Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD

Til menighetsrådets medlemmer
Menighetsrådsmøte nr. 5 ble holdt tirsdag 20.09.16 i Forpakterboligen kl. 18,30
Til stede. Torgny Bøhn, Torfinn Skuland, Julia Kristensen, Gunn Bjerke, Gyrd Kjevik,
Tommi Ottosen, Theis Salvesen, Ellen Najmy Mørch
Forfall: Astrid M Staalesen, Knut Anders Borgen.

Åpning ved Tommi Ottosen

Saksliste:
Sak 18:16

Godkjenning av innkalling / saksliste
og protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.
Vedtak: Protokollen fra møtet 19.04 og strategisamlingen 11.06
godkjent.

Sak 19:16

1.søndag i advent.
MR har mottatt et brev fra Våre hjem ang. komite for arrangementet i
menighetshuset 1.søndag i advent. Våre hjem har hatt ansvar for dette i
over 40 år og ønsker nå at andre overtar.
Vedtak: Opplegget etter tenning av juletreet forenkles. En kirkering får
ansvar for å servere gløgg og pepperkaker (Hele arrangementet etter
gudstjenesten foregår utendørs)

Sak 20:16

Handlingsprogram 2017-2020.
Vedtak: MR gir AU ansvar for å gi tilbakemelding med aktuelle saker for
Tveit menighet i henhold til Handlingsprogrammet til Kirkelig Fellesråd
2017-2020.(Flombelysning, parkeringsplass, kirketjenerstilling,
lydanlegg og projektor.)

Sak 21:16

Lydanlegg til kirken.
Kirketjener Øyvind Brennsæter har i samarbeid med Agder lyd kommet
frem til et nytt alternativt tilbud på lydanlegg til kirken.

Dette er et bedre alternativ en det forrige og samme mixepult som
Hånes og Frikirken har.
Vedtak: MR stiller seg bak det forslaget som kirketjener ser mest tjenlig.
Sak 22:16

(Ekstra) «Digital lommebok»
Det blir mer og mer behov for alternativ betaling til kontanter.
De fleste menighetene (DNK) vil trolig innføre mCash (den digitale
lommebok) som et alternativ ved betaling, offer, m.m.
Vedtak: MR stiller seg bak stabens ønske om å innføre mCash i Tveit
menighet.

Orienteringssaker.
 Økonomien pr. 10.sep. viser et totalt overskudd på 54185kr.
En del svingninger den siste delen av året må vi regne med, men vi har tro på
at økonomien vil gå i balanse ved årsskifte. (Det som er mest spennende er
hvordan lydanlegg og projektor vil slå ut. Vi håper på god støtte ved søknader
og nabofest.)
 Vi beholder de avsatte tidene for MR møter i høst, på tross av at 18.okt. og
22.nov. faller sammen med Fellesrådsmøter. Fellesråds medlem og vikar er
forhindret fra å møte på Fellesrådsmøtene 18.okt. og 22.nov.


Domprost og kirkeverge kommer på besøk til MR 13.desember.
Foreløpig er ikke programmet lagt.

 Torgny har sendt ny søknad til Riksantikvaren med bilde og tegninger ang.
lydanlegg og projektor ++. Etter (forhåpentligvis) godkjenning fra
Riksantikvaren etter Kulturminneloven, skal også Biskopen godkjenne dette
utfra Kirkeloven. Anlegget må være på plass og i bruk innen august 2017.
 Vi må se på alternativer for å få inn penger til lydanlegget. Ellen N vil i
samarbeid med Øyvind skrive søknader. Torgny søker ang. teleslynge.
Nabofesten vil også forhåpentligvis innbringe en del penger til denne
fornyelsen.
 Skoleåret 2016-2017 er ungdomsår. I den forbindelse og med strategien vår i
tankene, vil MR særlig jobbe med (i samarbeid med trosopplærer) å styrke
ungdommens virksomhet i Tveit menighet. Karen Melhus (varamann i
Bispedømmerådet og som har fast plass i Ungdomsrådet) vil være med å
hjelpe oss med dette. Hvordan få konfirmanter og annen ungdom til å oppleve
kirkelige handlinger og Guds ord meningsfylt? Ulike sosiale og evangeliske
sammenkomster. Kantor Solveig Vindholmen’s rolle i forhold til musikk?
Konfirmanter og gudstjenester m.m.
 Det blir kjøpt inn nytt flagg og flaggline ved prestegården (Øyvind
Brennsæter).
Det flagges når det er gudstjenester, begravelse og vielser + andre høytider
der det foregår noe i kirken.
Med nye private leietakere, er det pr. i dag usikkert hvordan det skal flagges,
og hvem som tar ansvaret ved prestegården.

 MR besluttet å utsette den planlagte Frivillighetsmiddagen etter gudstjenesten
den 23. oktober. Det er den store TV-aksjons dagen og mange frivillige er med
på innsamlingen.
 Nabofesten Lørdag 29.okt. på Admiralen vil by på et variert program og 3
retters middag. Prisen på 450kr. vil forhåpentligvis gi et bra overskudd til
lydanlegget i kirken. Alle i MR må selge dette arr. til «alle» de kjenner, flyge
seddel blir sendt ut med referatet.
 Diakoniutvalget har ikke pr. i dag konstituert seg, men tar ansvar for
bevertning på Kvales Minne tirsdag 11okt. i Fellesuka og kirkekaffen etter Alle
helgens gudstjeneste 06.nov.
Diakoniutvalget består av: Gyrd Kjevik, Randi Bøhn, Randi Corneliussen, Marit
Valseth og Turid Bru Benestad.
 Fellesuka med Frikirken er uke 41.
Program:
Tirsdag 11. Kveldssamling på Kvales minne kl.18. Theis Salvesen andakt.
FriKids synger. Diakoniutvalget ordner servering.
Onsdag 12. Bønn og lovsangs kveld.kl. 19,30 i Frikirken. (Trond Strømme og
Kjell Audun Herje er ansvarlige)
Torsdag 13. Supertorsdag. I menighetshuset fra kl. 16,00
Fredag 14. Tweens, Senkveld og Mega sammen i Frikirken. Kl.19,00
Søndag 15. Felles Familiegudstjeneste i Tveit kirke kl.11

Eventuelt.
 Jubileum for Barnekoret / Soulchildren. Torsdag 13.oktober er «barnekoret»
40 år. Det er ikke pr. i dag ikke kjent for MR at det blir noe markering for dette.
 Gunn Bjerke refererte litt fra Fellesrådet.
*Satsing på ENØK i fremtiden.
*Det er nå tillat å kunne spre aske utover havet og på fjellet.
*Punkter fra Handlingsprogrammet.
 Etter nyttår vil ikke Våre hjem lenger ha ansvar for onsdagsmøtene.
Hva skjer videre?
Noen som ev. kan overta?

Ellen Najmy Mørch

