er ønskelig å ha Egypt som fokus – mama Maggi og biskop Thomas driver mye viktig 
arbeid blant Egypts fattigste. 
 
Carl Magnus Salvesen- kirkeverge Lyngdal og Hægebostad – Innsamling/finansiering 
  
           
Sak 33/22 F             Befaring på kirkegården 
Åse Skrøvset , statsforvalter for kirkegårdsforvaltning kommer på befaring 24. mai. Vi ser da 
nærmere på beliggenhet og muligheter for ny kirkestue og minnelund 
Det blir samme dag foretatt visitas av kirke og kirkegård v/ Geir Myre fra 
bispedømmekontoret.  
 
 
Sak 34/22  MF            Søknad om fritak  
Emma Kristine Leesland innvilges fritak fra vervet i menighetsrådet grunnet flytting i henhold 
til Kirkeordning for Den norske kirke, §10,ledd en 
 
 Sak 35/22 MF            Eventuelt 
 

1. Det er på tide å begynne å tenke på neste menighetsrådsvalg 
 

2. Diakoniplan tas til orientering. 
 
13.06 sommeravslutning MR/stab hos Adina – hun bestiller pizza slik som sist ( Sigrid kommer etter 
hvert) 
 
 
Møtet slutt 
 


