Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD

Til menighetsrådets medlemmer
Menighetsrådsmøte nr.3 ble holdt tirsdag 15.03.16 på menighetshuset kl. 18,30
Til stede:
Til stede: Torgny Bøhn, Torfinn Skuland, Marit Salvesen, Julia Kristensen, Gunn E.
Bjerke,Asrtid Staalesen, Knut Anders Borgen, Tommi Ottosen, Theis Salvesen, Ellen
Najmy Mørch
Forfall: Gyrd Kjevik

Åpning ved Marit Salvesen
Sak 09:16

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

Sak 10:16

Årsmøte.
Siden MR leder og daglig leder er bortreist 17.april, gikk MR inn for å
flytte årsmøte til 8.mai.
Vedtak: Årsmøtet flyttes til 8.mai.
Årsmeldingen sendes som vedlegg til MR medlemmene for
gjennomsyn, kommentarer og godkjenning før den legges ut offentlig.

Sak 11:16

Søknad om utvidet kirketjenerstilling.
MR leder har forfattet en søknad om utvidelse av kirketjenerstillingen
som vurderes å sende kirkevergen.
Vedtak: Søknadsbrevet er godkjent.
Daglig leder sender søknadsbrevet til Fellesrådet ved Hans Erik Ruud.

Orienteringssaker.


Givertjenesten.
Det er nå laget en aktuell liste på kandidater å sende brev og å ringe
til for å få flere givere. Denne lista baserer seg på medlemmer i
ungdomsklubb og konfirmanter. Flere forslag på givere gis daglig
leder som kontrollerer om de er aktuelle eller allerede er givere.
Brevene sendes ut 31.mars og MR + Torgeir Wadseth kommer på
menighetshuset mandag 11. april (kveld) for å ringe de som har
mottatt brev.



Innkjøp av nytt lydanlegg og projektor i kirken.
Vi har fått positivt svar på støtte på kr.40.000 fra Fellesrådet ved
kirkevergen, kr. 20.000 fra Soulchildren`s fond ved leder Inger May
Ommedal og dirigent Ellen Hillesund Kvinlaug og kr.25.000 fra
trosopplæringens fond ved Trond Strømme.



Overskuddet fra salg av Tveit kalendere på kr. 4500 gikk til
Trosopplæring og ble overrekt (symbolsk) til Trond Strømme i
gudstjenesten 6.mars. Per Svein Staalesen som har laget
kalenderen (den 34 i rekken) står for overrekkelsen.
*Salget av kalenderen har gått ned de senere årene, og neste år vil
det bli lagt mer vekt på hvordan og hvor kalenderen kan selges. Det
kom forslag på å ha en liten komite for salget, og at det ikke er MR
eller staben som ordner med bl.a. distribueringen. Stig Nordli ønsker
å være med å bidra ved salget.



Sparebanken sør sponser ikke lenger annonser, men vi kan søke
om gave til konkrete arrangement. Dette gjelder også andre banker.
Staben sender søknader om støtte til lydanlegg ++ til banker og ev.
andre.



Strategisamling og bli bedre kjent dag 11 juni. Hvor vi skal være er
foreløpig usikkert.
MR medlemmene og staben skal på forhånd se på strategiplanen og
ha gjort seg noen tanker om hva de ønsker å jobbe videre med i
menighetsarbeidet.



Gunn Bjerke informerte fra Fellesrådet.
*3 prioriteringer; Ny kirke på Flekkerøy (Daglig ledere og FR
medlemmer vil bli invitert på omvisning )
*Fellesrådet i Kr.sand blir prøveinstans for elektronisk inn og
utmeldinger av kirken.
*Vågsbygd kirke måtte prioritere å reparere taket framfor nytt orgel.
Tips: Få frem flere kirker (enn Domkirken) for turister
Tveit kirke, Oddernes kirke, Søm kirke, Ansgar kapell.
Bilder i brosjyre, busstur og guiding
Gunn tar dette med til Fellesrådet.



Vi evaluerte menighetsuka.
Uka ble bra gjennomført og besøkt.
*Supersøndag: Flott å ha Soulchildren og Band med.
Engasjere barn og unge. Over 100 personer på gudstjenesten. Vel
halvparten ble igjen på kirkekaffe.
*Mandagskafe: 12 stk. godt voksne damer. Sang og opplesning +
ekstra underholdning med pianomusikk av Ian Richards.
*Onsdag: Kvales minne: Fellessang, Pianomusikk av Solveig
Vindholmen, andakt av Theis Salvesen. Diakoniutvalget ordnet med
kringle og kaffe. En positiv stund. Dialogen mellom Kvales minne og
de som har ansvar for menighets-ukas opplegg, bør være tydeligere
ved senere anledninger.
*Supertorsdag: Theis S. lagde hønsefrikasse til de nesten 60
personene som kom. Positivt opplegg og et par nye fjes.
Fredag: God gammeldags basar. Nye priser på lodd og årer på
kr.10, så ikke ut til å være negativt. Det ble foreslått å øke prisene i
kafeen også neste år til jevnt 10 kr. Mange riktig bra gevinster. Alle
anskaffet gratis. Soulchildren sang, og Theis ledet loddtrekningen på
årer. Gode medhjelpere og fint forarbeid av Basarkomiteen.
Forslag om å kjøpe inn noen gevinster for f.eks. 4000kr. som «ruver
litt» neste år. Det kom inn ca 44.000kr. Kjempe flott.
*Fredag til søndag: 25 ungdommer med ledere var på Firestarter i
Vegårshei.
Det foreslås for neste år ikke å legge menighetsuka til den helga,
men heller ha et opplegg for ungdommen i menigheten. F.eks. en
konsert ++ som kan planlegges av trosopplærer, kantor og ungdom.
NB: Vi må være tidlig ute for å planlegge.

Eventuelt.


Astrid Staalesen fortalte at det blir noe av nabofest med middag for
bl.a. å få inn penger til det nye lydanlegget og projektor som skal
anskaffes.Det vil bli tatt inngangspenger.
Forslag på 2. uka i november. I komiteen sitter; Astrid og Per Svein
Staalesen Helga Christensen, Ingrid W Jæger, Torgny Bøhn eller en
femte kandidat som vil bli spurt.



Menighetsfesten for frivillige legges til en søndag i november etter
gudstjenesten. Middag og underholdning. Sette pris på frivillige
medarbeidere. Ellen N. Mørch og Torfinn Skuland planlegger. Mr
står for festen.
Gjøre godt dagen 16.april skal tilby 3 ting; Kjøre vekk søppel, enkelt
hagearbeid og vasking av biler. Målet er å nå de i Tveit som virkelig
trenger en hjelpende hånd. Diakoniutvalget og Trosopplærer har
hovedansvaret og får med (helst mange) frivillige.



Hilsen fra
.

Ellen Najmy Mørch

