
Iveland menighetsråd 
4724 IVELAND   
 

 
INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE 

 
 
Kjell Øina, Olaf Engestøl sr., Solfrid Fossli, Irene Tveit, Tellef Eieland(1. vara), Odd Håvard 
Dahle (kom.rep.), Fredrik Netland (biskopens rep.),  Adina Skaiaa(ref) 

 
 

Møte 
Kommunehuset, kantina 

Tirsdag 26.02.2019 kl 19.00 
 
 
 
Åpning v/ Fredrik 
 
Eventuelle merknader til innkalling og referat:  
 
 
 
Sak 13/19MF                Referatsaker 
 
Sak 14/19 M                 Evaluering av gudstjenester   
     
Sak 15/19 M            Gudstjenesteplan vår 
 
Sak 16/19 MF           Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 
 
Sak 17/19 MF       Årsmelding 2018 
           
Sak 18/19 MF               Senkingsrutiner 
 
Sak 19/19 M                Samarbeidsformer i framtiden 
 
Sak 20/ 19M        Valg 2019 
 
Sak 21/19MF                Eventuelt 
 
 
Forfall bes meldes til:  
Adina Skaiaa, tlf  975 06190 
 
Iveland, 18.02.2019 
 
 
Vennlig hilsen 
Adina Skaiaa 
 



Sak 14/19 M                 Evaluering av gudstjenester   
27.01  Forbønnsgudstjeneste 
10.02  Samtalegudstjeneste og konfirmantfest 
24.02  Vinterferiehelg  
            
     
Sak 15/19 M            Gudstjenesteplan vår 
10.03  Diakoniens dag og årsmøte 
24.03  Nynorsk gudstjeneste v/ Berg (Konfirmantene på weekend) 
07.04  Familiegudstjeneste 6års bok 
18.04  Skjærtorsdag gudstjeneste. Besøk av Isralesmisjonen og kveldsmat 
21.04  Høytidsgudstjeneste 1. påskedag 
28.04  Konfirmasjonsgudstjeneste 
 
 
Sak 16/19 MF           Budsjett 2019  og økonomiplan 2019-2022 
 
 
Sak 17/19 Årsmelding 2018 
Forslag til årsmelding legges fram til godkjenning 
 
Sak 18/19 MF               Samarbeidsformer i framtiden 
Prestene har et stort ønske om at det administrative samarbeidet flyttes til Vennesla.  
Prest og KV har hatt et møte med KV i Vennesla og prosten og det var en positiv innstilling til 
dette der. Skal denne saken tas videre, må i midlertid menighetsrådet i Iveland konkretisere 
hva de ønsker og sende en formell henvendelse til Vennesla. Det er rådene som bestemmer 
hvilke samarbeidsformer rådet skal ha. Vi har også fått signal fra Evje om at de ønsker å 
satse på et samarbeid med Bygland og Åseral, og helst vil avslutte samarbeid med Iveland. 
Her har nok vært noen uklarheter, da hverken KV på Evje eller soknerådet i Evje og Hornnes 
vil si at de ønsker å avslutte noe samarbeid, men at de har forstått det slik at Iveland ønsker 
det. Slik saken står nå, trenger den noen avklaringer.  
 
Sak 19/19 MF               Senkings-rutiner 
I sak 19/16 av 15.03.2016 bestemte menighetsrådet at det skal være mulig å senke med 
senkeapparat eller tau alt etter som familien ønsker det. (Se ellers vedlagte sakspapirer fra 
2016.) Tau har til nå vært lite brukt. Det har ved sist begravelse komme klage på 
senkeapparatet. Vi har et gammelt apparat og det er mulig det må skiftes ut hvis vi skal 
fortsette å bruke det.  Kirkeverge frarår innkjøp av nytt senkeapparat. Presten ønsker at 
menighetsrådet skal gjøre vedtak om at kun tau brukes til senking i Iveland.   
 
 
Sak 20/19  M                 Valg 2019 
Leder og KV var på kurs i valgforberedelser på Evje. Første frist nå er innlevering av liste til 
menighetsrådsvalg 30.mars. Offentliggjøring av mulighet for å stille alternativ liste bør settes 
inn i Setesdølen og på hjemmeside snarest mulig.  
 
Sak 21/ 19MF        Eventuelt 
 
Tilbud om konsert med Ludefladen jazz og Vennesla menighetskor 28. april 
 
Tore Gullaksen kommer neste møte, 26.mars, så da begynner vi kl. 18.00 
 
  


