Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD

MR-møte nr.2 ble avholdt tirsdag 14.03.17 på Menighetshuset kl. 18,30

Forfall: Torfinn Skuland, Julia Kristensen, Theis Salvesen, Gyrd Kjevik (halve møte)

Gunn Bjerke hadde åpning.
Saksliste:
Sak 05:17

Godkjenning av innkalling / saksliste
og protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
Vedtak: Protokollen fra møtet 24.01.17 ble godkjent.

Sak 06.17

Årsmelding 2016.
Daglig leder hadde laget forslag til Årsmelding som skal legges ut for
publikum. Årsmeldingen fra Diakoniutvalget ble mottatt og lagt inn i
årsmeldingen.
Vedtak. MR godkjente årsmeldingen 2016.

Sak 07:17

Offerliste for 2017-2019.
Vedtak: På bakgrunn av færre gudstjenester og mer behov for egne midler,
vedtok MR nytt forslag til offerliste.

Sak 08:17

Avtale om fast beløp til KUP.
MR har vedtak på å støtte KUP (kirkens ungdoms prosjekt) med kr. 5000 pr.
år.
Ettersom Torfinn Skuland har vær på møte med KUP og fått innblikk i deres
arbeid, men ikke kunne formidle dette da han ikke var til stede, besluttet MR å
utsette denne saken til neste møte.
Vedtak: Sak nr. 08. utsettes til neste møte som er 25.april

Sak 09:17

Deltakelse på innvielse av Tveithallen.
Tveit menighet er forespurt om deltakelse ved åpningen av ny Tveithall.
Åpningen er fredag 18 og lørdag 19.august.
Vedtak : MR er positive til at Tveit menighet deltar på en eller flere måter
under arrangementet.

Sak 10:17

Uttalelse i forbindelse med tilsetting av ny domprost i Kristiansand
domprosti.
Vedtak. MR sender sitt forslag på tilsetting av ny domprost til Agder og
Telemark bispedømmeråd.

Orienteringssaker.
 Statistikk; Medlemmer og antall på div. «aktiviteter».
(se vedlegg)
Statistikken viser at på tross av en del utmeldelser, er det en liten økning fra
2015 i medlemskapet i 2016. (Mange døpte)

Eventuelt.



Onsdagsmøter. Utgifter og inntekter.
Mannsgruppa (bibelgruppe) har overtatt ansvaret fra Våre hjem for
onsdagsmøter på menighetshuset. I vår blir det møte 15.mars og 26.april.
Møtene er en del av menighetens arbeid og regnskaps-føres i menighetens
regnskap. Det tas opp kollekt på møtene til hjelp for å dekke utgiftene.



Per Svein Staalesen er villig til å fortsette med Tveit kalenderen.
Da overskuddet av kalenderne går til trosopplæring og ungdomsarbeid,
mener MR at ungdommen selv bør gjøre en innsats for salget. Torgny Bøhn
skriver brev til trosopplærer og ungdomsledere.
På Årsmøte 2.april blir det henstilt til å stille med biler når ungdommen
skal rundt å selge kalendere i desember. Informasjonen må også bli
tydeligere på nett og plakater.



28.mai. Sportsgudstjeneste på Solsletta.
Ellen Najmy Mørch spør Barnetrimmen i Tveit om de vil være med.



Avsluttende notat fra Forhandlingsutvalget. Siden det ikke lenger er aktuelt
med nytt menighetshus, har Forhandlingsutvalget avsluttet sitt virke.



Resultat av at MR medlemmer har prøvd å få flere frivillige:
- Bladet vårt har fått et par nye annonsører. Trolig flere på gang
-5 nye medlemmer til kirkeringene.
-1 ny person som lager middag til Supertorsdag. (Liv Espeland)
-1 ny person som kirkevert (fremtidig medliturg?)
-1 ny medhjelper på Supertorsdag
-1 ny til Husstyret?



Fra Fellesrådet: Det skal lages egne regler for «Kisteløse» begravelser.
Det finnes to steder i agder hvor det er lov å spre aske av den døde.



Fire damer (Marianne Gabrielsen, Helga Christensen, Eva Ryen og Kate
Skuland) tar en god rengjøring av Forpakterboligen en gang vår og høst
2017.



Fasteaksjonen 4.april. kl. 17,30-19 Hvis vi ikke får nok biler til å kjøre
konfirmantene, stiller MR medlemmer.

Ellen Najmy Mørch

