
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 15.12.2021  kl. 19.00 

 
 
Åpning  
 
Eventuelle merknader til innkalling og referat:  
 
 Sak 72/21  MF           Referatsaker 
 
Sak 73/21M                Evaluering av gudstjenester   
 
Sak 74/21 M               Gudstjenesteplan høst 
     
Sak 75/21 M               Gudstjenesteplan 2022 
 
Sak 76/21 M               Trosopplæring 
 
Sak 77/21 MF             Eventuelt 
 
        
        
 
                                              
 
Forfall bes meldes til:  
Adina Skaiaa,    tlf  97506190 
 
 
Iveland, 09.12.21 
 
Vennlig hilsen 
Adina Skaiaa 
 
 
 
 
 
 



Sak 72/21  MF           Referatsaker 
 
Sak 73/21M                Evaluering av gudstjenester   
20-21.11  Lys våken helg med gudstjeneste på søndag kl 11.00 
05.12  Familiegudstjeneste , bok 2-3 år. Samling  for 3 åringene tors 03.12  
 
Sak 74/21 M               Gudstjenesteplan høst 
 
Nye smittevernveileder for DNK:  
 
Hovedprinsipper for kirkelig virksomhet: 

● Prosten i dialog med presten fatter beslutning om gudstjenester/kirkelige handlinger. 
Presten er normalt ansvarlig arrangør av gudstjenester og kirkelige handlinger. Alle 
beslutninger må tas i tett samråd med fellesråd/kirkeverge og prost som 
arbeidsgivere.   

● Soknet ved menighetsrådet i dialog med kirkeverge/daglig leder fatter beslutning og 
er ansvarlig arrangør for soknets øvrige virksomhet. Alle beslutninger må tas i tett 
samråd med fellesråd/kirkeverge og prost som arbeidsgivere. 
 

Vi er tilbake til registrering av deltakere, fast tilviste plasser og  bruk av munnbind når det 
ikke kan holdes en meters avstand. Det er likevel tillatt å sitte på hver benk hvis 1 m. 
regelen overholdes. Det betyr at vi kan holde planlagte gudstjenester, men trenger flere 
kirkeverter. Bør kanskje droppe servering 19.12, da det er mye snø og begrenset plass på 
utsiden til bålpanne? 
 
19.12  Sanggudstjeneste kl 11.00 med korps, Andrea L, Solfrid og Kjell 
24.12  Julaftengudstjeneste kl 15.30 
25.12  Høytidsgudstjeneste kl 11.00 
 
21.12  Skolessamling: 
Barnehagesamlinger i kirka ble ikke noe av p.g.a. utfordring med transport, men Fredrik skal 
til Vatnestrøm 22.12 
     
Sak 75/21 M               Gudstjenesteplan 2022 
Se vedlagt liste  
 
Konfirmantleir og ledere 
Varslet bispevisitas 6-11 september 2022 
 
Sak 76/21 M               Trosopplæring 
Fredrik  tar hånd om julesamlinger for skole og barnehage. Trosopplærer sykemeldt til ut i 
januar. 
Gjennomgang av økonomi og planer: 
Behov for utstyr til kirken: 

 Leker og tegnesaker  
 Hyller/skap til leker 
 Vedlikehold og tilrettelegging av lydutstyr: Tilbud fra Agder lyd 
 Ny PC i kirka 

 
Sak 77/21 MF             Eventuelt 
 


