
Iveland menighetsråd 
4724 IVELAND   
 
 

REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Kommunehuset, kantina 29.10.19 kl. 19.00 
 
Møtte: 
Kjell Øina, Olaf Engestøl sr.,  Irene Tveit, Fredrik Netland, Solfrid Fossli, Tellef Eieland(1. 
vara), Odd Håvard Dahle ( kom.rep.) , Adina Skaiaa(ref) 
 
Forfall:  
 
Åpning av Fredrik ble lagt til felles stund med det nye menighetsrådet.  
 
Sak 55/19M                Referatsaker 
 
19.oktober var det Frivillighetens dag i hallen. Her kunne lag og foreninger presentere 
seg og sin virksomhet. Her var også salgsboder, matsalg og loddsalg. Vi fikk en fin plass til 
stand hvor vi rigget oss med diverse aktiviteter som fiskedam, tegnesaker og litt leker. Vi 
hadde med oss brosjyrer og informasjonsmateriell om Iveland menighet. Kjell og Adina som 
rigget standen, og prest og trosopplærer/prostidiakon var med, samt Anne Grethe fra 
diakoniutvalget. En fin dag hvor vi kunne gjøre oss synlige og være med å bidra til 
fellesskapet 
 
Vi har hatt kontroll av Agder Energi i kirken. Det førte til et avvik i sakrestiet, der det 
manglet jording på noen av stikkontaktene. Dette er nå blitt ordnet av Avitell og avvik lukket.  
Vi fikk også et avvik på manglende HMS, noe vi stiller oss uforstående til, og derfor har 
klaget på. Er ikke kommet noe tilbakemelding på klagen.  
 
Rekordmange begravelser har preget dette året, og vi har nå passert 15. Kommunen leier 
for tiden inn kirkegårdsarbeider  fra Engesland. Det fungerer greit.   
 
Prostidiakonen: 
Som kjent blir prostidiakonisamarbeidet endret fra og med 01.01.2020, og samlet 
stillingsprosent for de to prostidiakonene økes til 120%, fordelt med 70% på Vennesla, Evje 
og Hornnes, Iveland og Åseral, og 50% fordelt på Bygland, Valle og Bykle. Ivelands andel er 
som før 8,33% 
Bygland vil være arbeidsgiver og sekretariat for prostidiakonisamabeidet i  Bygland, Valle og 
Bykle, og Vennesla vil ha tilsvarende funksjon for Iveland, Evje og Hornnes og Åseral. 
  
22.okt var det kurs for nye menighetsråd på Hægeland og prest, KV og 3 stykker fra 
det nye rådet var med der. En positiv opplevelse, og fint å møte andre rådsmedlemmer fra 
prostiet 
 
Vi har fått godkjennelse fra riksantikvaren/biskopen på fjerning av ovner i kirken. Vi 
skal ha møte i bygningsutvalget 7. november for å se på mulige løsninger på arbeidet. 
 
 



Sak 56/19 M               Evaluering av gudstjenester   
25.08 gudstjeneste  Fjermedalen med dåp ved prest  Gunvor Hofseth . Birkenes` ansvar i år.  
         Fin dag i fint vær 
08.09 Gudstjeneste  Konfirmantpresentasjon: årets og  50 års konfirmanter  
         En fin gudstjeneste .Kirkekaffe i kirka fungerte greit 
22.09 Familiegudstjeneste/Høsttakkefest/4 -5 års bok. Fine samlinger med 4 og 
         5 åringene på lørdag. I år ble det også kirkerottekino for 5 åringene! Vi måtte blende 
        vinduene, noe som aktualiserer behov for mer permanente løsninger. Flott 
        gudstjeneste på søndag hvor Bygdekvinnelaget virkelig hadde pyntet kirken nydelig 
        med høstens grøde. Dette ble loddet ut på kirkekaffen -som denne gang bestod av et 
        digert trau med oppkuttet frukt som Bygdekvinnene hadde med seg.  Meget 
        populært! 
06.10 gudstjeneste med 1 dåp 
20.10 gudstjeneste 3 dåp og full kirke 
     
Sak 57/19 M          Gudstjenesteplan høst 
03.11 All helgens dag – vi minnes de som har gått bort . Dåp 
17.11 Familiegudstjeneste – 2 og 3 års bok. Kirkekaffe. Kjell / Solfrid ordner kake  
         Egen samling for 3 åringer torsdag 14. nov. kl. 17.30 
01.12 Lys våken helg – morgengudstjeneste med frokost? 
15.12 Vi synger julen inn – sanggudstjeneste med korps og kor 
24.12 Julaften gudstjeneste 
26.12 Helligdagsgudstjeneste 
 
Sak 58/19 MF          Ljosglimt 
 
Evje og Hornnes Sokneråd  har nå vedtatt at de vil forsøke et samarbeid med Åseral og 
Iveland. Arna Berg, som er ansvarlig i Åseral i dag, har sagt seg villig til å drifte nytt blad, 
antakelig 2-3 år. Det vil nok bli noen færre utgaver pr. år.  
Det betyr i så fall at et helt nytt samarbeid må  inngås framover. 
Menighetsrådet sa i sist møte at det var mer realistisk med et samarbeid med Vennesla enn 
Åseral.   
Kjell hadde laget et forslag til et enkelt «Menighetsbrev» i brettet A3 format. En spennende 
tanke som er mulig å bruke inntil vi får til noen annen løsning.  
 
Vedtak:    
Evje og Hornnes ønsker et samarbeid med Åseral og Iveland om menighetsblad. Iveland 
ønsker ikke være med på en slik løsning. Iveland ser for seg å undersøke samarbeid med 
Vennesla, Øvrebø og Hægeland om menighetsblad.  
Iveland menighetsråd mener at Ljosglimt, slik vi pr. dags dato kjenner det, da bør avvikles. 
Og siden Evje og Hornnes ønsker å samarbeide og etablere menighetsblad med en ny part 
(Åseral) mener Iveland at ingen parter med det driver eksisterende menighetsblad videre. 
Verdiene bør derfor deles 67/33 % mellom Evje og Hornnes sokn og Iveland sokn (I henhold 
til vedtekt i Ljosglimt, § 5, punkt 4 og 5.)  
 
Sak 59/19 M        Økonomi    
 
Regnskapsrapport pr 30.08.19 tatt til orientering 
Budsjett er stramt og gir ikke rom for mye ekstra kostnader. 
Lønnsoppgjør 2019: mellomliggende lønnsoppgjør er satt i verk etter vedtatte tariffavtale. 
Generelt lønnsoppgjør på 3,2% 
 



Rep av avvik i sakrestiet: Rapport fra Avitell – Kostnad kr 26.397,12 dekkes fra 
disposisjonsfond.  
Valg 2019: samlet kostnad: kr 44.050,-    Underskudd valg: kr 16.028,- dekkes av 
disposisjonsfond 
 
 
Sak 60/19 M/F               Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt. 
 
 
Kl. 20.00 kom medlemmer av det nye rådet: Solfrid Amundsen, Ingelin Vidnes og Sigrid 
Triffitt.(1.vara) Kjell Øina  Forfall: Emma Kristine Leesland 
 
Andaktsord v/ Fredrik:   
1. Petersbrev,1: Lovet være Gud, vår Far – en arv som aldri forgår –  
Vi kan ikke ødelegge den arv som Gud har lagt ferdig, for en arv er noe du får, noe du ikke 
har innvirkning på. Det er noe som blir gitt deg 
 
Kaffe og kake med det nye rådet 

Selv om det er et felles møte igjen, ble stunden benyttet til å takke det gamle rådet for tiden 
som har vært, og å ønske de nye velkommen og lykke til. Vi har ennå ikke fått vite hvem 
som blir ny kommunal representant, og Odd Håvard blir med oss inntil det er avklart. 
 
 
Sak 61/19  M  Konstituering av nyttmenighets råd  
 
Det nye rådet startet med en runde blant medlemmene på hva slags forventninger og tanker 
de hadde om det å sitte i menighetsrådet. Presten utfordret alle til å si litt om hva de ønsket 
rådet skal bidra med til bygda, og hva de tenker om egen rolle i det. Kirkevergen hadde en 
kort oppsummering av rammene rundt menighetsrådet og det å være et offentlig organ. Det 
ble understreket at som offentlig organ, er også møtene offentlige så fremt  ikke annet blir 
bestemt.  Det ble gitt noe praktisk informasjon og delt ut håndbøker.  
 
Valg av leder: Kjell Øina  - enstemmig 
Valg av nestlleder: Solfrid G. Amundsen   - enstemmig 
 
Valgene gjelder for ett år.         
 
Møteplan 2. halvår 2019:    19.11 – 03.12 
Det blir felles møte med gammelt og nytt menighetsråd i november så overtar de helt i 
desember. 
Etter nyttår blir møtedag flyttet til onsdager. Vi møtes som før i kantina kl. 19.00 
Forslag til saker bør meldes leder eller kirkeverge innen 8 dager før slik at de blir med på 
sakslisten 
 
Menighetsrådet presenteres i gudstjenesten 15. desember kl 11.00 
 
Det er kurs for Fellesråd i Kristiansand 15. januar – nærmere info senere 
 
 
Møte slutt 


