
Iveland menighetsråd 
4724 IVELAND   
 

 
INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE 

 
 
Kjell Øina, Emma Kristine Leesland, Solfrid Amundsen, Ingelin Vidnes, Sigrid Triffitt (1.vara), 
Sig Tove Åsen, Fredrik Netland, Adina Skaiaa (ref.) 

 
 

Møte 
Onsdag 26.08.20 kl. 19.00 

 
 
Åpning v/ Fredrik 
 
Sak 34/20 MF              Godkjenning av innkalling og referat 
                                   
Sak 35/20 MF               Referatsaker 
 
Sak 36/20 M                 Evaluering av gudstjenester   
     
Sak 37/20 M            Gudstjeneste liste 2. halvår  
 
Sak 38/20 M         Trosopplæring 
 
Sak 39/20 MF       Menighetsbladet Kirkebakken 
           
Sak 40/20 MF               Alarmanlegg 
               
Sak 41/20 MF              Minnelund 
 
Sak 42/20 MF       Økonomi: Budsjettendring 2020 – innspill til budsjett 2021 
 
Sak 43/20 MF              Eventuelt 
 
 
                                       
Forfall bes meldes til:  
Adina Skaiaa, tlf. 97506190 
 
 
Iveland, 19.08.20 
 
Vennlig hilsen 
Adina Skaiaa 
 
 
 
        



 
                               
 
     
 
Sak 34/20 MF              Godkjenning av innkalling og referat 
                                   
Sak 35/20 MF               Referatsaker 
Ferietid og virksomhet 
Koronasituasjonen 
 
Sak 36/20 M                 Evaluering av gudstjenester   
28.06 kl. 11.00 gudstjeneste v/ Rune Stormark – 2 dåp  
26.07 kl. 11.00 gudstjeneste v/ Fredrik 
09.08 kl. 11.00 gudstjeneste m/ dåp 
23.08 kl  11.00 gudstjeneste i kirken i stedet for Fjermedalen  
 
Sak 37/20 MF               Gudstjeneste liste 2. halvår  
06.09 Gudstjeneste. Konfirmantpresentasjon – Mat til jubilantene 
19.09 Konfirmasjon – ekstra kirkeverter 
20.09 Gudstjeneste 4 års bok – høsttakkefest 
04.10 gudstjeneste Årsmøte  
18.10 Gudstjeneste 2-3 års bok 
01.11 Gudstjeneste Allhelgensdag -minning 
15.11 Gudstjeneste 5 års bok 
29.11 Gudstjeneste -lys våken helg m frokost i kirka og gudstjeneste etterpå 
13.12 Vi synger julen inn 
 
Forslag å droppe kirkekaffe på familiegudstjenester i høst på grunn av smittefare. 
 
Sak 38/20 M            Trosopplæring   
Trosopplæringsutvalget hadde møte 18.08. Se eget referat 
Samlinger i forbindelse med bokutdeling: 17.09, 15.10 og 12.11  
Gjennomføring av tiltak avhenger til enhver tid av korona-restriksjoner 
Vi mangler vikar for trosopplærer – antakelig fram til neste høst. 
Budsjett og bruk av midler 
 
Sak 39/20 M                 Menighetsbladet Kirkebakken 
 
Utgaven av menighetsbladet «Kirkebakken» som kommer i august er første utgave Iveland 
er en del av bladet. Fredrik er medlem av redaksjonskomiteen 
 
Forslag til vedtak:  
Forslag til avtale med Vennesla kirkelig fellesråd godkjennes. Ivelands del av overskudd ved 
avslutning av menighetsbladet Ljosglimt settes på et bundet fond og brukes ved kostnader 
forbundet med menighetsblad og hjemmeside. Det betales i henhold til avtale inn  
kr. 30.000,-  fra fondet til Vennesla kirkelige fellesråd som vår andel i menighetsbladet 
«Kirkebakken»  
 
Det må jobbes med å skaffe annonsører 
 
 



 
 
 
Sak 40/20 MF      Alarmanlegg:  
 
Etter feilmelding på alarmanlegget fikk vi inn servicemann. Denne gangen var det bare 
batteriet som måtte skiftes. Vi har imidlertid fått beskjed om at anlegget er gammelt og det 
ikke kan skaffes reservedeler lenger.  
Følgende tilbud på nytt anlegg er innhentet: 
 

 David Harkmark 
Serviceingeniør Region Sør 
Honeywell Life Safety AS 
 
Sentralen er av eldre årgang og det finnes ikke reservedeler til denne, så det 
er en anbefaling å skifte denne ut innen rimelig tid for å unngå nedetid på anlegget. 
For å kunne dele opp utgiftene, så har jeg tatt med et kort som gjør at man har  
mulighet til å bruke de eksisterende detektorene en tid framover. 
Pris for demontering av gammel sentral, montere ny sentral, idriftsette ny sentral  
m/fremmedmelderkort: 
 

‐ 25 960,‐ + mva 
 
 
 

Anbud fra Avitell v/ John Trygve Håverstad på nytt anlegg:  
 

ny eltek (honeywell) sentral med betjeningspanel og adresserbare nye detektorer. 
Det vil bli en bra oppgradering der feil og annen info kan leses av på display.  
Hvis detektorene er 15-20 år gamle er det fornuftig å bytte de ut nå. 

 
Sentralutstyr og detektorer kr 18 500,- 
Lift                                      kr   6 000,- 

                         Arbeid                                 kr   7 500,- 
                         Totalt                                  kr 32 000,-   Ekskl.mva 
 
 
Forslag til vedtak: Nytt anlegg legges inn i forslag til ekstra midler,budsjett 2021 
 
 
    
Sak 41/20 MF             Navnet minnelund 
Det er viktig at en slik minnelund oppleves som en god plass og være. Plassering, utforming, 
beplantning og ikke minst vedlikehold og ettersyn må ha en sentral rolle. 
Det er i utgangspunktet ikke noe problem å bruke deler av det nye feltet til formålet.  
Kirkegårdsrådgiver Åse Skrøvseth anbefaler at det kontaktes en konsulent. Aud Wefald fra 
Asplan Viak har anbefalt å kontakte Ruth Hauge Bjørnseth. 
Ved opparbeidelse av minnelund skal det utarbeides plan og egne gravkart. 
Planen m/gravkart må behandles i menighetsrådet og godkjennes av bispedømmerådet. 
 
Kostnad til en slik minnelund avhenger mye av hvilke løsninger som blir valgt. Løsninger på 
minnetavler er mange. Det kan fastsettes egen festeavgift som er med å dekker det årlige 
vedlikeholdet.    



Forslag til vedtak: midler til utredning av minnelund legges inn i forslag til ekstra midler i 
budsjett 2021. Minnelund legges inn i økonomiplanen  
 
Sak 42/20 MF             Økonomi   
 
Regnskapsrapport pr 30.06.20 til orientering 
 
Budsjettregulering: 
3800.400.4410: Reduksjon tilskudd trosopplæring: kr 10.000,- 
3010.400.4410: Reduksjon lønn kr 10.000,- 
3200.300.4300: Økning Inventar/utstyr kr 23.200,- dekkes av disposisjonsfond 
3230.200.4200: Økning Vedlikehold, bygg kr 17.000,- dekkes av disposisjonsfond 
3195.100.4100: Økning Avgifter kr 5.000,- dekkes av fond «Kirkebakken» 
Ny post i budsjett: Samarbeid Vennesla, Kirkebakken 
 
Oppgjør Ljosglimt: kr 57.560,01 føres på bundet fond for Menighetsblad og hjemmeside 
 
  Innspill til budsjett/ramme 2021: 
 

 fornying av brannvernanlegg 
 renovering/nytt servicebygg 
 oppbevaringsplass for kirkegårdsutstyr og maskiner 
 minnelund 
 fornying av datautstyr kontor 
 projektor/lerret 

 
 
 
 
Sak 43/20 Eventuelt 
            
31.08.20 kl 17.00-19.00 Oddernes menighetshus 
Invitasjon til innspillmøte i Kristiansand angående ny kirkelig organisering. 
Se brev  
 


