Iveland menighetsråd
4724 IVELAND

INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE
Kjell Øina, Olaf Engestøl sr., Solfrid Fossli, Irene Tveit, Tellef Eieland(1. vara), Odd Håvard
Dahle(kom. Rep.), Fredrik Netland

Møte
Kommunehuset, kantina
Tirsdag 13.11.18
kl 19.00
Åpning v/ Fredrik
Eventuelle merknader til innkalling og referat:
Sak 44/18 MF

Referatsaker

Sak 45/18 M

Evaluering av gudstjenester

Sak 46/18 M

Gudstjenesteplan høst

Sak 47/18 MF

Gudstjenesteliste 2019

Sak 48/18 MF

Trosopplæring

Sak 49/18 MF

Prostidiakonisamarbeidet

Sak 50/18 MF

Søknad om fjerning av vedovner etc.

Sak 51/18 M

Valg 2019

Sak 52/18

Eventuelt

Forfall bes meldes til:
Adina Skaiaa,

Iveland, 05.11.18
Vennlig hilsen

Adina Skaiaa

tlf. 97 50 61 90

Sak 44/18 Referatsaker
AU-møte angående lønnsoppgjør
Rådmannens forslag til budsjett 2019

Sak 45/18 M Evaluering av gudstjenester
21.10 Familiegudstjeneste – 2-3 års bok
04.11 Allhelgens dag – minning av de som har gått bort. Det ble i år gitt rom for å komme
litt tidlig( 15.minutt) for å tenne lys og sitte i stillhet. Oxana og Fillip spilte musikk. Ellers ble
navnene lest i gudstjenesten.
De som dør på heimen eller andre steder i kommunen men ikke blir begravd her, blir ikke
med på listene våre.
Sak 46/18M
Gudstjenesteplan høst
17-18.11 Tårnagenthelg – 4. klasse (9 år): Samling lørdag ettermiddag og gudstjeneste
søndag.
02.12 Lys Våken overnatting – med gudstjeneste på søndags morgen – frokost på
bedehuset
16.12 Sanggudstjeneste med dåp
Andre arrangement: 17.11 kl 19.30 Vestlandskveld v/ Arnvid
10.12
Konsert v/ Kristiansand Frikirkes kammerkor
Sak 47/18 MF
Gudstjenesteliste 2019
Se vedlegg:
Forslag til innhold/tema - kirkekaffe
Forslag til offerliste
Kirkeverter
Endring av misjonsprosjekt: Tas opp til diskusjon. Vi har nå hatt LEGO Romania som
misjonsprosjekt i 4-5 år. Hva tenker vi om dette? Fortsetter vi som før, eller tenker vi nytt?
Presten foreslår at vi vurderer å ha samme prosjekt som bedehuset så vi kan fronte det mer
samlet. (Eventuelt ha en felles gudstjeneste/misjonsdag?)
Salve Øina ønsker seg fritatt fra oppgaven å lage dåpslysestaker. Han ønsker heller ikke å
være med på kirkevert-ordningen lenger.
Sak 48/18 MF
Trosopplæring
Revidert budsjett 2018 –se vedlegg
Sak 49/18 MF
Prostidiakonisamarbeidet
Saken tas opp igjen: Uttalelse i forbindelse med saker til ekstraordinært
representantskapsmøte 22.nov. Se papirer for forrige møte.
Sak 50/18 MF
Søknad om fjerning av vedovner etc.
Trosopplæringsutvalget ber menighetsrådet om å vurdere fjerning av vedovnene i kirka. Det
er lite fysisk rom for tilrettelegging for barn i gudstjenesten. Ovnene er ikke godkjent for

bruke pr. i dag, og plassen de opptar ønskes brukt til bønnestasjoner og ulike tiltak i
trosopplæringen. Det trengs også gardiner eller lignende mot sollyset når vi bruker projektor
på dagtid.
Sak 51/18 M

Valg 2019

Se vedlegg info om valgregler, framdriftsplan etc.
Medlemslister deles ut i møtet
Sak 52/18

Eventuelt

Hva tenker vi om menighetstur til Solstrand 2019?
Vandring gjennom bibelen - kurstilbud på Gimlekollen 8-10 januar 2019: pris kr 3.500,-

