
ÅRSMØTE FOR IVELAND MENIGHET 
IVELAND KIRKE 11.03.18 

 
 
 
Antall fremmøtte: 19  personer 
 

1. Valg av møteleder:  Kjell Øina 
 

2. Valg av referent:  Adina Skaiaa 
 

3. Valg av to til å underskrive møtereferat:  Heidi Øina og Alfred Ø. Fjermeros 
 

4. Årsmelding fra prostidiakonen v/ Anna Heggland: Tatt til etterretning.  
 

5. Presentasjon av  Menighetens årsmelding 2017  v/ leder Kjell Øina: Tatt til 
etterretning 

 
6. Presentasjon av Regnskapet 2017  v/ kirkeverge Adina Skaiaa: Tatt til etterretning 

 
7. Merknader til innhold i årsmelding og regnskap:  

 
-det er ikke planlagt noe umiddelbar endring av driftsform eller omfang. 
 Det  avhenger av fremtidige ordninger i Den Norske Kirke og/ eller økonomi.  
 

8. Innspill fra forsamlingen:  
-Anna roses for det arbeidet hun gjør 
-Vipps ordning blir lite brukt: heng plakater med Vippsnummer på salmetavlene, eller 
lage visittkort som folk kan ta med seg når de går 
 

9. Eventuelt 
 

Aktuelle saker v/ Leder Kjell Øina: 
 
Prostidiakonen i hundre: Representantskapsmøte i Prostidiakonsamarbeidet vedtok 
08.03. at stillingen til diakonen skal utvides til 100%.  For Ivelands del er dette en 
utfordring økonomisk, og vi håper flere vil være med å øke andelen av frivillig 
givertjeneste. Vi kjører derfor en giverkampanje med utfordring på å gi 60,- kr pr 
måned. Vi trenger bare 20 personer som gir 60,- kr. i måneden for å dekke inn 
utgiftene stillings-økningen innebærer for oss. Det er selvfølgelig lov å gi enkeltgaver 
også. 
  
Menighetsrådet kommer ikke til å uttale seg om saken som verserer på bedehuset 
annet enn at de står fast på kirkemøtets vedtak om at det i DNK er to likestilte syn på 
denne saken. Vi har et godt forhold til bedehuset og er innstilt på fortsatt samarbeid 
på de områder som er naturlig 
 
Ansettelse av trosopplærer i samarbeid med Evje og Hornnes:  
Evje ønsker å ansette en ny trosopplærer i tillegg til det Maria Homdal har i 30%. For 
å få til en så stor stilling som mulig, inviterer de Bygland og Iveland til samarbeid. Vi 
ser at vi trenger hjelp til noe av arbeidet, bla. babysang eller andre ting som foregår 
på dagtid. Vi har likevel mye arbeid som fungerer fint.  Litt usikkerhet om hva 



fremtidig prestesamarbeid med Vennesla har å si, men Vennesla har fulltids ansatt 
trosopplærer allerede, så lite trolig at de kan bidra noe her.  
 

 
 
 
---------------------------------------------             ----------------------------------------------- 
Heidi Øina      Alfred Ø. Fjermeros 


