Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD

Til menighetsrådets medlemmer
Menighetsrådsmøte nr 4. ble holdt i Forpakterboligen 28.04.15 kl. 18,30
Til stede: Torgny Bøhn, Torgeir Wadseth, Theis Salvesen, Marit Salvesen,
Marit E. Jøssang, Laila Aasen, Ragnvald Jæger, Kari Noddeland, Anne Lise Sødal,
Ellen Najmy Mørch
Forfall: Marit Valseth, Roald Pedersen

Saksliste:

Sak 17:15

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

Sak 18:15

Statutter for menighetsbladet vårt.
MR diskuterte forslaget fra Hånes MR og sender tilbake sin respons.
Det ble gjort et par endringer i forslaget.
*Punkt 2. Tillegg: b. Speile positive aktiviteter som foregår i bydelene.
Punkt 7. Endring av a. Begge sokn ved menighetsråd har ansvar for
arbeidet med bladets økonomi (sponsing, annonsering) En menighet tar
ansvar for regnskapsføringen.
Vedtak: MR Tveit støtter (med et par endringer) statuttene for Bladet
vårt.

Sak 19:15

Innkjøp av barne-bord og stoler til barnekroken bak i kirken.
Vedtak: MR vedtar at det kjøpes inn (2) Sundvik barne-bord og(8)
tilhørende stoler fra IKEA til barnekroken bak i kirken.

Sak 20:15

Godkjenning av regnskapet for 2014.
Vedtak: MR vedtar regnskapet for 2014 som ble lagt frem på Årsmøte
15.mars 2015 .

Sak 21:15

Overskudd av Tveit kalenderen.
Vedtak: Tveit menighet står som utgiver av Tveit kalenderen, og vedtar
årlig hvem som skal få overskuddet innenfor barn og ungdomsarbeid i
menigheten.

Sak 22:15

Innkommet brev ang. forbønnshandling.
I forbindelse med et innkommet brev (datert 16.03) som er underskrevet
av 20 av menighetens medlemmer, ble det diskutert hvordan svarbrevet
skulle lyde.
(I lys av det som har skjedd i etterkant, ser MR at de kunne brukt mer
tid på saken. Det er ikke gjort noe feil i forbindelse med vedtaket i MR,
men det hadde heller ikke vert nødvendig med et vedtak. En vanskelig
sak for mange, som har skapt splittelse i enkelte menigheter. Det er
mye flott som skjer i menigheten vår nå, og strategien med
menighetsutvikling er i full gang. Begge parter i Tveit MR håper på en
gjensidig respekt for synspunkter, og at vi kan fokusere på felles mål og
fungere videre i menigheten med to syn.)
Vedtak: Et samlet MR stiller seg bak svarbrevet som sendes de 20
medlemmene.
*Tre av underskriverne var til stede under behandlingen av denne
saken.

Sak 23:15

Veivalg for fremtidig kirkeordning.
MR jobber individuelt med div. skriv angående Veivalg, og behandler
høringsdokumentet på møte 26.mai.

Informasjon:


Oppstart av Alfakurs for konfirmantforeldre. (Torgeir)
Torgeir Wadseth og Trond Strømme vil starte opp et 5 gangers
Alfakurs for konfirmantforeldre fra jan. 2016. Torgeir og Trond lager
et eget opplegg med utgangspunkt fra en bok ang. Alfa som kjøpes
inn i to eks. MR støtter initiativet.



Innkalling til ekstra møte sammen med Forhandlingskomiteen
og Hus-styret 5.mai. kl. 20



Forhåndsstemming ved valg.
Det blir mulighet for å forhåndsstemme på menighetshuset f.o.m. 11
aug. (tir. ons. tor.) kl. 09.00–13.00, og på Kirkens servicetorg f.o.m.
10.aug. kl. 09.00-15.00.



Menighetsturen.

Turen blir på Audnastrand 23-25 oktober. Soulchildren blir med slik
som i fjor. Ungdomsklubben og konfirmanter blir også oppfordret til
deltakelse.


Bladet vårt. Tor Borgen og Jan Martin Rosseland Johannessen har
sakt seg villige til å være med i redaksjonen. Dette bifalles av MR.



Det er 3 søkere til stillingen som vikar for kantor i 30%.



Trond Strømme vil undersøke mulighetene for et opplegg med
Teamtur til utlandet. Det vil ev. bli en kostnad på ca 10.000kr. pr.
pers. og må godkjennes av MR



Velkommen hjem fest for Turid og Olav Espegren.
Marit E. Jøssang undersøker om 24.mai (etter gudstjenesten) kan
passe for dem, og innkaller til en festkomite.



Diakoniens år.
Marit Salvesen delte ut en kopi fra nettsider ang. Diakoniens år i
Agder og Telemark, hvo vi kan finne henvisninger videre.
Hun ønsker innspill fra MR på hva som Tveit diakoniutvalg ++ kan
gjøre for bygdas innbyggere.
(PS. Det trengs ny pianist på arrangementene på Kvales Minne fra
høsten av.)



Det vil bli forandringer på Felles-uka til høsten.
Vi kommer tilbake til dette etter at Theis har snakket med Kjell
Audun Herje fra Frikirken.

Eventuelt.

Referent:
.

Ellen Najmy Mørch

