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Vennlig hilsen 
Adina Skaiaa 
 
 



Sak 68/19 M               Evaluering av gudstjenester   
01.12 Lys våken helg – morgengudstjeneste med frokost på bedehuset 
17 barn påmeldt. 
Sak 69/19 M          Gudstjenesteplan høst 
15.12 Vi synger julen inn – sanggudstjeneste med korps og kor 
24.12 Julaften gudstjeneste 
26.12 Høytidsgudstjeneste 
 
Sak 70/19 M        Gudstjenesteliste 2020 – offer,  
Vi får inn mange søknader om offergaver. Vedlagt er liste over samtlige søknader og et 
forslag til offerliste fra kirkeverge. Inntekt fra offer er veldig varierende fra gudstjeneste til 
gudstjeneste. Man bør vurdere å endre praksis slik at alle offer tas inn til virksomhetens 
arbeid, og så kan rådet i etterkant bestemme hvilke offerformål de ønsker å støtte, og med 
hvilke beløp.  
Menighetens misjonsprosjekt har i noen år vært L.E.G.O. Romania  
Prioritering av offer til egen virksomhet grunnes i rådets økonomi. 
 
Forslag til vedtak: 
Alternativ 1: Offer fordeles tradisjonelt og organisasjoner får tildelt hver sin dag i henhold til liste 
Alternativ 2: Alle offer tas opp til menighetens arbeid. Ønsker rådet å gi noe videre, kan de i et eget 
vedtak bestemme hvem og hvor mye.  
  

kirkeverter og kaffekomite 
Prøver å få en avklaring før møtet på hvem av de nåværende kirkevertene som ønsker å 
fortsette.  
En i menighetsrådet bør være hovedansvarlig for at kirkekaffe 
 
 
Sak 71/19 MF             Avvikling Ljosglimt menighetsblad 
Den siste utgaven av menighetsbladet Ljosglimt er nå kommet ut. Menighetsbladet som vi 
har hatt sammen med Evje og Hornnes ble stiftet i 1947. Slik saken er i dag, har ikke Iveland 
og Evje og Hornnes samme samarbeidsmønster som før.  
Etter en vurdering av saksforholdet må en konkludere med at det er riktig å avvikle Ljosglimt 
i samsvar med vedtektenes punkt 5. som lyder:  
      Dersom bladet avvikles, deles verdiene 67/33 % mellom Evje og Hornnes sokn og Iveland 
      menighet. 

Avvikling forutsetter vedtak i begge sokne-/menighetsrådene. Dersom den ene menigheten vil 
trekke seg ut, og den andre drive bladet videre, opprettholdes driften, og verdiene forblir som 
bundne fond i Ljosglimt. 

 
 
Forslag til vedtak: Soknebladet Ljosglimt avvikles i samsvar med vedtektene fra og med 
01.01.2020. 
 
     
Sak 72/19 MF              Økonomi 
Orientering om forslag til budsjett for 2020  
Trosopplæring: budsjett og foreløpige lønnskostnader se vedlegg 
 
 
 
 
 



 
Sak 73/19 MF              Møteplan 1.halvår 2020 
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 10 dager før hvis de skal blir med på 
sakslisten 
 
Forslag til møteplan 1. halvår 2020: 22/1 – 19/2 – 18/3 – 22/04 - 13/5 – 3/6  
 
Det er kurs for Fellesråd i Kristiansand 15. januar – påmelding Adina innen 10.desember 
 
 
Sak 74/19 MF              Eventuelt 
 
Orientering om giverprosjekt – nytt brev fra Tore Gullaksen på BDR kontoret 
 
Vi trenger en vikar for kirketjener 
 
 
 
 
 
 
 
 


