
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 
Iveland kommunehus, kantina 
Onsdag 22.09.2021  kl 19.00 

 
 
Åpning v/ Fredrik 
 
 
 
Eventuelle merknader til innkalling og referat:  
 
 Sak 51/21  MF           Referatsaker 
 
Sak 52/21M                Evaluering av gudstjenester   
 
Sak 53/21 M               Gudstjenesteplan høst 
     
Sak 54/21 M               Ny kirkestue  
 
Sak 55/21 M               Høring ny kirkeordning          
 
Sak 56/21 MF             Økonomi 
 
Sak 57/21 MF             Eventuelt         
        
 
                                             
 
Forfall bes meldes til:  
Adina Skaiaa,    tlf  97506190 
 
 
Iveland, 15.09.21 
 
Vennlig hilsen 
Adina Skaiaa 
 
 
 
 



Sak 52/21M                Evaluering av gudstjenester   
 
12.09 Gudstjeneste  konfirmantpresentasjon  
         2 dåpsseremonier 
 
 
Sak 53/21 M               Gudstjenesteplan høst 
 
26.09 Gudstjeneste 4 års bok – høsttakkefest, samling for 4 åringene 
10.10 gudstjeneste 
24.10 Gudstjeneste 5 års bok 
28.10 H.N.Hauge forestilling v/ Ivar Skippervold 
 
Planlegging av årsmøte og menighetsfest 
Kirkeverter og oppfølging av disse 
Behov for konfirmantledere 
  
    
Sak 54/21 M               Ny kirkestue  
 
Behovsanalyse for bygningsgruppa for ny Kirkestue og Rapport fra utvalget som har jobbet 
med kjøle- og syningsrom ble lagt fram for kommunestyret 9. september.  
 
Innstilling fra rådmannen: 
 

Rådmannen henviser til de to behovsanalysene/rapportene som er utarbeidet, og anbefaler at 
sanitæranlegget i eksisterende bårehus ved kirka oppgraderes. De andre behovene som er 
skissert søkes løst gjennom eksisterende løsninger som samarbeid med byrå og utnyttelse av 
kommunehuset. 

 
 
Menighetsrådet v/ Kjell, Fredrik og Adina møtte de politiske gruppelederne i forkant av møtet 
og gav dem en mer utfyllende orientering om saken, og at dette ikke bare dreier seg om å 
fornye toalettanlegg, men å tenke helhetlig på menighetens mulighet til å drive sitt arbeid i 
framtiden. Kommunestyret hadde saken oppe, og det ble fremmet forslag om å bevilge 
midler til prosjektet med ny Kirkestue. Etter en del innlegg ble saken vedtatt utsatt til der 
kunne legges fram en mer utfyllende saksfremstilling. 
Det bør jobbes videre med denne saken. 
 
 
Sak 55/21 MF             Høring ny kirkeordning  
 
Oppsummering av møte på Hægeland 16.sept 
Arbeidet videre  
 
 
Sak 56/21 MF              Økonomi   
 
Vedlegg: Regnskapsrapport pr 31.08.21 
 
 
 



Trosopplæring: 
Gjennomgang av regnskap viser at vi nesten ikke har brukt noe av årets budsjett til 
trosopplæring. Trosopplærer har hatt permisjon fram til 01.08 og deretter en 
sykdomsperiode, men er nå i arbeid. Ubenyttede midler må tilbakebetales til 
bispedømmerådet.  
 
Agder og Telemark bispedømmeråd disponerer ubenyttede trosopplæringsmidler, og  
tilbyr menigheter og fellesråd i bispedømmet å søke på disse midlene som i år utgjør cirka kr 
280 000,- 
Dette er restmidler fra 2019-2021 og størrelsen på potten har mye av sin forklaring i korona.  

Fokusområder for restmidlene er følgende: 
‐ FELLESSKAPSBYGGENDE ARBEID (Kirkemøtets satsing mot 2022) 
‐ REKRUTTERING TIL DÅP 
‐ TROSOPPLÆRING UTE/GRØNN TROSOPPLÆRING 
‐ DIGITAL TROSOPPLÆRING 
‐ SAMARBEID OM LEIRARBEID MELLOM MENIGHETER 
‐ KONFIRMANTENE MED VIDERE 

 

Sak 57/21MF        Eventuelt 
 
 
 
 
     
 
  


