Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD

Til menighetsrådets medlemmer
Møte nr. 3-2014 ble avholdt i menighetshuset 18.03.14 kl. 18,30
Til stede: Torgny Bøhn, Marit Salvesen, Theis Salvesen, Marit Valseth, Marit
Jøssang, Roald Pedersen, Kari M Noddeland, Laila Aasen, Torgeir Wadseth,
Ragnvald Jæger. Anne Lise Sødal, Ellen Najmy Mørch.

Saksliste:
Sak 14:14

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

Sak 15:14

Medarbeiderfest.
Det kom frem flere synspunkter på om vi skulle arrangere
medarbeiderfest hvert år, annethvert år eller ha en annen slags fest.
 En del eldre som er vant til å ha en fest der de blir personlig invitert
og blir satt pris på for den jobben de gjør i menigheten, ønsker dette
fortsatt.
 Festen behøver ikke inneholde dyre foredragsholdere eller
underholdere.
 Forslag om fest for medarbeiderne annethvert år, hvis det blir en fest
for givere det andre året.
 Forslag om å slå sammen to fester (medarbeiderfest og giverfest)
men ha personlig invitasjon.
Vedtak: Se neste sak.

Sak 16:14

Giverfest.
 En fest for giverne skal være en takk tilbake for at de er med å bære
Tveit menighet økonomisk.
 Ikke noen form for betaling fra medlemmene på denne festen.
 Det er ulikt hvor mye folk gir, men alle er betydningsfulle.
 De som ikke er faste givere, gir ofte på andre måter. Både
økonomisk og ved egen innsats.
 De faste giverne gir også i andre sammenhenger.
 Vi trenger både de faste giverne og de som gir f.eks. et
engangsbeløp i året eller gir en gave.





Når vi skal ha en fest for medhjelpere eller givere oppleves det ofte
som vi må «mase» på folk til å komme.
To fester i året kan synes for mye, da det er mange av de samme
folkene som blir invitert på begge.
Hvis vi skal slå sammen de to festene, bør vi finne et nytt navn.
Vedtak: Menighetsrådet vedtar 10 mot 1stemme å ha en (1) fest i
året for både medarbeidere og faste givere.

Sak 17:14

Menighetstur.
Vedtak: Menighetsrådet vedtar at menighetsturen legges til Hove leir
19-21 sep.-14 og at turkomiteen ved Trond har ansvaret for opplegg.

Sak 18:14

Budsjett.
Det var ingen kommentarer til det framlagte budsjettforslaget.
Vedtak: Menighetsrådet vedtar budsjettet for Tveit menighet 2014.

Sak 19:14

Informasjon.
tveitmenighet.no er vår nye nettside.
Positiv tilbakemelding.
Skriv som ønskes inn på sida vår, skal sendes til Daglig leder.
Undertegnede sender ut brev til foreninger og lag om dette.
Vi får med Menighetsrådet, innkallinger og protokoller fra MR møte
også på nettsida.
Strategisamling 6.sep.
Vi kan låne spiserommet på kirketorget.
Givertjenesten.
Torgeir W ønsker om mulig å ha en med seg til å ringe til de ca 20 per.
som har fått brev ang. givertjeneste.
Det må være en som er komfortabel med oppgaven.
*Det har kommet noe negativ reaksjon på å ha fått personlig
«tiggerbrev».
*Det vil være ulik oppfatning om slike brev, og det må vi kanskje tåle?
Vi er avhengig av at noen gir fast for at vi skal kunne drive Tveit
menighet.
*Forslaget om at MR gjennomgår lista for ev. nye givere før de sendes
ut, ble vedtatt.
Fellesuke – 42.
Theis S. har samarbeid med Kjell Audun Herje i Frikirken om denne
uka. Innholdet og fordeling av dager, sted og ansvar synes pr. i dag å
fungere godt, og vi beholder «modellen».
Tveit døgnet.
Tveit menighet med Torgny B i spissen tar initiativ til å samle bygdas
mange ungdomsklubber og lag til et felles døgn for bygdas unge.
Gjennomføring enten høsten 2014 eller en gang i 2015.
(Komite fra Tveit menighet: Torgny B, Theis S. Trond S. Torgeir W + at
to damer blir spurt.)
Årsmelding.
Vi annonserer Årsmøte 14.mai i Bladet vårt og på nettsiden vår.

Årskalender.
Årskalenderen er et hjelpemiddel til å huske på oppgaver som rådet
skal jobbe med / være involvert i.
Ønske om å dele mnd. i to. En side for det som skjer årlig og en side
for det som er spesielt i år. Ellen N redigerer og sender ut til
menighetsrådsmedlemmene.
Forslag om å få en fast tid for Årsmøte.
Evaluering av menighets uka.
I det store og hele en flott uke.
Positivt med utvidet «superonsdag». Fra nå av er det åpent for all
på supertorsdagene.
Salmesang fra den nye salmeboka er også noe som tydeligvis folk
setter pris på.
På basaren var det mye folk og god stemning.
Nesten 40000 i kassa var supert.
Gøy at det også ble en suksess med ungdomsarrangementet. Vi må
bare huske å få med flere medhjelpere til neste år.
Avslutningen med Gudstjeneste der bl.a. konfirmanter var med og
kirkesaft/kaffe etterpå satt et fint punktum på uka.
Det eneste som var negativt for denne dagen, var at det var få barn
og barnefamilier. Det skyltes nok at Frikirken hadde
Familiegudstjeneste og at barnekoret sang der
*Vi ser for oss at oppsettet for denne uka også i store deler kan
brukes neste år.
Eventuelt:
*Theis kontakter Tom Kristiansen ang. ev. et møte hos oss til
høsten.

Referent:
Ellen Najmy Mørch

