
Iveland menighetsråd 
4724 IVELAND   
 

 
 

REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Kantina,  21.05.19 kl. 19.00 
 
Møtte: 
Kjell Øina, Olaf Engestøl sr., Irene Tveit, Tellef Eieland(1. vara),   Fredrik Netland (biskopens 
rep.),  Odd Håvard Dahle ( kom.rep.) , Adina Skaiaa(ref) 
 
Forfall: Solfrid Fossli 
 
Åpning av Fredrik: Fadervår og Luthers forklaring i den lille katekisme: 

Vår Far i himmelen! 
La navnet ditt helliges. 
La riket ditt komme. 
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 
Gi oss i dag vårt daglige brød, 
og tilgi oss vår skyld,  
slik også vi tilgir våre skyldnere. 
Og la oss ikke komme i fristelse, 
men frels oss fra det onde. 
For riket er ditt og makten og æren i evighet. 
Amen 

 
Sak 35/19M                Referatsaker 
Bygningsutvalget har hatt møte og holdt status over gjennomførte oppgaver. Det har ennå 
ikke vært årlig befaring på bygget, men det blir gjort snart. Arbeid på tak er utsatt til slutten 
av sommeren.  
Det ble holdt dugnad uka før 17.mai. Ikke mange møtte, men vi var en fin gjeng som ryddet 
og stelte, og koste oss i solen med kaffe og kaker. De som ønsket det fikk hjelp til å  løfte 
sokkel og stein, og var vel fornøyd med det. Kirkebakken framstår som fin, og folk er flink til 
å stelle på gravene sine. Geir Åge Grossaas som har ansvar for planting og stel av graver på 
vegne av menighetsrådet, gjør en flott jobb. 
     
 
Sak 36/19 M                 Evaluering av gudstjenester 
05.05 Gudstjeneste og 17.05 Familiegudstjeneste var to fine gudstjenester  
 
     
Sak 37/19 M            Gudstjenesteplan vår 
02.06 Familiegudstjeneste Iveland avlyst og vi støtter opp om Mineralparken i stedet. Fredrik 
er prest der.  
09.06 Høytidsgudstjeneste 1. pinsedag holdes i kirken 
16.06 Gudstjeneste – 2 dåp. Søndagsskolens dag og 7 års bok 
Det lages samling for 7 åringene i forkant Fredrik/Karoline planlegger samling og 
trosopplæringsutvalget deltar. 
 
Sommeravvikling:   
30.06 Gudstjeneste Fredrik                  21.07 gudstjeneste Kristine Borgen 



11.08 gudstjeneste Fredrik         25.08 gudstjeneste Fjermedalen Gunvor Hofseth (Birkenes)  
 
 
Sak 38/19 MF           Prostidiakonsamarbeidet 
Innkalling til representantskapsmøtet i diakonisamarbeidet 11.06.19  
 
Forslag til vedtak på Representantskapsmøtet 11.06.19: 

1) Vikariatene som prostidiakon til Per Emanuelsen (30% i Bykle/Valle) og Helga Viktoria Aas 
Johnsen 70% i Vennesla, Iveland, Evje/Hornnes,Bygland) forlenges t.o.m. 31.12.19. 
 

2) Nåværende diakonisamarbeid mellom sokn/fellesråd i Otredal prosti oppløses f.o.m. 01.01.20 
 

3) Det etableres to nye diakonsamarbeidsområder i Otredal prosti f.o.m. 01.01.20.  I nedre delen 
av prostiet etableres samarbeidet mellom Vennesla (Vennesla/Øvrebø/Hægeland), Iveland, 
Evje/Hornnes og Åseral sokn med en 70% stilling.    I øvre delen av prostiet etableres 
samarbeidet mellom Bykle, Valle (Valle/Hylestad) og Bygland (Bygland/Årdal) med en 50% 
stilling. 
 

4) Ved oppløsning av nåværende prostisamarbeid etableres det hos Vennesla som har vært 
arbeidsgiver, et fond på 360.000 – 400.000,- for å ivareta fremtidige pensjonsforpliktelser i 
KLP for tidligere ansatte i diakonisamarbeidet. 
 

5) Det statlige tilskudd/gjennom Bispedømmekontoret deles i % mellom de to diakonale 
samarbeidsområdene i Otredal prosti etter stillingsstørrelsene. 
 

6) Det bør være et utstrakt samarbeid mellom diakonisamarbeidet/diakonene i fremtidige øvre og 
nedre delen av prostiet. Her kan nevnes kurs og møter for frivillige diakonimedarbeidere, 
vikar ved vakanse, utveksling og bruk av hverandres kompetanse og erfaring.    
 
 

Vedtak: Menighetsrådet gjennomgikk forslaget til vedtak og sa seg enig i alle punkter med 
en merknad til punkt 3: Det bør utredes mer om det er mulig for en tre-deling: Evje og 
Hornnes / Åseral og Vennesla /Iveland. Kjell stiller som representant fra Iveland på 
representantskapsmøte 11.06 
 
 
Sak 39/19 M     Menighetsarbeid og givertjeneste    
 
Så langt har vi ikke fått noe respons på stilling som trosopplærer.        
Vi ser at det vil vært mye bedre løsning å ha større stilling.  
Vi må jobbe mer med å få til større stilling som trosopplærer. Det jobbes samtidig med 
muligheten for økning av vår andel av prostidiakonstillingen. Vi ser på om dette på noen 
måte kan kombineres. Det er mange viktige oppgaver som vi trenger gode folk til å ivareta. 
Den ordinære økonomiske ramme gir ikke rom for slike økninger.  
Vi må konkretisere hva vi vil og hvor mye penger vi trenger – så må vi utfordre menigheten 
på givertjeneste 
 
 
Sak 40/19 M        Eventuelt 
Endring av offer 16.06 til Vest-Agder sønd.skolekrets. offer til L.E.G.O Romania går ut 
 
 
Møte slutt 


