Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD

Til menighetsrådets medlemmer
Menighetsrådsmøte nr.6 ble holdt tirsdag 18.10.16 i Forpakterboligen kl. 18,30
Til stede: Torgny Bøhn, Torfinn Skuland, Julia Kristensen, Astrid M. Staalesen, Knut
Anders Borgen, Tommi Ottosen, Gyrd Kjevik, Theis Salvesen, Ellen Najmy Mørch
Forfall: Gunn E. Bjerke

Åpning ved Torfinn Skuland
Saksliste:
Sak 23:16

Godkjenning av innkalling / saksliste
og protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.
Vedtak: Protokollen fra møtet 20.09 godkjent.

Sak 24:16

Handlingsprogram 2017-2020
I forslaget til Handlingsprogram 2017-2020 reises behovet for økt
ressurs av diakoner i våre kirker. Tveit har ikke diakon, og AU ser behov
for en slik stilling i vår menighet.
Vedtak: MR støtter det som er meldt inn av behov for
handlingsprogrammet 2017 -2020. – øke kirketjenerstilling fra 40 % til
60 % - utvide parkeringsplass ved Tveit Kirke – diakon i 50%

Sak 25:16

Ungdomsåret 2016-2017.
I forbindelse med ungdomsåret, må tros-opplærer lage en struktur for
tiltak som skal gjennomføres i løpet av året, hvem som er naturlige å
samarbeide med, aktiviteter/arrangementer osv. Karen Bøhn Melhus
(varamann i Bispedømmerådet og fast plass i Ungdomsrådet) har sagt
seg villig å bidra. Musikk er et sentralt tiltak som er naturlig å engasjere
vår egen kantor i. MR skal så langt det lar seg gjøre støtte tros opplærer
i konkrete tiltak ved behov og henvendelse til rådet.
Vedtak: Trosopplærer lager et program/struktur for hvordan menigheten
kan engasjer ungdom i og utenfor de aktiviteter som finnes i dag.
Frist innen 13 desember.
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Onsdagsmøter.
Etter henvendelse fra Våre hjem med ønske om at MR overtar ansvar
for onsdagsmøtene, foreslo AU at det nedsettes en komité som
planlegger dette.
Vedtak: Det nedsettes en komite til å planlegge 4 onsdagsmøter i året.
Målet er å ivaretar onsdagsmøter i menighetshuset med ulike temaer.
Komiteen består av medlemmer fra Våre hjem og bibelgruppa som
Torgny Bøhn er medlem av.

Orienteringssaker.


Daglig leder skal lage en oversiktsliste over ledere m.m. i diverse grupper og
lag i menigheten.

 13. des. er siste møte for MR i år.
Da tradisjonen med avslutning i prestegården nå (dessverre) er over, blir vi på
menighetshuset denne kvelden. Vanlig tid kl. 18,30. Domprost og Kirkeverge
kommer og vil være sammen med oss deler av kvelden.
Kvelden blir med MR medlemmer og Stab.
AU setter opp program for kvelden.
 Det er ønskelig med en søndag til våren der menigheten går i et samarbeid
med idrettslaget om å lage en kombinert gudstjeneste og idrettsdag for bygda.
Kanskje i forbindelse med nytt idrettshall ved skolen?
*Theis har ansvar for kontakt med skolen.
*Torgny kontakter leder for idrettslaget; Rolf Sannes.
*Kantor Solveig Vindholmen tar kontakt med Hånes og Tveit skolekorps.
MR må være behjelpelig med å skaffe folk som kan være med å arrangere
dette.
Søndag 21.mai er foreslått.
 Mega har fått støtte på kr 10.000 av Sparebanken Sør til oppussing av
kjøkkenet i Forpakterboligen.
 Astrid S. la fram sitt syn på vedtaket som ble gjort i MR i september om å
legge arrangementet etter juletregangen 1.søndag i advent ute.
Synspunkter kom frem og ble hørt, men vedtaket står ved lag og prøves ut i år.

Eventuelt.
 Hvordan få flere engasjert i menighetsarbeidet?
En ide; Innkalle til et allmannamøte med mål om å få folk til å være med i
arbeidet videre. Hva kan den enkelte tenke seg å være med på?
Kombinere Frivillighetsmiddag og «nye» oppgaver?
Kanskje også tenke utenfor bare «menighetsarbeidere»?

 Konfirmantkappene.
Alle 40 kappene trenger en gjennomgang og vask før lysmessa 11.des.
Tommi Ottosen og Gyrd Kjevik tar ansvar for å få gjort dette. Får ev. en til med
seg.
 Diakoniutvalget ønsker ikke å ha en fast leder, men Gyrd Kjevik (som er MR
representanten) er kontaktperson.
 Det er sendt et formelt brev (undertegnet daglig leder) til dyreeier Karl
Kristensen som har sauer og en hest rett ved kirken og kirkegården.
Flere dyr har daglig en tid nå kommet ut av gjerdet. De beiter og gjør fra seg
ved prestegården og på kirkegården, og kirketjener har brukt mye tid på å få
de innenfor gjerdet igjen. K.K. bes utbedre gjerdet straks.
 Menighetsturen i år ble avlyst. Prisen var høy og det var for få påmeldte.
Uenighet om hvilken tid på året som er best, men det bør være mulighet for
gode ute og inne aktiviteter, og rimeligere enn Audnastrand.
Turkomiteen (Knut Andres Borgen, Maren Aasrum og Ellen Najmy Mørch)
jobber videre med saken om et opplegg for 2017.

Ellen Najmy Mørch

