Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD

Til menighetsrådets medlemmer
Menighetsrådsmøte nr 4 ble holdt tirsdag 19.04.16 i Forpakterboligen kl.18,30
Til stede. Til stede: Torgny Bøhn, Torfinn Skuland, Marit Salvesen, Julia Kristensen,
Astrid Staalesen, Knut Anders Borgen, Gunn Bjerke, Tommi Ottosen, Gyrd Kjevik,
Theis Salvesen, Ellen Najmy Mørch

Åpning ved Gunn Bjerke.

Saksliste:
Sak 12:16

Godkjenning av innkalling / saksliste
og protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.
Vedtak: Protokollen godkjent.

Sak 13:16
.

Årsmeldingen.
Den endelige utgaven av årsmeldingen for Tveit menighet er ferdig, og
ble sendt ut til MR medlemmene. Det var en kommentar på at det bør
være sidetall i årsmeldingen. Daglig leder tilfører dette.
Vedtak. Årsmeldingen vedtatt.

Sak 14:16

Agenda i gudstjenester.
I forbindelse med gudstjenester der det er dåp i gudstjenesten (og trolig
en del kirkefremmede), har det ofte vært trykket opp hel agenda til
utdeling. Vi har et «bokmerke» med Vår Far og Syndsbekjennelsen som
ligger i salmeboka.
MR foreslår at det lages en fast agenda som kan følges ved dåp og
nattverd. Denne trykkes opp og legges i salmebøkene.
Theis Salvesen lager et forslag og legger frem for menighetsrådet på et
senere møte.

Sak 15.:16

Samarbeid.
I forbindelse med kommunikasjon/oversikt mellom MR og grupper og
utvalg i menigheten, mener MR medlemmene at de har god oversikt
over hva som skjer i de fleste gruppene. De fleste grupper består også
av representanter fra MR.
Vi vurderer ev. senere om det er behov/ ønskelig med å få «besøk» av
representanter fra grupper (fortrinnsvis hvor det ikke er MR
medlemmer) for å få mer innblikk i hva som skjer.

Sak 16:16

Frivillighets komité.
Det finnes menigheter som har egen frivillighets komite. AU ønsket at
MR skulle diskutere dette og komme med forslag på ev. kandidater til
jobben.
Vedtak. MR går ikke inn for å skaffe folk til å sitte i en egen frivillighets
komite.

Sak 17:16

(Ekstra) Fraflyttet prestegård.
Bekymring i forhold til hva som skjer med prestegården når prest Theis
Salvesen flytter.
Vedtak: En gruppe bestående av Torgny Bøhn, Gyrd Kjevik og Tommi
Ottosen jobber med hvordan vi kan bevare prestegården.

Orienteringssaker.
 Strategisamling og bli bedre kjent dag 11 juni.
Samlingen blir på Folkehøyskolen Sørlandet (som er Birkeland)
kl.10-15 den 11.juni.
Torgny Bøhn har laget et program for samlingen som tar
utgangspunkt i visjonen vår; Se, Inkludere, Engasjere. «Min
menighet ser, Inkluderer; Engasjere og Utruster mennesker». Hvert
MR medlem tenker gjennom hva de brenner for å gjøre i
menighetsperioden 2015-2019


Tomas D Gabrielsen har fått stillingen som kirkegårdsleder i 70% og
har levert oppsigelse av sin stilling som kirketjener i Tveit menighet.
Daglig leder har invitert han til å komme på lunsj 3.mai sammen med
staben og få en takk for den flotte jobben han har gjort i ca 7 år som
kirketjener i Tveit.



Det er nå utlyst kirketjenerstilling i Tveit menighet på 40%. Frist for
søknad er 20 april.



Vi har fått negativt svar på søknad om utvidet kirketjenerstilling.
Pr. i dag blir ev. ekstra belastning ved vielser og begravelser e.a. gitt
ekstra kompensasjon. Om det er mulig, skal overtid avspaseres.
MR kommer trolig til å søke om utvidet stilling igjen via
handlingsprogrammet til Fellesrådet.



I forbindelse med nytt lydanlegg og projektor i kirken, skal Øyvind
Brennsæter kontakte Lene Kathrine Kjevik og Knut Anders Borgen
for om mulig å få hjelp til det estetiske og praktiske ved oppdeling av
kirkebenk.



I forsøket med å få nye faste givere, har vi ikke lykkes.
Det ble sendt brev og ringt til 15 stk. uten hell.
MR vurderer senere om det skal sendes brev til allerede faste givere
om de kan øke beløpet litt.
AU jobber videre med ev. å finne andre grupper som kan være
aktuelle.
Andre former ved ofring enn kontanter (med vipps e.a.) vurderes
også. Daglig leder har snakket med økonomisjef i fellesrådet om
dette, og hun holder på å utrede hva som kan være aktuelt for
kirkene i Kristiansand.



De neste tre nr. av Bladet Vårt, kommer ut 7.jun., 13.sep.og 8.nov.
Husk å sende inn stoff til bladet i god tid før dette.
Frist for innlevering av stoff er 23.mai., 29. aug., 24.okt.



Informasjon fra Fellesrådet ved Gunn Bjerke.
*Årsmeldingen for Fellesrådet er godkjent og sendt ut til
menighetene.
*På Voie gravsted er det laget en minnelund med en minneplate
hvor man kan navn på sine avdøde i stede for en gravplass med en
dyr gravstein.
*Det er tre firma som «kjemper» om å være det det som skal bukes
ved oppføring av ny Flekkerøy kirke. Det blir befaring til høsten.
*Ang. beboelse av prestegårder, ønsker domprosten at det kan
gjøres et unntak for Tveit og Oddernes kirke.



Det skal lages en reklamebok for Kristiansand; «JAVEL» der også 4
kirker skal være med. Domkirken, Oddernes kirke, Søm kirke og
Tveit kirke.
Daglig leder sender bilder og informasjon. Informasjonen som er på
tavla utenfor kirken brukes.



MR kommer til å søke om at flombelysningen til kirken kommer i
orden før 2018. (Handlingsprogrammet)



Forslag om å prøve å få en oversikt over hva som skjer i bygda av
div. aktiviteter i løpet av et år, for å kunne unngå at «store»
arrangement krasjer.



13.oktober er Barnekoret / Soulchildren 40 år. Det vil bli en
markering for dette.



Gjøre Godt dagen som ble arrangert av Trosopplærer og
Diakoniutvalget, var på mange måter en suksess. Ca 15 frivillige var
på 11 oppdrag. Mest hagearbeid. Kafeen ble ikke brukt, så de
frivillige fikk med kake og kaffe/saft der de jobbet.

Eventuelt.

Referent:
Ellen Najmy Mørch.

