Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD
Til menighetsrådets medlemmer.
Møte nr. 9-2014 ble avholdt i forpakterboligen 09.12.14 kl. 18,30
Til stede: Torgny Bøhn, Torgeir Wadseth, Theis Salvesen, Marit Salvesen, Marit
Valseth, Kari Noddeland, Roald Pedersen, Ragnvald Jæger,Laila Aasen, Anne Lise
Sødal og Ellen Najmy Mørch
Forfall: Marit E. Jøssang. Marit Salvesen. Theis Salvesen.
Saksliste:
Sak 47:14

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

Sak 48:14

Valg av leder og nestleder i menighetsrådet i 2015 frem til neste
menighetsråds valg.
Vedtak: Torgny Bøhn er valgt som leder av menighetsrådet.
Roald Pedersen er valgt som nestleder av menighetsrådet.

Sak 49:14

Ansvar for formidling av plan videre for Tveit menighet.
Representantene fra menighetsrådet som skal formidle videre plan for
Tveit menighet, oppsøker sine tildelte grupper i løpet av februar.
Innen 15.mars forventes svarene/kommentarene å ha kommet inn igjen
til menighetsrådet.
Grupper som får henvendelse. Ansvarlig
Megaklubben
Torgeir Wadseth.
Våre hjem
Roald Pedersen.
Misjonsverkstedet
Marit Jøssang
Bibelgruppe
Torgny Bøhn/Torgeir Wadseth.
Diverse utvalg:
Torgny Bøhn.
*Gudstjeneste
*Trosopplæring
*Diakoni
*Misjon
Konfirmantforeldre
Theis Salvesen.

På MR møte 20.januar 2015 ser vi på innspill fra trosopplærer Trond
Strømme til skrivet som skal formidles om Tveits framtid. Endelig
utforming av brevet blir gjort på dette møtet.

Informasjon:
*Økonomisk oversikt.
Torgeir W. gikk gjennom hovedpunkter i regnskapet, som viser at det
ser ut til å gå greit i balanse ved årets utgang.
*Kantor; Ruth L. Sandvik er pr. i dag 100% sykmeldt.
*Trosopplærer Trond Strømme skal ha 60% pappapermisjon fra
01.01.15 til 25.05.2015. Det blir utlyst vikarstilling i perioden.
Frivillighetskonferanse på Grimstad Bibelskole lørdag 24.januar.
Det er ønskelig at representanter både fra stab og menighetsråd stiller.
Ellen N + kanskje Trond Strømme stiller fra staben.

Resten av kvelden ble tilbrakt i Prestegården der Theis og Marit hadde stelt til fest for
oss med god mat og hyggelig stemning. Tradisjonen tro var det også et par
konkurranser.
Utdeling av godord og blomster til både stab og menighetsråd, var også med på å
gjøre slutten av arbeidsåret 2014 hyggelig.

Med ønske om en velsignet god julehøytid.

Ellen Najmy Mørch
(Daglig leder)

