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4724 IVELAND   
 

 
 

REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Kantina, 26.03.19 kl. 18.00 
 
 
Møtte: 
Kjell Øina, Olaf Engestøl sr., Solfrid Fossli, Irene Tveit, Tellef Eieland(1. vara),   Fredrik 
Netland (biskopens rep.),  Adina Skaiaa(ref) 
Tore Gullaksen fra bispedømmekontoret 
 
Forfall: Odd Håvard Dahle ( kom.rep.)  
 
Merknader til innkalling og referat: ingen 
 
Åpning v/ Fredrik: Luk. 22.28-34 Jesu avskjedsord til de tolv disiplene 
 
Sak 22/19M               Givertjeneste - besøk av Tore Gullaksen 
Gjennomgang av giverordninger og givertjeneste i menigheten. Orientering ved Tore 
Gullaksen og samtale om muligheter og utfordringer. Menighetsrådet tar tak i utfordringene i 
neste møte. Tore bidrar med oppfølging av prosjekter. 
 
 
Sak 23/19 M     Referatsaker 
Møte i representantskapet for prostidiakonisamarbeidet er flyttet til 11.06. 
Trosopplæringsmidler blir ca. som i fjor. 
Det har ved de siste begravelsene blitt senket med tau. Det har fungert fint.   
 
 
Sak 24/19 M                 Evaluering av gudstjenester /annet  
 
10.03  Diakoniens dag og årsmøte 
24.03  Nynorsk gudstjeneste v/Mari S. Berg  
22-24.03 Konfirmantene på weekendtur til Hovden: En flott hyttetur med snø og vind  i 
skibakkene og fint samvær. Fin flokk med ungdommer. Søndagen var det 
ungdomsgudstjeneste i Bykle kirke i sammenheng med Ungdomstinget. Presten berømmer 
konfirmantutvalget for god innsats.           
     
Sak 25/19 M            Gudstjenesteplan vår 
 
07.04  Familiegudstjeneste utdeling 6 års bok -  Fredrik, Karoline og utvalget er i gang med å 
planlegge   «Hemmelig klubb» for 6 åringene, og skal ha to samlinger før 
familiegudstjenesten 7. april 
 
18.04  Skjærtorsdag gudstjeneste. Besøk av Ellen Raen fra  Isralesmisjonen - vi deler 
påskemåltid i sammen. Ansvarlig: Fredrik/Kjell. Påmelding 
 



21.04  Høytidsgudstjeneste 1. påskedag. -Påskeliljer og sang på kirkebakken 
28.04  Konfirmasjonsgudstjeneste og konsert om kvelden 
 
 
Sak 26/19 MF               Samarbeidsformer i framtiden  
 
Menighetsrådet må konkretisere hva de ønsker av samarbeid i framtiden, og med hvem. 
Både Evje og Hornnes og Vennesla stiller seg positivt til samarbeid med Iveland.  
Saken om samarbeidsformer ble luftet på årsmøtet. Årelangt samarbeid med Evje og 
Hornnes har blitt satt stor pris på. Det påpekes at man likevel må tenke framover og 
langsiktig. 
Presten ønsker at kontakten til Vennesla må bli bedre siden de er her han har sitt virke når 
han ikke er i Iveland.  
  
Vedtak: 
Menighetsrådet er enig i at det er mest framtidsrettet å søke samarbeid med Vennesla når 
det gjelder administrasjon og datatekniske løsninger. 
De ønsker imidlertid å se om samarbeidet om Ljosglimt kan fortsette. Dette avhenger av om 
det er mulig å finne gode løsninger for framtidig arbeid. 
 
  
Bedehuset åpnet på sitt årsmøte for å utrede mulighetene for at bedehuset skal bli en egen 
menighet.  
Menighetsrådet ønsker et møte med styret på bedehuset for å snakke om muligheter for 
framtidig samarbeid.  
 
 
Sak 27/19  M                Valg 2019 
Vi fortsatte arbeidet med listeforslag.  
 
Trosopplæringsutvalg: Helene Tveit går inn mens Solfrid Fossli går ut av utvalget når 
valgperioden er slutt. Irene Tveit fortsetter i utvalget. 
 
Sak 28/19  M        Eventuelt 
 
Fasteaksjonen:  
Da alle konfirmantene skal til Oslo 9. april, går vi for innsamling tirsdag 2. april i stedet. 
Alfred og Fredrik har ansvar for innsamlingsaksjonen. 
Det trengs en del ekstra sjåfører og innsamlere, da konfirmantkullet er lite. 
 
Minnelund 
Vi har hatt forespørsel om vi har Navnet minnelund. Det har vi ikke. Menighetsrådet ønsker 
at det legges planer for en slik, og ansvar for å lage en plan, overlates til kirkevergen.  
 
 
 
 
Møtet slutt 


