Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD
Til menighetsrådets medlemmer
Menighetsrådsmøte nr.6 ble holt tirsdag 16.06.15 kl. 18.30 i Forpakterboligen
Til stede: Torgny Bøhn, Roald Pedersen Torgeir Wadseth, Marit E. Jøssang, Marit
Salvesen Theis Salvesen, Marit Valseth, Laila Aasen, Anne Lise Sødal, Ragnvald
Jæger, Kari Noddeland, Ellen Najmy Mørch
Åpning ved Torgeir Wadseth.
Saksliste:
Sak 30:15

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

Sak 31:15

Vedtekter for kirkekoret.
Vedtektene som var laget for Tveit og Hånes kirkekor (våren 2015) ble
enstemmig vedtatt av Tveit menighetsråd.

Sak 32:15

Diakonidag.
Menighetsrådet var positive til forslaget om at diakoniutvalget og
trosopplærer arrangerer en dag hvor folk i bygda kan få hjelp til praktisk
arbeid fra frivillige i menigheten.
Vedtak: Det dannes en komite bestående av medlem(mer) fra det nye
menighetsrådet, trosopplærer og diakoniutvalget til å planlegge
prosjektet. Aktiviteten gjennomføres våren 2016

Sak 33:15

Bønn for likekjønnete ektepar i Tveit kirke.
Menighetsrådet drøftet saken som har blitt større og annerledes enn
noen kunne forutsi. Det har tappet krefter, og mange ga utrykk for at de
synes saken har blitt vanskelig og trist.
Følgende forslag ble fremmet:
*Menighetsrådets avstemning (6-3) av 17/2-15 om «Forbønn for
likekjønnede som har inngått ekteskap», er allerede tilkjennegitt.
Men på bakgrunn av de sterke signalene som er kommet fra
menighetsmedlemmer etter vedtaket, finner rådet – etter en
totalvurdering – å imøtekomme det sterke ønske om å gi menigheten
mer tid i saken.

Vedtaket av 17/2-15 ang. forbønn for likekjønnede settes derfor til side i
påvente av Kirkemøtets videre behandling av temaet.*
Forslag til vedtak om likekjønnede falt med 5 mot 4.
Menighetsrådets vedtak av 17/2-15 blir dermed stående.
Informasjon:


Teppe, barnebord og barnestoler til kirken er nå innkjøpt og montert.
Bilde er sendt riksantikvaren for godkjenning.
MR medlemmene var godt fornøyd med hvordan det var blitt. Veldig
nøytralt og flott.



Tomas Drangsholt og Trond Strømme vil se på mulighetene for å
tilpasse prosjektor og lerret i kirkerommet.



Bladet vårt.
Statuttene for bladet vårt er nå ferdige og vedtatt i begge
menighetene.



Rampa utenfor Forpakterboligen.
Det er innhentet anbud fra elektriker, men mangler fra flere. Torgny
har kontakt med Knut Anders Borgen ang. dette. Når anbud er
innhentet, vil det bli iverksatt videre prosedyre for å få ny rampe
snarest mulig. (I løpet av høsten).



Supplerende nominasjon? Det ble nevnt at det er mulighet for en ny
kandidat til MR valget. Ellen N undersøkte om det var mulig å påføre
flere navn, men fristen har gått ut. Det som er mulig, er å sette på
inntil 3 «slengere» under selve valget på valglista. I og med at vi
mangler to stk., vil de som får flest stemmer av ev. flere kandidater,
komme inn som varamedlemmer.



Ellen N har laget forslag over valg vakter, og sender ut til de som er
oppsatt på lista.(Hovedsakelig MR medlemmer og Stab)



Actiondag for ungdom i Tveit lørdag 6.juni ble en suksess.
Til sammen ca 80 ungdommer var med på ulike arrangementer i
løpet av dagen. Frokost kl.09,00, spektakulær underholdning + alvor
fra Ruben Gaskin, brannslukking, rømning og evakuering,
redningsaksjon i flåte, vannski, klatrevegg, grilling m.m. Pga. god
jobb med å få sponsorer, gikk prosjektet med overskudd.
De ansvarlige ønsker å gjenta denne type dag og samarbeid til
neste år også.

Eventuelt:

Referent:
.

Ellen Najmy Mørch

