Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD

Til menighetsrådets medlemmer
Menighetsrådsmøte nr.7 ble holdt tirsdag 22.11.16 på Menighetshuset 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 Torgny.
Saksliste:
Sak 27:16

Godkjenning av innkalling / saksliste
og protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.
Vedtak: Protokollen fra møtet 18.10 godkjent.

Sak 28:16

Menighetsuka 2017.
Menighetsuka har som regel vært i uke 11. Vi vurderte å legge den til
uke 12, da søndag 26.mars er planlagt som en gudstjeneste der
konfirmantene har mye av opplegget. Torgny undersøkte med
Historielaget at det ikke ble noe kollisjon med andre arr.

Medarbeiderfesten/middagen.
Middagen for frivillig medarbeidere måtte avlyses 23.okt. pga. TV
aksjonen. I utgangspunktet er det bestemt at medarbeiderfesten skal
være på høsten. AU hadde forslag om å legge den til menighetsuka
2017. MR var positiv til å legge den til tirsdagen i menighetsuka.

Innhold i menighetsuka.
MR satt opp innhold i menighetsuka, med tanke på at det skal være noe
for alle aldre.

Vedtak:

1. Menighetsuka legges til uke 12
2. Medarbeiderfesten legges til tirsdagen i menighetsuka 2017.
3. Innholdet i menighetsuka blir følgende:
Tirsdag 21/2: Medarbeiderfest
Onsdag 22/2: Kvales minne
Torsdag 23/2: Supertorsdag
Fredag 24/2: God gammeldags basar.
Lørdag 25/2: Ungdoms arrangement
Søndag 26/2: Supersøndag. Konfirmantenes gudstjeneste.
Komiteen for medarbeiderfesten består av: Astrid M. Staalesen,
Torfinn Skuland, Julia Kristensen og Ellen Najmy Mørch

Sak 29:16

Ringerunde til frivillige i menigheten.
Frivillige medarbeidere gjør en flott jobb i menigheten vår.
Hånes menighet har gjort et tiltak i forhold til frivillige medarbeider for å
få en god oversikt på hvem de er og hvordan de trives med oppgavene.
I tillegg er det en fin måte å takke dem for en god innsats over tid og
også klargjøre om de ønsker å fortsette eller være med i noe annet
arbeid i menigheten. Vårt MR vil gjøre noe liknende og bruke lista med
frivillige som Ellen Najmy lager til å ringe våre frivillige.
Vedtak: MR samles tir. 14.feb. 2017 for å ringer de frivillige som en
oppfølging av jobben de gjør i menigheten og å invitere til
medarbeiderfest på menighetshuset 21.februar.

Sak 30:16

Avslutningsmøte for MR, Stab, Kirkeverge og Domprost.
Vedtak: Program for 13.des. fordeles mellom innlegg fra Domprost og
Kirkeverge, Visjonen og strategi for MR, stab og menighet, eventuelle
fremtidsplaner og et hyggelig måltid. AU utarbeider detaljer.

Sak 31:16

Nye ledere til Soulchildren
Soulchildren trenger nye ledere. Ev. en annen måte å drive musikklivet
for barn og unge på i vår menighet.
Daglig leder har kontaktet Åse Helene Røinaas Aabel og Kari V.
Brauner, og venter pr. i dag på svar fra en av dem om ev. videre drift.
Hun vil også kontakter Grete Isaksen og Jorunn Bekmann som MR
foreslo.
Vedtak: MR tar sammen med dagens Soulchildren ledere ansvar for å
finne nye til å overta barnekoret.

Sak 32:16

Søknad til LIONS i Tveit om støtte til Teleslynge i Tveit Kirke.
Vedtak: MR stiller seg bak foreslåtte søknadsbrev til Tveit LIONS.

Sak 33:16 (Ekstra) Endring i rutiner for pengehåndtering.
I og med at Sparebanken Sør legger ned sin filial i Rona, må Tveit
menighet via Daglig leder inngå ny avtale med Loomis.
I forbindelse med sikkerhet og sparing av tid for kirketjener (som leverer
pengene i bank/nattsafe) har Øyvind Brennsæter foreslått en ny
håndtering av penger og kvittering. (Se vedlegg)
Vedtak: MR går inn for de forandringer som kirketjener har foreslått.

Orienteringssaker.
Ungdomsåret 2016/2017
Fra protokoll for 18.10
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.
(Siden Trond drar på ferie 4-18 des. må dette være levert MR innen
3.des.)


Nabofesten. Det ble et overskudd fra festen på ca 10000kr.



AU har gitt tillatelse til å kjøpe «klimaanlegg» til pianoet i kirken.
Pga. ujevn temperatur og fukt i kirken, blir pianoet fort ustemt. Dette
resulterer i at vi risikerer å måtte stemme pianoet flere ganger i året.
En stemming koster pr. i dag ca 1400kr. Klimaanlegget med
montering kommer på 5800kr. Daglig leder har snakket med
økonomisjef i FR og kommet frem til at vi bestiller dette anlegget.



Salg av kalendere som Per Svein Staalesen lager, og som gir et
økonomisk tilskudd til trosopplæringstiltak, har gått ned de senere
årene. Personer og plassering som kan hjelpe til at salget blir bedre
ble diskutert. Trygve Emil Tønnesen vil bli forespurt om hjelp i
forbindelse med salget.



Tveit menighet innfører mCASH og kirketjener Øyvind Brennsæter
orienterer om dette på gudstjenesten 27.11 og en gang i januar.



I forbindelse med kirkeasyl (Vågsbygd), gjennomgår vi vår rutine
igjen på dette og leser skrivet: En betenkning om kirkeasyl.



Vi venter fremdeles på svar fra Riksantikvaren ang. lydanlegg ++ i
Tveit kirke.

Eventuelt.



Møteplan for Fellesråd, Arbeidsutvalg og Menighetsråd.
Fellesråd
14.februar
18.april
13.juni
12.sep
17.okt.
21.nov

Ellen Najmy Mørch

Arbeidsutvalg
10. januar
07.februar
07.mars.
04.april
09.mai
06.juni

Menighetsråd
24.januar
14.feb (ringe)
14.mars
25.april
23.mai
20.juni

