Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD
Menighetsrådsmøte nr. 3 ble holdt tirsdag 29.05.18 kl. 18,30 hos Gyrd Kjevik
Til stede: Torgny Bøhn, Jens Olai Justvik, Knut Anders Borgen, Tommi Ottosen,
Gyrd Kjevik, Gunn Bjerke, Astrid Staalesen, Margot Tangen og Ellen Najmy Mørch
Forfall: Julia Kristensen, Torfinn Skuland
Sak 12.18

Godkjenning av innkalling / saksliste
og protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godtatt.
Vedtak: Protokollen fra møtet 27.02.18 ble godtatt.

Sak 13.18

Delegasjonsreglement for Tveit menighet.
Tveit MR bruker delegasjonsreglementet som er utarbeidet av
Randesund menighet som grunnlag for å vedta noe tilsvarende hos oss.
Vedtak: Tveit MR vedtok delegasjonsreglement for Tveit menighet
som sendes Fellesrådet for godkjenning.

Sak 14.18

Oppslagstavle ved kirken.
Det må søkes til Riksantikvaren for å sette opp en ny og større
oppslagstavle ved kirken som gir en historisk og en «her og nå»
informasjon.
Vedtak: MR søker riksantikvaren om å sette opp ny oppslagstavle
ved kirken. Det søkes også om å fjerne første benk på venstre side
i kirken (Se orienteringssaker)

Sak 15.18

Våre satsingsområder. Vi jobber strategisk med satsingsområdene;
Dåp og dåpsfamilier, opplegg for barn i Forpakterboligen under
gudstjeneste, diverse ungdoms og konfirmantarbeid og den
økonomiske siden av menighetsarbeidet.
Vedtak: MR er enig i å følge opp strategiplanen med hovedvekt på
barn og unge.

.
•

Dåpsbarn og familier.
*Utdeling av dåpsenglene ved en spesiell «englesøndag» på høsten.
(Høsten 2018: 26.aug.)
*«Dropp inn dåp».(Sognepresten undersøker hvordan dette kan
gjennomføres)
*Søndagskino i Forpakterboligen under deler av gudstjenesten.
(Høsten 2018: Englesøndag 26.08, Utdeling av 6års bok. 28.10, Lys våken
gudstjenesten 18.11)

•

Ungdomsarbeid.
*Ulike arrangement for ungdom med fellesnevner; Ungdomskirken Tveit.
( Ungdomsgudstjeneste 1.g.i mnd., Ungdomsklubb, KRIK på Ve skole)
*Konfirmantundervisning og engasjement i ungdomsarbeidet.
Foreldre som ressurs.
Arrangere en foreldrekveld.(Eks. Hva er kirken for deg?)
(Det undersøkes om det er mulig å få ekstra midler til å kunne drive
Ungdomskirken Tveit)

Orienteringssaker.
•

Vi går til innkjøp av Prosesjonskors. (Sognepresten undersøker
alternativer)

•

Det er ønskelig å fjerne første benk på venstre side (ved døpefonten) for å
få bedre plass til bl.a. musikere. Dette må det søkes Riksantikvaren om.
Vi ber kirketjener Øyvind Brennsæter om hjelp i den forbindelse.
(Se sak 14.18)

•

Hele staben drar på trosopplæringskonferansen på Gardermoen
17.oktober og overnatter til 18. for å kombinere jobb/stabstur.

•

Daglig leder vil jobbe videre med å få laget en inventarliste for Tveit kirke i
løpet av høsten. Det har ikke vært mulig å oppdrive en slik liste, og det vi
har pr. i dag er det som står i boka; Tveit 800år.

•

Kantor Ruth Sandvik ønsker å utarbeide en plan for kirkemusikken, og vil
spørre med seg noen frivillige. Astrid Staalesen blir representanten fra MR.

Eventuelt.
• Menighetsuke i 2019. 18-24.mars.
Trosopplærer Margot Tangen spør med seg noen i en komité som
planlegger menighetsuka. Forslag; Jens Olai Justvik, Knut Anders Borgen,
Liv Åshild Bøhn og Elisabeth Egeberg.
•
•
•
•
•
•
•
•

Økonomien.
Daglig leder orienterte kort om den økonomiske tilstand pr. i dag.
Forslag til å øke den økonomiske inntekten til menigheten.
Det blir arrangert en helkveld med to retters middag og underholdning for
kr. 600 på Boen gård 13.oktober kl. 19,00. Hele bygda++ blir invitert.
Danne et kirkelaug, og «selge» ideen inn under festen på Boen.
«Sammen for kirken og bygda vår.»
Konkrete folk må spørres. Viktig med hvem som spør hvem for å få dette til
Vi må videreutvikle basaren vår på våren. Selge flere bøker på forhånd.
Få med ungdommen også i salget.
Stille med salgs-bod på LIONS sin stand på Ve skole i november.
Være konkret når vi kunngjør om takkoffer. (Vi går gjennom lista til høsten)
Reklamere på nettsiden vår med ulike tiltak som folk kan sponse.

•
•
•
•

•

Få flere annonser til Bladet vårt. (Kartlegge hva vi har av bedrifter og hvem
vi kan spør. Hvem tar ansvar?)
Lage nytt giverbrev med henvendelse om å kunne øke beløpet til
givertjenesten.
Ev. søke OVF om midler hvis vi har et prosjekt vi kan presentere som
strekker seg over tre (3) år.
Daglig leder melder Tveit menighet på som pilotmenighet 2019 til
prosjektleder Tore Gullaksen. Prosjektet gjelder styrking av giverinntektene
i menigheten.

Torgny Bøhn og Gunn Bjerke var på dialogmøte med kommunen og andre
representanter fra diverse foreninger og lag i bygda den 24.mai.
Dette møte kom i stand med bakgrunn av kommende sammenslåing av
kommuner. Møtet opplevdes positivt og engasjerende for menighetens
representanter.
Følgende aktuelle problemstillinger ble diskutert.
1. Hvordan har din erfaring vært med å engasjere seg i lokalsamfunnet?
(Hva slags saker engasjerer deg og andre innbyggere?)
2. Hva slags erfaring har du /din org./gruppe i dialog med kommunen?
(Opplevd dialog, kontaktformer, hvordan blitt møtt, gjelder både
administrasjon og politikere)
3. Hva slags former for kontakt med kommunen kan skape engasjement i
dette lokalområde? (faste møter – dialog - ad. hoc?)
4. Hvilke type saker kan mobilisere til engasjement i dette lokalområdet?

Ellen Najmy Mørch.

