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REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Kantina,11.12.18 kl. 19.00 
 
 
Møtte: 
Kjell Øina, Irene TveitSolfrid Fossli, Odd Håvard Dahle, Tellef Eieland(1. vara),  Fredrik 
Netland, Adina Skaiaa(ref.) 
 
Forfall: Olaf Engestøl sr., 
 
Merknader til innkalling og referat: ingen 
 
Åpning v/ Fredrik:  snakket om den lange førjulstiden og hva den gjør med oss. Har den 
blitt til en kollektiv «fråtse-tid» hvor vi er vi mest opptatt av oss selv? 
Tenk på hvilket budskapet som julen bringer: «i dag er det født dere en Frelser » Det er noe 
som gir HÅP! 
 
 
Sak 53/18 MF               Referatsaker 
 
Resultat lønnsoppgjør – godkjent av AU. Organisten vår har fått godkjent videreutdannelse 
som kantor, og det er vi glade for. Det fører imidlertid til merkbar endring i lønnsnivå.  
Ny trosopplærer er i full sving i trosopplæringstiltakene. 
Kirkeverge har hatt ny periode med sykemeldinger, og det har preget virksomheten.  
Vi har mottatt varsel om oppstart av reguleringsplan for Ivelandsgården. 
 
 
Sak 54/18 M                 Evaluering av gudstjenester  
 
17-18.11   Tårnagenthelg – 4.-5. klasse ( 9-10 år): Samling lørdag ettermiddag og 
gudstjeneste søndag. Et nytt og spennende tiltak som fikk god mottakelse.  
 
02.12    Lys Våken overnatting for 6. klasse i kirken var som vanlig en fin opplevelse, og 
store og små så ut til å trives. Vi var i år mange voksne ledere. På grunn av en misforståelse 
ble det ikke frokost på bedehuset søndags morgen, men en fin samling i kirka i stedet. 
 
Andre arrangement:   
17. november var det Vestlandskveld v/ Arnvid Vidnes i forbindelse med hans feiring av 70 
års dag. Det ble en fin og underholdende opplevelse. Historier om en oppvekst på Sunnmøre 
blandet med dikt fra vestlandsforfattere samt fin sang av Åse Rørvik gav en flott kveld- 
avsluttet av festmat servert av familien. 
10. desember var det konsert i kirka v/ Kristiansand Frikirkes kammerkor og Raabygg. En 
fantastisk kveld med sang og musikk basert på materiell hentet fra hele Agder, også med 
slått fra Iveland spilt på Hardingfele. 
     



Sak 55/18 M            Gudstjenesteplan høst 
 
16.12    Sanggudstjeneste med dåp. Korpset og barnekoret blir med. Førjulssamling.  
24.12  Familiegudstjeneste. Kjell m. flere spiller på utsiden av kirken ved ankomst. 
26.12 Gudstjeneste.  Vennesla menighetskor (v/ Bernhard Emmelkamp)blir med 
26.12 Forenklet gudstjeneste på omsorgssenteret kl. 14.00.Eirin spiller piano 
 
Skolesamling fredag 21.12 kl. 09.00 
Ellers blir det besøk i barnehagene på Skaiå og Vatnestrøm tirsdag 19.12  
 
 
Sak 56/18 M                 Gudstjenesteliste 2019 
  
Gjennomgang av liste. 
Samtalegudstjeneste og konfirmantfest legges til en vanlig søndag. Antakelig 10. februar. 
På grunn av info til hjemmeside, bygdebrev og Ljosglimt samt andre som bruker lista, bør 
mest mulig være planlagt i god tid. 
 
 
Sak 57/18   MF             Prostidiakonisamarbeidet 
 
Orientering av Kjell: Det ansettes en vikar som har ansvar for Vennesla, Iveland, Evje og 
Hornnes og Bygland. Det finnes egen løsning for Valle/Bykle. Styret arbeider med forslag til 
fremtidige ordninger. 
 
 
Sak 58/18 MF               Søknad om fjerning av vedovner etc. 
 
Menighetsrådet hadde befaring i kirken 18. november vedrørende fjerning av vedovnene i 
kirka.  
Vedtak:  Enighet om at det søkes om fjerning av ovnene. Bygningsutvalget bes se på 
løsninger og konsekvenser. Kirkeverge lager forslag til søknad. 
  
 
Sak 59/18  M                Valg 2019 
 
Menighetsrådet så på mulige kandidater til listen, og fordelte personer som skal ringes til 
med forespørsel om å stå på liste.  
 
 
Sak 60/18 MF               Eventuelt 
 
Ljosglimt – Heidi trekker seg som leder. Olaf var ikke tilstede i møtet og vi har ikke mottatt 
noe mer informasjon fra styret. Vi avventer mer informasjon 
Enighet om at vi bør se på framtidige løsninger, også om det kan være aktuelt å knytte seg 
nærmere til Vennesla. Hjemmeside sammen med Evje må også tas med i betraktningen. 
 
Møteplan for menighetsrådet  våren 2019: 
22.01 – 26.02 – 26.03 – 30.04 – 21.05 – 11.06 
 
Møtet slutt 


