Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD
Til menighetsrådets medlemmer
Menighetsrådsmøte nr.7 ble holdt tirsdag 08.09.2015 kl.18,30 i menighetshuset.
Til stede: Torgny Bøhn, Roald Pedersen, Torgeir Wadseth, Marit E. Jøssang, Marit
Salvesen, Laila Aasen, Marit Valseth, Ragnvald Jæger, Kari Noddeland, Theis
Salvesen og Ellen Najmy Mørch
Forfall: Anne Lise Sødal.

Åpning ved Marit E. Jøssang.
Saksliste:
Sak 34:15

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

Sak 35:15

Eventuelt nytt menighetshus.
Menighetsrådet og hus-styret var innkalt av forhandlingskomiteen
(Roald Pedersen, Nils G Røinaas, Rasmus Heggheim (fraværende)
Finn Sødal og Ellen N Mørch) og fikk en orientering om hvor langt
komiteen har kommet i forhandlinger med NorgesGruppen. Det ble lagt
frem forslagstegninger (tegnet av NorgesGruppens arkitekt), og
redegjort for de økonomiske forhandlingene så langt.
Forhandlingskomiteen har etter sist møte med NorgesGruppen ved
Thor Usterud, hatt møte med Kirkeverge Hans Erik Ruud, økonomisjef
ved kirkevergens kontor Bente Urdal og assisterende revisjonssjef i
kommunen Monica Smith Tønnesesen. Der ble mulighet for
momsrefusjon, leie / eie m.m. diskutert.
Vedtak: Menighetsrådet og hus-styret gir sin tilslutning til at
forhandlingskomiteen fortsetter prosessen med NorgesGruppen.

Sak 36:15

Rullestolrampa ved Forpakterboligen.
Torgny orienterte om tidsplan, kostnader og dugnad i forbindelse med
oppføring av rampe ved forpakterboligen.
Vedtak: MR vedtar oppføring av rullestolrampe ved forpakterboligen.

Sak 37:15

Orientering om regnskapet for Tveit menighet pr. i dag.
Torgeir fla frem en oversikt over regnskapet så langt i år, og tanker om
hvordan det forventes å være ved årsskifte. Vi ligger med et foreløpig
underskudd, men det forventes et null resultat ved årsslutt.

Sak 38:15

Nytt og «gammelt» menighetsråd sammen på møte 27.oktober.
Strategiplanen blir et viktig verktøy i arbeidet videre for det kommende
menighetsråd. Daglig leder sender den ut til de nye medlemmene før
møte 27.okt.
Nåværende MR medlemmer tenker gjennom hva som er viktig å
formidle videre til nytt råd, for å presentere det på møte 27.oktober.
Vedtak: MR medlemmer i det gamle menighetsrådet informerer om de
ulike oppgavene som har vært utført og eventuelt nye oppgaver som er
besluttet at skal gjennomføres fremover, på møte 27.okt.

Sak 39:15

Handlingsplanen fra Fellesrådet 2016-2019. (Ekstra sak)
Planen sendes ut ca 15. sep. og skal gis tilbakemelding på innen
15.okt. MR har ikke nytt møte innenfor den perioden, og delegerer
ansvaret til AU.
Vedtak: Menighetsrådet delegerer ansvaret for å jobbe med og å gi
tilbakemelding på HP planen til AU.

Informasjon:


Neste års menighetstur.
AU har besluttet å legge menighetsturen 2016 til Fredheim leirsted
2-4.september.
Orientering om årets tur til Audnastrand 23-25 okt. og valg av neste
års leirsted. (Ellen N)



Valget.
Ellen N informerte om prosedyre for valg den 14.09.
Roald P og Ellen N tar ansvar for valget etter gudstjenesten 13.
Valgdagen 14.09 Kl. 09,00 – 21,00 i gymsalen på Ve skole.
Stemme-vaktene har fått vaktliste. 3 personer 3t.x 5. Det er 15min.
overlapping mellom gruppene. Mat blir servert to ganger i løpet av
dagen.



Kirketjener Tomas D. Gabrielsen har gått inn i et vikariat som
kirkegårdsleder.
Vikar for Tomas i 40% er Trond Sjøvold. Begynte 18.08.15



Theis informerte om konfirmantkullet for 2015-2016
Overhøringsdag er 18.sep. og Konfirmasjonsdag er 24.sep. 2016
Pr. i dag er det 10 konfirmanter hos oss.
Frikirken har 18 konfirmanter i år. Det er også et større antall som
går hos Humanetikerne.



Felles-uka med Frikirken. Starter søndag 11okt.
Program:
Søndag 11.
Familiegudstjeneste i Tveit kirke.
Tirsdag 13.
Sangkveld på Kvales minne.
Torsdag15.
Supertorsdag for begge menighetene i
menighetshuset
Fredag 16.
Ungdomskveld for begge klubber i Frikirken.



Det er behov for flere kirkeverter, (minst) en medliturg og flere
ungdomsledere.
Daglig leder spør direkte noen aktuelle, og det blir tatt med i
kunngjøringer.



Telleuke 38.
Vi skal igjen registrere frivillighetsarbeid.
Daglig leder ba om at det telles hvor mange som er på de ulike
arrangementene, hvor mange frivillige og hvor mange timer de har
brukt innenfor det enkelte arrangement.
Dette gjelder alt frivillig arbeid i uke 38. Resultatene meldes til daglig
leder.



Mail fra Hånes menighetsråd v’ Tone Scalla ang. fremtidig redaktør i
Blade vårt.
De har stilt noen spørsmål til redaksjonen som representant fra MR
Hånes vil legge frem på redaksjonsmøte 08.09.
Det fremgår av «spørsmålene» forslag på nedskjæring til 2 blader i
året for å få redaktør eller i verste fall måtte legge ned Bladet vårt fra
2016.
MR Tveit ønsker sterkt at det blir videre drift av bladet, og vil at AU
tar saken videre. Vi avventer redaksjonen har kommet frem til på
møtet 08.09.

Eventuelt.

Hilsen
.

Ellen Najmy Mørch

