Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD
Til menighetsrådets medlemmer.
Møte nr. 6-2014 ble avholdt i forpakterboligen 23.09.14 kl. 18,30
Til stede: Torgny Bøhn, Torgeir Wadseth, Theis Salvesen, Laila Aasen, Marit E.
Jøssang, Kari Noddeland, Anne Lise Sødal, og Ellen Najmy Mørch
Forfall: Roald Pedersen. Marit Salvesen, Marit Valseth og Ragnvald Jæger.

Saksliste:
Sak 26:14

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

Sak 27:14

Gudstjenesteforordning.
Etter pålegg fra domprosten om å redusere gudstjenestene i Tveit, har
Menighetsrådet vedtatt søknaden om gudstjenesteforordning 2014 fra
Tveit sokn som innebærer en (1) frisøndag pr. mnd.

Sak 28:14

Felles uka med Frikirken og Tveit menighet.
Theis S. informerte om innholdet i uka.

Sak 29:14

Misjonsavtale.
Misjonsavtalen mellom Tveit menighet og Haydom sykehus ble etter
noen endringer vedtatt. Dokumentet forventes underskrevet innen nyttår
fra begge parter.

Sak 30:14

Frakt av utstyr til Haydom.
Denne saken ble utsatt til neste møte i påvente av mer informasjon.

Sak 31:14

Kvartalsvis økonomirapport.
Pr. i dag har menigheten et ganske stort underskudd.
Når tilskudd og innbetaling (bl.a. fra annonser til Bladet vårt og
givertjenesten) blir betalt, regner vi med at regnskapet vil gå i balanse
ved årsslutt.

Sak 32:14

Innkjøp av ny gressklipper.
Torgny B. informerte om hva som var blitt gjort i forhold til kjøp av ny
gressklipper og bruken av den.
Det ble tatt til etterretning at kjøp der menigheten blir bedt om å være
med å betale, skal avklares med menighetsrådet på forhånd.
Menighetsrådet vedtok at menigheten betaler resterende beløp på
4.500 - 5.500kr.

Sak 33:14

Skriv fra Bispedømmerådet.
Oppfordring til menighetene om å gi offergave til Bispedømmerådet.
Menighetsrådet vedtok ikke å gi en offergave i året til BDF.

Sak 34:14

Valgkomite.
Det ble fremmet forslag om å søke om å redusere menighetsrådets
medlemmer fra 8 til 6. Forslaget ble vedtatt, og menighetsrådsformann
Torgny B. skriver søknaden.
Valgkomiteen består av: Laila Aasen, Anne Lise Sødal, Marit E.
Jøssang og Torgeir Wadseth.(Disse medlemmene stiller ikke til
gjenvalg.)
Ellen Najmy M. undersøker om folk som bor i et annet sokn, men som
går i vår menighet kan stille til valg.

Informasjon.








Staben i Tveit menighet drar på strategitur til Danmark 27-29 okt.
med menighetsrådets velsignelse.
Vi har vedtatt ikke å stille på Bygdekvelden 24. sep.
Vi er glade for vedtaket fra Riksantikvaren på å kunne fjerne benker i
kirken + gjøre bruk av prosjektor og lerret. Løsningsforslag på bruk
av prosjektor fremme og utstyr til barnekroken bak i kirken må
visuelt legges frem for Riksantikvaren før endelig vedtak.
Dette jobbes det videre med sammen med kirketjener.
Strategisamlingen 6.sep. + på menighetsturen oppfattes som positiv
for utviklingen til Tveit menighet. Vår visjon: Se – Inkludere _
Engasjere skal være aktivt med inn i arbeidet vårt.
Arbeidsutvalget vil jobbe videre med samlinger og innhold.
Offerlista må revurderes pga. reduserte gudstjenester.
Ellen N og Torgeir tar ansvar for dette og legger den frem for
Menighetsrådet.
Menighetsfesten 20. nov. blir informert om på møte 21.okt. siden
Roald (komiteleder ikke var på møte).

Eventuelt.









Forslag til handlingsprogram 2015-2018 fra Fellesrådet. (som kom
etter innkallingen til menighetsråds møte)
Ingen tilbakemeldinger fra MR, siden vårt ønske om flombelysning
er tatt med i forslaget.
Menighetsrådet støtter at daglig leder søker om kredittkort for
menigheten.
Stemmekasse til Piano. Kantor; Ruth L. Sandvik ønsket en vurdering
om innkjøp av en «stemmekasse» til Pianoet i kirken.
Pga. svingninger i temperatur i kirken, holder ikke stemmingen av
pianoet så lenge som ønskelig. En stemmekasse koster ca 6000kr.
Menighetsrådets medlemmer ønsket at daglig leder undersøkte den
eksakte prisen og hva andre kirker gjør.
Ev. heller stemme oftere.
Laila Aasen blir borte de neste 2 MR møtene.
Marit E. Jøssang blir borte til januar.
Misjonsmøte blir flyttet til våren når Laila og Marit er hjemme igjen.

Referent:
Ellen Najmy Mørch
Daglig leder.

