Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD

Til menighetsrådets medlemmer
Menighetsrådsmøte nr. 1 18 ble holdt tirsdag 23.01.18 kl. 18,30 på
menighetshuset.
Til stede: Torgny Bøhn, Torfinn Skuland, Gunn Bjerke, Knut Anders Borgen, Astrid
Staalesen, Tommi Ottosen, Jens Olai Justvik og Ellen Najmy Mørch.
I tillegg var også Margot Tangen (på deler av møtet) og Øyvind Brennsæter til stede.
Forfall: Julia Kristensen og Gyrd Kjevik
Innkomne skriv:
Åpning ved Tommi Ottosen.
Sak 01.18

Godkjenning av innkalling / saksliste
og protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent, men sak 4 ble tatt først.
Vedtak: Protokollen fra møtet 28.11.17 ble godkjent.

Sak 02.18

Ny stilling i 10% for Øyvind Brennsæter trådte i kraft 01.01.18
Stillingen er først og fremst ment å være som medhjelper for
trosopplæring.
Vedtak: Leder i Menighetsrådet, Daglig leder, Prest og Trosopplærer
lager stillingsinstruks til 10% stillingen.

Sak 03.18

Nytt budsjett. MR vurderte forslag til budsjett for 2018.
Vedtak: MR vedtok det foreslåtte budsjettet for 2018

Sak 04.18

Valg av leder for menighetsrådet 2018.
Vedtak; Torgny Bøhn ble gjenvalgt til menighetsrådsleder for 2018, og
Torfinn Skuland som nestleder.

.

Orienteringssaker.
 Vidar Blakseth og Vidar Iversen (Hånes menighet) orienterte om
givertjenesten i Hånes og tanker rundt dette.
De har gjort en god innsats og fått inn mange penger via givertjenesten.
Nyttig informasjon og synspunkter ble delt 
*Det viser seg at folk i den fattige delen av verden er bedre enn oss i den rike
delen på å gi tienden.
*Litt om hvordan de har gjort det i Hånes:
-Invitasjon av ca 20stk. i grupper ang. givertjenesten.
God mat og en hyggelig atmosfære.
Fortelle om tanker for fremtiden. Visjonen.
Være konkret og knytte dette til bibelen og at Gud har gjort seg avhengig av
oss.
Ha konkrete ting som givertjenestens midler skal gå til.
Presentere ulike måter å gi på.
(Pris og lønnstigning)
NB: Kirka er en verdi for bygda. Nærer opp om et godt miljø.
Synliggjøre hva kirken gjør av betydning for et godt miljø i Tveit.
*Sende ut informasjon om arbeidet og hva pengene blir brukt til 1-4g. i året.
Også en forespørsel 1g.i året om giverne vil endre/oppgradere beløpet, eller gi
det samme. Positiv vinkling.
Vi skal ikke være så redde for å spørre om penger til arbeidet i menigheten.
«Selge» verdien av hva som skjer i forbindelse med arbeidet vårt.
Bli sponset av bedrifter. Få eierskap til kirken og arbeidet som drives.
 Vi har fått kr. 5000 til støtte i opplegg for søndagsskole.
Trosopplæringsutvalget utarbeider en plan for driften.
 Flombelysning av kirken i 2018.
Fellesrådet har bevilget 100.000 til flombelysning av kirken, og Torgny tar
ansvar for å finne ut av; Hva, Hvem og Hvordan i denne forbindelse.
 Reaksjonene på mail fra daglig leder til MR ang. å stille opp på menighetens
arrangement, ble diskutert og «lagt dødt».
 Øyvind Brennsæter viste den nye nettsiden til Tveit menighet.
En ryddig og oversiktlig nettside som vi tror vi blir fornøyde med.
Å bytte leverandør utgjør en merkostnad på ca 10.000kr. i oppstart + litt mer i
abonnement.
 Brudestolene ++ i kirken trenger sårt å bli trukket om.
Vi har fått positivt svar fra kirkeverge om å innhente anbud og få trukket dem
om. Daglig leder og kirketjener følger opp saken.
 Trosopplærer Margot la frem plan over trosopplæringen i menigheten og
fortalte ryddig og informativt om hvilke tiltak vi har.
Forskjellen på; Breddetiltak og kontinuerlige tiltak + samarbeid med andre
grupper. (Se vedlegg)

Det ligger utfordringer i å få med flere i de ulike gruppene, og også å få opp
tallet blant konfirmanter igjen, men pågangsmotet er godt både hos Margot og
Jens Olai, og de ser fremover.
Det finnes mye god kvalitet i det som gjøres, vi må bare få flere til å
«oppdage» det 

 Menighetsuka 2018 (uke 10) ser slik ut:
Mandag:
Babysang og Mandagskafe.
Onsdag
Andakt og kaffe på Kvales Minne. (Diakoniutvalget ordner kake
og kaffe/steller i stand).
Onsdag :
«Sangkonfetti». Kor og allsangs kveld i menighetshuset.
Torsdag
Supertorsdag og Soulchildren.
Fredag:
Basar i menighetshuset.
Søndag:
Gudstjeneste i kirken og Årsmøte etterpå.
(OBS. Også denne gangen kolliderer uka med Firestarter for ungdommen, og
det blir derfor ikke arrangement for dem)
NB: For 2019 er det ønske om å få en egen komité for å planlegge en
annerledes uke der det er vekt på barn og unge. Tenke nytt!!!

Eventuelt.
 Daglig leder har laget et oppsett med punkter for kirkevertsjobben.
Dette blir delt ut til de som har funksjonen.
 1.søndag i advent. Det ble foreslått å ha en slags utlodning med inntekt til
menigheten under siste del av opplegget den ettermiddagen.
Gløgg/pepperkaker og utlodning i kjelleren på menighetshuset.
Det må også være klarere ansvarsfordeling og et samarbeid i planleggingen
mellom velforening og menigheten før neste gang.
 Knut Anders meddelte at tråløst internett på menighetshuset har vært opp i
husstyret og at det er forslag på at husstyret tar kostnaden det er å få installert
dette, men at de årlige driftskostnadene på ca 6000kr. deles mellom husstyret
og menigheten. Endelig avgjørelse blir tatt i husstyret på neste møte (står det i
referatet av 04.12.17)

Ellen Najmy Mørch.

