Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD

Til menighetsrådets medlemmer
Menighetsrådsmøte nr.2 – 18 ble holdt tirsdag 27.02.18 kl. 18,30 på
menighetshuset.
Til stede: Torgny Bøhn. Torfinn Skuland, Gunn Bjerke, Knut Anders Borgen, Tommi
Ottosen, Gyrd Kjevik, Jens Olai Justvik og Ellen Najmy Mørch
Forfall: Julia, Astrid
Åpning ved Jens Olai Justvik (Steppet inn for Knut Anders)
Sak 05.18

Godkjenning av innkalling / saksliste
og protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
Vedtak: Protokollen fra møtet 23.01.18 ble godkjent.

Sak 06.18

Oppslagstavle (ev. med glass) ved kirken.
I forbindelse med ønske om å sette opp en ekstra ramme ved kirken
til å ha fortløpende informasjon i, sender daglig leder en forespørsel til
Bispedømmekontoret med bilde og hentydning på to steder som den
kan plasseres ved. De vurderer saken og ev. videre saksgang.
Vedtak: MR vedtok å få på plass en ny informasjonsramme ved
kirken.

Sak 07.18

Nye inntektsbringende tiltak til menigheten.
I forbindelse med å opprette en «økonomikomite», skisserer Gunn
Bjerke (ut ifra Trosopplærings opplegg) en plan for satsingsområder og
hva innkomne penger skal brukes til. Med en slik konkret plan vil
personer vi tror kan være nyttige ressurser i en økonomikomite bli
forespurt.
Vedtak: MR vedtok at det med en konkret plan opprettes en
økonomikomite som består av frivillige + representant fra MR og/
eller stab.

Sak 08.18

Årsmøte 2018
Vedtak; MR godkjente Årsmeldingen for 2017. Årsmeldingen
legges frem på årsmøte 11.03.18

.
Sak 09.18

Arbeidsoppgaver for stillingen på 10% som Øyvind Brennsæter
innehar..
Vedtak: Arbeidsoppgavene for den 10% ekstra stillingen som
medhjelper i trosopplæringsarbeidet ble vedtatt.

Sak 10.18

Anvisning for sognepresten.
Daglig leder kan ikke anvise sine egne utlegg, og trenger en overordnet/
sidelinje til å anvise.
Vedtak: MR gir sognepresten anvisningsrett for daglig leder.

Sak 11.18

Prioritert innstillings-liste på stillingen som sogneprest i Tveit
menighet.
Vedtak: MR var enige om prioriteringen av søkerne til sogneprest
stillingen i Tveit, og daglig leder sendte denne til domprost.

Orienteringssaker.
 Frikirken er pr. i dag ikke med på Felles-uke, og den faller dermed bort.
Vi konsentrerer oss om å ha Menighetsuke på våren og ingen spesiell uke på
høsten.
 Torgny vil gjennomgå regnskapet og si litt om givertjenesten og Jens Olai vil
legge frem fremtidsplaner/strategi i arbeidet med barn og unge på Årsmøte.
 Det er en del som velger å døpe barna sine i Tveit kirke, men hører til Hånes
sogn. Tveit og Hånes har samme dåpsengel gave. I den forbindelse har daglig
leder tatt initiativ overfor daglig leder i Hånes om å kunne fakturere dem (og
omvendt) for Dåpsengler gitt ved dåp. Daglig leder i Hånes skal ta dette med
til sitt MR.
 Diskusjon på medlemskap i kommende Fellesmøter i byen eller ei, resulterte i
at vi fremdeles forholder oss avventende til medlemskap.
Eventuelt.
 Gunn refererte litt fra Fellesrådet.: Det kommer til å bli laget en mal for betaling
ved vielser for brudepar som ikke tilhører det sognet de gifter seg i. (Det er
spesielt Oddernes som opplever mange vielser av «ikke sognebarn»)
 Knut Anders kunne bekrefte at det nå vil bli installert IT kabel slik at det blir
mulig å komme på nett utenfor kommunens kontor PC’r.
Husstyret betaler installasjonen og halve abonnementet. Abonnementet er på
kr. 6000 i året. Altså 3000kr. på menigheten og 3000kr. på Husstyret.
 Knut Anders har fått antydninger fra konfirmantforeldre (kommende) på ønske
om å ha konfirmasjonen på våren i stedefor høsten. I utgangspunktet var
flyttingen til høsten også et ønske fra foreldre + et ønske om å se om det ville
bli lettere å rekruttere ungdom til ungdomsarbeidet vårt. Det er ev. en mulighet
å ta dette opp til vurdering igjen sammen med foreldre.
 Talerstolen i menighets-salen blir flyttet vekk, da den nå ikke brukes.
Ellen Najmy

