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 (biskopens rep.), Adina Skaiaa (ref)

Møte
Kommunehuset, kantina
Tirsdag 26.03.2019 kl 18.00
Åpning v/ Fredrik
Eventuelle merknader til innkalling og referat:

Sak 22/19M

Givertjeneste - besøk av Tore Gullaksen

Sak 23/19 M

Referatsaker

Sak 24/19 M

Evaluering av gudstjenester

Sak 25/19 M

Gudstjenesteplan vår

Sak 26/19 M

Samarbeidsformer i framtiden

Sak 27/19 M

Valg 2019

Sak 28/19 M

Eventuelt

Forfall bes meldes til:
Adina Skaiaa,

tlf 97506190

Iveland, 18.03.2019
Vennlig hilsen

Adina Skaiaa

Sak 22/19M
Givertjeneste - besøk av Tore Gullaksen
Se vedlagte notat. Adina tar hånd om spørsmålene under punkt 1.
Sak 24/19 M

Evaluering av gudstjenester /annet

10.03 Diakoniens dag og årsmøte
24.03 Nynorsk gudstjeneste v/Mari S. Berg
22-24.03 Konfirmantene på weekendtur til Hovden
Sak 25/19 M
07.04
18.04
21.04
28.04

Gudstjenesteplan vår

Familiegudstjeneste utdeling 6 års bok - 2 Samlinger i forkant
Skjærtorsdag gudstjeneste. Besøk av Isralesmisjonen og kveldsmat
Høytidsgudstjeneste 1. påskedag. -Påskeliljer og sang på kirkebakken
Konfirmasjonsgudstjeneste

Sak 26/19 MF

Samarbeidsformer i framtiden

Menighetsrådet må konkretisere hva de ønsker av samarbeid i framtiden, og med hvem.
Både Evje og Hornnes og Vennesla stiller seg positivt til samarbeid med Iveland.
Saken om samarbeidsformer ble luftet på årsmøtet. Årelangt samarbeid med Evje og
Hornnes har blitt satt stor pris på. Det påpekes at man likevel må tenke framover og
langsiktig.
Vi ser vi har utfordringer med blant annet Ljosglimt, som vil trenge ny redaktør til neste år.
Vi sliter med å skaffe stoff til Ljosglimt og hjemmeside, et ansvar som hviler på oss uansett
hvem vi samarbeider med.
Administrasjon av hjemmeside, påmeldinger og utlegging av stoff er en jobb i seg selv.
Har vi ressurser og økonomi til å ta hånd om egen hjemmeside og menighetsblad?
Vi ser at det kan være nytting å samarbeide om blant annet trosopplæring. Selv om vi nå har
egen trosopplærer, er det noe usikkert hvordan den situasjonen blir framover.
Presten ønsker at kontakten til Vennesla må bli bedre siden de er her han har sitt virke når
han ikke er i Iveland.
Uansett hva rådet kommer fram til, bør samarbeidet konkretiseres, og skriftlige avtaler lages.
Blir konklusjonen å fortsette samarbeidet med Evje, må det klarlegges bedre på hvilke plan.
Skal vi søke samarbeid med Vennesla, må det sendes en formell henvendelse om hvilke type
samarbeid vi ser for oss, og gjennomføres flere samtaler. Vil vi prøve å klare oss selv, må
dette også kartlegges og de personellmessige og økonomiske konsekvensene utredes.
Bedehuset åpnet på sitt årsmøte for å utrede mulighetene for at bedehuset skal bli en egen
menighet. Vi prøver fortsatt å få til et møte med styret på bedehuset for å snakke om ulike
samarbeid med dem.

Sak 27/19 M
Valg 2019
Vi fortsetter arbeidet med listeforslag
Sak 28/19 M

Eventuelt

