Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD
Til menighetsrådets medlemmer.
Møte nr.02. 2015 ble avholdt i menighetshuset tirsdag 17.02.15 kl. 19,00
Til stede: Torgny Bøhn, Torgeir Wadseth, Theis Salvesen, Marit Salvesen, Kari
Noddeland, Roald Pedersen, Marit E. Jøssang, Laila Aasen, Anne Lise Sødal, Marit
Valseth, Ragnvald Jæger og Ellen Najmy Mørch

Sak 05:15

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

Sak 06:15

Forbønn for homofile/lesbiske som har inngått ekteskap.
Etter ønske fra domprost Bjarne Sveinall og sokneprest Theis Salvesen
om at Menighetsrådet samtaler om dette og gir en tilbakemelding, ble
resultatet følgende:
Vedtak: Tveit menighetsråd stiller seg positive med 7 for og 3 mot til at
det i Tveit kirke kan foregå forbønnshandling for homofile og lesbiske
ektepar.

Sak 07:15

Regnskapsoverskudd / underskudd.
Vedtak: Menighetsrådet gir mandat til regnskapsfører å dekke inn
underskudd på menighetens driftsfond, samt disponere overskudd på
de fond som er opprettet på forskjellige ansvar.

Sak 08:15

Forpakterboligen fungerer ikke for rullestolbrukere.
Tilretteleggingen med rullestolrampa som er innkjøpt, viser seg ikke å
fungere. Ellen Najmy (D.L.) tar kontakt med Astid Staalesen
(rullestolbruker) for å få klarhet i problemet, for så å finne en løsning.
Vedtak: Daglig leder gis ansvar for å finne ut av, og tilrettelegge for
tilgang til forpakterboligen for rullestolbrukere.

Sak 09:15

(Ekstra)
Eventuelt nye lokaler for Tveit menighet, Hamresanden.
NorgesGruppen v’ eiendomsdirektør Thor Usterud, la fram planer for
Menighetsrådet, Husstyret og spesielt innbudt om et ev. nytt
menighetshus.

Vedtak: Menighetsrådet går inn for at det opprettes en komite på
3-4 personer som går i dialog med NorgesGruppen.
Sak 10:15

(Ekstra)
Tveit menighets årsmelding.
Daglig leder la frem Årsmeldingen som er bakgrunn for årsmøte til Tveit
menighet 15.mars.
Vedtak: Menighetsrådet vedtar med et par tilleggs punkter
Årsmeldingen.

Informasjon: NB: Menighetsrådsmøte 17.mars er flyttet til torsdag 19.mars.


Søndagskolen.
Siden søndagskolen har hatt minimalt og ingen oppslutning, legges
den foreløpig på is. Vi prøver å bygge opp et småbarns/familie miljø
i gudstjenesten og menighetssammenheng før vi ev. setter i gang
igjen.



Korrigering på et par punkter under informasjon på protokollen fra
MR møte 20.01.15. Fra Fellesrådet:
*Per Moseid er valgt som lek representant til nominasjonskomiteen
for bispedømmerådsvalget.
*Nytt pipeorgel i Vågsbygd kirke (ikke Voie kirke).



Benkene i kirken.
Når elektriker har fjernet strømmen til benkene, vil de bli fjernet, slik
at vi kan få barne-krok bak og bedre plass foran i kirken.
Ellen N tar ansvar for å undersøke ang. møbler til barnekroken.



Kommunen er kontaktet for å få flere benker ute rundt kirken.

Eventuelt.

Det bør lages agenda ved spesielle gudstjenester. Spesielt med
tanke på kirkefremmede.
Det bør gis lenger tid til stillhet under: La oss være stille for Herren.
(Klokkene kimer for fort) Ellen N gir kirketjener beskjed.



Det blir telling av aktiviteter, deltakere og frivillige i uke 11.
Alle som har ansvar for «aktivitet», gir daglig leder tilbakemelding.



Arbeidet med å få kjelleren i orden igjen skal være ferdig i uke 9.
Husstyret har dugnad 5.mars for å gjøre alt klart til bruk.



Domprost og Kirkeverge kommer på MR møte 26.mai.

Referent:
Ellen Najmy Mørch

