
Iveland menighetsråd 
4724 IVELAND   
 

 
INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE 

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

 
 

Møte 
Kommunehuset, kantina 

Onsdag 21.04.2021  kl 18.00 
 
 
Sak 22/21 M                Møte med Norkirken, Iveland bedehus 
 
Åpning v/ Fredrik 
 
Eventuelle merknader til innkalling og referat:  
 
Sak 23/21MF               Referatsaker 
 
Sak 24/21 M                 Evaluering av gudstjenester   
     
Sak 25/21 M            Gudstjenesteplan vår 
 
Sak 26/21 MF               Forestillinger til høsten 
 
Sak 27/21 M                 Utgår             
 
Sak 28/21 M                Ny gudstjenesteordning 
  
Sak 29/21 MF               Eventuelt 
 
 
         
        
                                       
 
Forfall bes meldes til:  
Adina Skaiaa,    tlf  97506190 
 
 
Iveland, 14.04.21 
 
 
Vennlig hilsen 
Adina Skaiaa 
 



 
 
  
Sak 22/21 M                Møte med Norkirken, Iveland bedehus 
Møtetid: kl 18.00 -19.00 
Godkjenning av referat fra møte 08.02. 
Avklaring av samarbeidsformer, utleiereglement bedehuset 
På grunn av smitteverntiltakene møter kun de fem faste medlemmene av menighetsrådet 
her.  
               
    
Sak 23/21MF               Referatsaker 
Årets fasteaksjon er avsluttet med et resultat på kr 21.542,-. Det ble opprettet Spleis på 
facebook i menighetens navn, og ellers blir beløp som er gitt direkte til KN fra folk med 
adresse Iveland også lagt til. Så på tross av at ingen var ute med bøssene i år heller ble det 
et godt resultat. Takk til alle for god innsats! 
 
 
Sak 24/21 M                 Evaluering av gudstjenester  
 
Det var til denne påsken planlagt påskevandringer for småskole og barnehage. Da det 
nærmet seg viste det seg at alle de 4 første trinnene fra begge barneskolene ville komme. 
I tillegg var det tre forskjellige barnehage-grupper. Det ble lagt opp til åtte samlinger som en 
del av smittevernberedskapen. Planen var å gjennomføre dette i uke 12, fra tirsdag til 
fredag. Tirsdagen hadde vi besøk av fire klassetrinn fra Birketveit samt to avdelinger fra 
barnehagen på Vatnestrøm. Kirken var pyntet med forskjellige stasjoner som omhandlet 
påsken, og Fredrik fortalte historien om Jesus, fra inntoget i Jerusalem på palmesøndag til 
den tomme graven på 1. påskedag. Vi fikk gode tilbakemeldinger på opplegget.  
 
Dessverre fikk vi nye innstramninger på smitteverntiltakene på tirsdag kveld. Resten av 
samlingene ble derfor avlyst.  
Alle gudstjenester fram til 12. april ble også avlyst.  
Vi forholder oss til nasjonalt nivå. Skole/barnehager er fortsatt på gult nivå i Iveland. 
 
Vi hadde anledning til å holde åpen kirke, så det gjorde vi Skjærtorsdag og 1. påskedag. 
Oxana sørget for musikk og Fredrik var tilstede og holdt nattverd for de som ønsket det.  
 
Da det ikke har blitt holdt vanlige gudstjenester, har det heller ikke blitt tatt inn noe offer 
disse dagene- formål: 01.04, 02.04: Menighetsarbeid  - 04.04: Menighetsfakultetet – 11.04: 
Kirkens Bymisjon. 
 
    
Sak 25/21 M            Gudstjenesteplan vår 
 
                                                                                         Offer                  kirkevert 
25.04  Gudstjeneste                      Men.arb       Anne G/ Solfrid F 
09.05  Gudstjeneste      Tårnagenthelg         Søn.sk         Emma Kristine 
           Egen dåpsseremoni kl 12.30 
17.05  Gudstjeneste       17.mai feiring, brev fra Finn Terje     Men.arb       Solfrid A 
23.05  Gudstjeneste       1. pinsedag                                     Men.arb      Sig Tove 
06.06  Fam.Gudstjeneste   Ogge gjesteheim- friluftsgudstjeneste     KN      Anne Grethe 
           Ok for Svendsen hvis regler tilsier det er ok. Mulighet for kanoleie (23 stk) 



Det lettes på smitteverntiltakene, og vi er tilbake der vi var før påske, med lov til å holde 
gudstjenester igjen for folk innen egen kommune. Oppdatert smittevernveiledning fra DNK 
kommer 15.04. 
 
Ekstra kirkeverter er det ikke jobbet noe med da alle gudstjenester har vært avlyst , men det 
vil være nødvendig å ha 2 stykker til hver gudstjeneste hvis vi skal gjennomføre 
gudstjenester i henhold til gjeldende smittevernregler.  
 
Utfordring med trosopplæringstiltak er å holde pålagt avstand mellom ledere og barn, så  
planlagte tiltak vurderes fortløpende – også her trengs godt med ledere.  
 
 
Sak 26/21 MF    Forestillinger til høsten 
 

 Hans Nielsen Hauge  /v Ivar Skippervold 
 

 Markusevangeliet v/ Christian Stejskal 
 
Finn Terje har sagt ja til et samarbeid om Hans Nielsen Hauge-forestilling v/ Ivar Skippervold 
til høsten, og spør samtidig om vi er interessert i en forestilling om Markusevangeliet v/ 
Christian Stejskal rundt årsskiftet. 
 
       
Sak 27/21 M Utgår  
 
Sak 28/21  Ny Gudstjenesteordning 
Se vedlegg – orientering v/ Fredrik 
 
 
Sak 29/21  Eventuelt 
 
Høring:  
Hovedutvalget for kirkelig organisering har lagt fram sin rapport, og det vil bli laget en 
høring som kommer i begynnelsen av juni og får svarfrist innen 1. oktober.  
Det er som ventet foreslått forskjellige løsninger for fellesråd på prostinivå. Endringer av 
prostier er høyst aktuelt.  Dette er en sak med stor betydning for lokalkirkens framtid, så 
dette bør vi nok bruke litt tid på. 
 
Det foreslås å flytte MR møte fra 9. til 16. juni for lettere å komme i gang med dette. 
 
 
 
        
 

                        


