Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD

Til menighetsrådets medlemmer
Møte nr.1 2017 ble holdt tirsdag 24.01.17 på Menighetshuset kl. 18,30
Forfall: Theis

Innkomne skriv:

Saksliste:
Sak 01:17

Godkjenning av innkalling / saksliste
og protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent.
Vedtak: Protokollen fra møtet 13.12.16 er godkjent.

Sak 02.17

Ringerunde til frivillige medarbeidere.
MR medlemmene gikk gjennom frivillighetslista i fellesskap og
oppdaterte den.
Vedtak: MR setter av møtet 14.februar til å ringe til frivillige
medarbeidere. AU jobber videre med opplegget for
gjennomføringen.

Sak 03:17

Årsmøte for Tveit menighet.
Staben har flyttet gudstjenesten 2.april fra kirken til menighetshuset.
Vedtak: Årsmøte i 2016 blir den 2.april i menighetshuset etter
gudstjenesten. Daglig leder sender ut info til foreninger og lag for
å få inn årsrapporter.

:
Sak 04:17

Budsjettforslag for 2017
Menighetsrådsleder og daglig leder la frem budsjettforslaget for 2017.
En justering på +10000kr. til i gaver/sponsing til lydanlegg for
Soulchildren, gjør at vi går i pluss 400kr. på budsjettet 2017 i stedet for
minus 9600kr.
Vedtak: Med en liten justering i forslaget, er budsjettet vedtatt.

Orienteringssaker.
*En liten gjeng med jenter vil gjerne fortsette i Soulchildren.
Dirigent Ellen H. Kvinlaug får noe hjelp av et par i staben, men trenger
mer. Ønsker egentlig at andre overtar. Det er satt inn en liten
«annonse» på nettsiden vår og på Soulchildrens facebook. Vi håper på
å kunne bevare den sangglade jentegjengen, men ser hva fremtiden
bringer.
*Bladet vårt. Frist for å sende inn stoff til Asle Jøssang (10.feb.)
*Innsats for å få flere til å bruke mCash ved betaling / gave til
menigheten. (Nettsiden vår / Bladet vårt / Plakater på menighetshuset,
kirken og forpakterboligen. Info på gudstjenesten 29.01 ++)
*Kalendersalget.
Salgstallene har gått ned de siste årene. Usikkert om Per Svein
Staalesen e.a. vil ta det videre neste år. Per Svein har holdt på i 35 år,
og det står det respekt av.
*Det er nå planlagt å ha onsdagsmøter 15.mars og 26.april i vår.
*Action dagen (samarbeid med idrettslag og kommunal
ungdomsklubb..) blir trolig ikke 3.juni, da det er i Pinsen. Ny dato
kommer.
*Riksantikvaren og biskopen har godkjent søknaden vår ang. lydanlegg,
prosjektor og lerret i kirken.
Vi går til innkjøp, og håper på god økonomisk støtte ved søknader til
bank, Lions, m.m.
Gode forslag mottas med takk.
*Menighetsuka er fra tirsdag 21.03 til og med 26.03

Eventuelt.
*Gunn Bjerke refererte litt fra møtet som Fellesrådet hadde sammen
med bl.a. biskop Stein Reinertsen i forbindelse med bispevisitas i
Domkirken. Selv om det er en del utmeldelser fra DNK og skille fra
staten, er biskopen optimistisk for fremtiden til DNK.
*Gunn har tatt kontakt med: Birger Tvedt, Ragnar Tvedt, Kirsten og
Roald Pedersen med forespørsel om de kunne være med i redaksjonen
for menighetsbladet. Uten positive svar til nå. Hun skal også spørre
Arne Danielsen.
*Annonsering i Bladet vårt. Tre stk. trekker seg fra annonsering videre.
Det utgjør en reduksjon på inntekt av 7400kr. i året. Vi trenger flere nye
annonsører. Daglig ledere i de to menighetene tar det med til MR og
prøver finne en løsning. I Tveit vil (pr. i dag)Ellen Najmy Mørch og
Gunn Bjerke jobbe videre med saken.

*Messefall.
Søndag 08.01. ble det Messefall i Tveit kirke fordi prest Theis Salvesen var syk.
Menigheten ble møtt med en lapp på døra der det sto Messefall.
AU og Stab tar imot initiativet til å kunne tilby et alternativ hvis slikt skjer igjen, og
behandler det i sine møter.

*Au jobber med å revidere ny offerliste for de kommende tre år.

Ellen Najmy Mørch

