Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD
Til menighetsrådets medlemmer.
Møte nr. 7-2014 ble avholdt i forpakterboligen 21.10.14 kl. 18,30
Til stede: Torgny Bøhn, Torgeir Wadseth, Theis Salvesen, Marit Salvesen, Marit
Valseth, Kari Noddeland, Anne Lise Sødal, Ragnvald Jæger og Ellen Najmy Mørch
Forfall: Roald Pedersen. Marit Jøssang. Laila Aasen

Saksliste:
Sak 35:14

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

Sak 36:14

Høringsdokument om kirkelig inndeling.
Saken om sammenslåing av Tveit og Hånes ble diskutert.
Menighetsrådet reagerte på saksgangen og utelatende kriterier, og
mener at det er for tidlig å slå sammen de to menighetene allerede
våren 2015. Konklusjonen ble at vi ønsker videre samarbeid med
Hånes menighet, men ikke sammenslåing i 2015.
Menighetsrådsleder skriver kommentarer til høringen som sendes inn til
Agder og Telemark bispedømmeråd.

Sak 37:14

Felles-uka med Frikirken og Tveit menighet.
Konklusjonen på evaluering av felles uka: Vi fortsetter med å ha møter
fordelt for ulike grupper i løpet av uka. Fra neste år igjen gjeninnføres;
Vi over 60 på Kvales på tirsdagen. Skal vi ha møte på onsdag, må det
være en som engasjerer mange og «trekker» folk.
Supertorsdag styres av Tveit menighet og Ungdomskvelden styres av
Frikirken.
Felles-gudstjenesten i Tveit kirke er en flott avslutning på uka.

Sak 38:14

Frakt til Haydom.
Vedtak: Vi betaler de faktiske utgiftene på frakt fra Kristiansand til
Vigrestad på kr. 2.779 og gir en gave til Haydoms venner på kr. 3.500.
Offeret som kom inn til dette prosjektet var på kr. 6.002.
Ellen Najmy kjøper en blomst til Karl Henry Eielsen fra MR som takk for
en flott innsats.

Sak 39:14

Ny offerliste.
Det var ingen negative kommentarer til revidert offerliste.
Vedtak: Menighetsrådet vedtar den reviderte offerlista for Tveit
menighet med bakgrunn i reduserte gudstjenester.

Sak 40:14

Reduksjon i medlemstall for Menighetsrådsmedlemmer.
Forslaget om å redusere antall medlemmer i menighetsrådet kan
vedtas i et menighetsmøte.
Det gis så informasjon videre til Kirkeverge og Bispedømmerådet om
ev. forandring.
Vedtak: Forslag om å redusere antallet i menighetsrådet fra 8 til 6 (+
varamedlemmer), blir lagt frem på årsmøte 2015.

Sak 41:14

Stemmekasse til piano i kirken.
Denne saken utsettes til neste møte i påvente av søknad fra kantor
Ruth. L. Sandvik.

Informasjon.





MR møtene for våren er: 20/1, 17/2, 17/3, 28/4, 26/5
Tveit helg for ungdom der kirken, fritidsetaten og idrettslag går
sammen om et opplegg, har «kokt ned» til en dag. Lørdag 6.juni.
God interesse for å samarbeide om dette(som Tveit menighet er
initiativtaker til).
Det undersøkes om alle arrangementer kan være på Kjevik.
Vi skal stille med 8-10stk. til å servere på giverfesten i Hånes 8.nov.
Til gjengjeld stiller de med servitører på vår kompefest 20.nov.

Eventuelt.




Utbygging på Hamresanden der menighetshuset blir berørt.
Husstyret ønsker å legge inn protest på vedtaket, og fikk stort flertall
for det i menighetsrådet.
Ved snøfall, har leietaker selv ansvar for å måke for inngangen til
menighetshuset. Dette bør komme med i informasjonsskrivet til
leietakerne. Marit Valseth tar dette forslaget med til husstyret.
Det holdes Åpen kirke 2.nov. på Allehelgensdag fra kl. 13-18.
Pr. 21/10 trengtes det 2 vakter. En fra kl. 13-14 og en 14-15.
Henvendelse til Marit Salvesen.

Referent:
Ellen Najmy Mørch
Daglig leder.

