Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD

Til menighetsrådets medlemmer
Møte nr.03.2015 ble avholdt i menighetshuset torsdag 19.03.15 kl.18.30
Til stede: Torgny Bøhn, Roald Pedersen, Torgeir Wadseth, Theis Salvesen, Marit E.
Jøssang, Marit Valseth, Ragnvald Jæger, Kari Noddeland og Ellen Najmy Mørch
Forfall: Laila Aasen, Marit Salvesen., Anne Lise Sødal.

Åpning:
Bevertning:
Kaffe:

Theis
Marit V
Torgeir

Saksliste:
Sak 11:15

Godkjenning av innkalling / saksliste
og protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
Vedtak: Protokollen ble godkjent etter å ha korrigert stemmeantallet i
henhold til forbønnshandling for likekjønnete ektefolk. Sak 06:15
Rett tall er; 6 for og 3 mot at det i Tveit kirke kan foregå
forbønnshandling for homofile og lesbiske ektepar. Det er 8 medlemmer
+ prest som har stemmerett i menighetsrådet.

Sak 12:15

Eventuelt nye lokaler for Tveit menighet, Hamresanden.
MR har nedsatt forhandlingskomite bestående av: Roald Pedersen,
Rasmus Heggheim, Finn Sødal, Nils Gustav Røinaas og Ellen Najmy
Mørch.
 Et forslag til mandat for forhandlingskomiteen ble lagt frem og
foreslått vedtatt.
Vedtak: Forhandlingskomiteen følger mandat gitt av menighetsrådet i
forhold til videre forhandlinger med Norgesgruppen.

Sak 13:15

Fest for frivillige og faste givere.
Det ble vedtatt å vente med fest for frivillige i menigheten til høsten
2016.

Sak 14:15

Budsjett for 2015.
Etter å ha diskutert budsjettforslaget med regnskapsfører Torgeir
Wadseth, vedtok menighetsrådet forslaget.

Sak 15:15

Menighetsuka.
Vi evaluerte menighets-uka.
I sin helhet var vi godt fornøyd med menighets-uka. Både innhold,
oppslutning og innsats fra både ansatte og de mange frivillige.
*Både Mandagskafe og Supertorsdag hadde rekordmange fremmøtte.
Den nye formen med ferdig laget middag og flere aktiviteter, slo godt an
på Supertorsdag.
*Basaren samlet også mange av bygdas innbyggere + noen utenfra.
Flott å ha Theis til å lede trekningen. Positivt at trekningen av årene var
tatt på forhånd. Må ha flere medhjelpere ved trekning av bøkene.
Flere ønsket også at det var et lite innslag av musikk eller info i løpet av
kvelden. Det kom også forslag på å øke prisen.
Torgny tar med seg innspillene til basarkomiteen.
*Firestarter leiren i Vegårshei var en flott opplevelse for de 11
ungdommene og 3 ledere som var med. Et opplegg tilrettelagt for
ungdom med direkte forkynnelse i ulike former og div. fysiske aktiviteter.
Torgeir har tro for at mange vil være med til neste år.
Dette var et bedre tilbud for ungdom i menighets-uka, enn det vi kunne
få til hos oss på en lørdags kveld.
* Positivt at familiegudstjenesten kom i begynnelsen av uka, slik at den
ikke støtte sammen med Frikirkens familiegudstjeneste.
Fremmøte av småbarnsfamilier kunne gjerne vært bedre.
(Vi har håp om at det skal bli flere barn etter at Supertorsdag har
kommet godt i gang igjen).
På årsmøte etter gudstjenesten 15.mars, var det 36 medlemmer igjen.
Det er ca det samme som i for. Torgny ledet møtet med stødig hånd.
Ved en forglemmelse var det ingen som formelt ønsket velkommen før
Torgny ble valgt til leder. Dette tar daglig leder til etterretning og skal ta
ansvar for neste år.
Årsmeldingen fra Husstyret ble tatt tidlig i årsmøtet, og vil bli satt på
felles saksliste neste år.

Sak 16:15

Ledelse av fest for konfirmanter og familie 26.april.
MR står ansvarlig for å skaffe leder til festen etter overhøringen.
MR vedtok forslaget på Torgeir Wadseth (som sa seg villig til å lede
festen).

Informasjon:


Tilgang for rullestolbrukere i forpakterboligen.
Torgny Bøhn og Ellen Najmy Mørch tar initiativ til å ha en befaring
ved Forpakterboligen sammen med Astrid Staalesen
(rullestolbruker), Tanja Roskar ( ved fylkeskonservatorens kontor) og
representant fra Opplysningsvesenets fond (eier av
Forpakterboligen)



Juletrefest 2015.
Ellen N har forespurt fjorårets komitémedlemmer om de også vil
arrangere årets juletrefest. En har sagt ja, de andre to er i
«tenkeboksen».



Orientering om menighetsbladet.
Pr. i dag er det ingen redaktør i Bladet vårt. Håkon Sødal (daglig
leder i Hånes) har påtatt seg å få redigert og sende til trykk blad nr.
2 også. Dessverre kommer det ikke ut før etter Påske.(15.april)
Det kommer 4 eks. av bladet i år. Nr. 3. 28.aug.(før kirkevalget)
Nr. 4. 13. nov. (før julemessene)
(Neste år håper vi på å få ut nr. 2 før påske.)



Fellesrådet.
Roald orienterte litt fra Fellesrådet.
«Telleuke» i uke 11 skal synliggjøre det enorme frivillige arbeidet
som drives i menighetene.
Både dåpstall og fødselstall har gått noe ned det siste året.



Veivalg for fremtidig kirkeordning. De fleste medlemmer har fått
hefte til gjennomlesning.
Høringsfrist 15.mai. Vi tar dette opp på MR møte 28.april.



Ellen N tar kontakt med Per Svein Staalesen for distribusjon av
overskudd av kalenderpenger.



Det kjøpes inn to barnebord og 6 stoler til kirken på IKEA.



Innlevert brev ang. forbønnshandling for likekjønnete ektepar ble
opplest og tas opp som sak på neste MR møte (28.april)

Eventuelt.

Referent
.

Ellen Najmy Mørch

