Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD

Til menighetsrådets medlemmer
Møte nr.3 ble avholdt tirsdag 25.april kl.18,30 i Forpakterboligen
Forfall: Astrid M. Staalesen og Julia Kristensen

Tommi Ottosen hadde åpning.
Sak 11:17

Godkjenning av innkalling / saksliste
og protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
Vedtak: Protokollen fra møtet 14.03.17 ble godkjent.

Sak 12:17

Evaluering av menighetsuka.
MR var enig om at det oppsatte innholdet i menighetsuka er bra og bør
videreføres.
*Tirsdag var det Medarbeiderfest, og det var ca 50 frivillige som deltok.
En positiv kveld med gode reker og bløtkake samt fint innlegg av Erling
Jakobsen, sang av Kari Brauner og Reidar Skaaland ved pianoet.
*På samlingen på Kvales Minne kom bra med folk (både fra Kvales og
ellers i bygda). Opplevdes som en fin samling.
*Supertorsdag hadde også bra med folk / familier, og er et fint opplegg.
Basaren var spesielt bra i år med mye folk.. Vi må fortsette med å selge
loddbøker på forhånd og ha noen fine gevinster.
Det kom inn ca 60000kr. til menigheten
*Det som ikke var bra, var at det oppsatte ungdomsarrangementet på
lørdag ikke ble noe av. Uklarheter i ansvaret for dette arrangementet.
Det var også dumt at det ikke kunne bli noe av at konfirmantenes
gudstjeneste. Dette fordi verken prest eller trosopplærer var tilgjengelig i
planleggingsperioden. Det kom dessverre veldig få på den «vanlige»
gudstjenesten.
(Her må vi ha et annet familievennlig opplegg neste gang.)
Vedtak: Menighetsuka 2018 bør tuftes på samme program med enkelte
forandringer.

Sak 13.17

(sak 8) KUP (Kirkens ungdomsprosjekt)
Torfinn Skuland som hadde vært på møte med noen av de som jobber i
KUP, la frem forslag om å fortsatt støtte denne organisasjonen, men
ikke binde oss til en spesiell sum.
Vedtak: Vedtaket om å gi kr. 5000 til KUP i året oppheves.
Tveit menighet gir innkomne midler av to (2) takkeoffer i året til KUP.

Sak 14:17

Oppsigelse og nyansettelse av trosopplærer og ungdomsleder.
Trond Strømme har sagt opp sin stilling som trosopplærer og
ungdomsarbeider fra 1.august 2017.
Hva er behovene videre for Tveit menighet? Tenke helhetlig for
menigheten videre, både i henhold til stab, menighetsråd og frivillige.
Forslag til vedtak: MR gir AU mandat til å utforme stillingsannonse for
trosopplærer og ungdomsarbeider.

Sak 15:17

Tveit kalenderen.
Rådsleder har utformet et brev til menighetens ungdomsavdeling med
henstilling om innsats blant ungdommen for salg av kalenderen.
Vedtak: Brevet til ungdomsavdelingen (Mega) fra menighetsrådet
vedtas, men siste setning om at MR stiller som sjåfører, strykes.

Sak 16:17

Deltakelse på innvielse av Tveit idrettshall.
Det blir stor åpningsfest med mange arrangement og aktører ved
åpningen av Tveit idrettshall 18 og 19. august 2017
AU foreslo at Tveit menighet stiller med musikkinnslag (ledet av kantor)
på festen kl.20,00 18.august 2017.
Vedtak: MR støtter forslaget om musikalsk deltakelse på åpningsfesten
av Tveit idrettshall.

Orienteringssaker.
 Barnekor / Soulchildren.
Torgny har kontaktet Ansgar skolen med forespørsel om et tre (3)
års engasjement i barnekor + for studenter i vår menighet.
Skolens ledelse skal vurdere dette, og vi får svar senere.


Handlingsplanen 2017-2020.
Da det bare er flombelysning på Tveit kirke som er tatt med i
handlingsplanen, vil MR sende et nytt innspill på hva vi ønsker i
Tveit i neste handlingsplan 2018-20121. Rådsleder skriver om
asfaltering av parkeringsplasser og ønske om diakon.



Ny domprost: Fred Henry Berg (58)



Bemanningen videre i Tveit menighet.
Vi diskuterte den nåværende bemanningen og hva som var
ønskelig fremover.



ENØK. Når alle kirker har hatt en gjennomgang ang. enøk, vil det
foreligge en tiltaksplan som MR skal gi sin uttalelse om før
sommeren (juni).



Det kom inn kr. 15478 til Kirkens Nødhjelp i bøsseaksjonen som
konfirmanter i DNK og Frikirken hovedsakelig sto for.



Konserten i Tveit kirke 04.04 med Hermanos Shantykor og
Veterankorpset hadde 157 betalende. Altså 15700 kr i kassa til
lydanlegg + gaver, slik at det ble ca 18000kr. Supert. Ellen N har
ringt og takket Ingrid Jæger (konferansier), Torfinn Dalene
(Veterankorpset) og Tor Flaa (Hermanos) for flott innsats.
E.N. ordner med en blomsterhilsen til Trygve Emil Tønnesen som
har gjort en kjempe innsats for å få dette til, og stadig bidrar med
bilder o.a. til vår menighet. Han vil også gi Ingrid, Veterankorpset og
Hermanos bilder fra konserten.



MR støtter forslagene til Kirkerådet i forbindelse med valg av diverse
råd. Daglig leder sender høringsuttalelsen.



Ledertreningskurs / inspirasjon for unge frivillige ledere.
Trosopplærer og voksenleder i Mega finner ev. kandidater til å være
med på kurset.



Menighetstur til Undeland misjonsgård 3-5 november.
Mer info senere.



Det blir ikke sportsgudstjeneste på Solsletta 28.mai, da det ikke
passet for verken korps eller barneidretten. Det blir trolig vanlig
gudstjeneste, siden vi er nokså nær friluftsgudstjenesten ved
Drangsholtvann den 11



Diakoniutvalget ytret ønske om at gullkonfirmantene selv skulle
arrangere konfirmantfesten i stedefor Diakoniutvalget og kirken.
Medlemmer i menighetsrådet mener at denne «gjenforeningen» av
gullkonfirmanter bør være kirkens og diakoniutvalgets ansvar.
Gyrd Kjevik (representant i diakoniutvalget) tar denne henstillingen
med tilbake til utvalget.



Gunn Bjerke refererte fra noen punkter som var oppe på
Fellesrådsmøte i april.
Prioriterte økonomiske løft:
Vågsbygd kirke har fått nytt tak.
Domkirken er i ferd med å få nytt tak.
Flekkerøy får ny kirke.
Det skal bygges nytt krematorium på Oddernes.

Eventuelt.

Spenning rundt sammenslåing av; Kristiansand, Sogndalen og
Søgne til ett felles Fellesråd i 2020.

Ellen Najmy Mørch

