Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD

Til menighetsrådets medlemmer
Møte nr. 4 ble avholdt tirsdag 23.05.17 kl. 18,30 på Menighetshuset
Vikarprest Jens Olai Justvik deltok på møtet.
Forfall: Torfinn Skuland og Julia Kristensen

Knut Anders Borgen hadde åpning

Saksliste:
Sak 17:17

Godkjenning av innkalling / saksliste
og protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
Vedtak: Protokollen fra møtet 25.04.17 ble godkjent.

Sak 18:17

Handlingsprogrammet 2018-2021 (Se vedlegg)
MR leder har skrevet en uttalelse på vegne av Tveit menighet til
kommende handlingsprogram. Det gjelder utvidelse av parkeringsplass
ved kirken og ønske om Diakon i menigheten.
Vedtak: MR vedtar den skriftlige uttalelsen, og daglig leder sender den
til Kirkevergen og økonomiansvarlig i Fellesrådet.

Sak 19:17

Ansettelsesutvalg.
Vedtak: MR nedsatte et utvalg i forbindelse med intervju til stillingen
som trosopplærer/ungdomsleder bestående av Ellen N. Mørch (stab) og
Torfinn Skuland (menighetsråd). Lars Ivar Brattsberg
(ungdomsrådgiver) blir brukt som en ressurs i forkant eller blir med på
intervjuene.

Sak 20:17

Møter i AU og Menighetsråd høsten 2017
Vedtak: MR har møter følgende datoer;
20.juni(?) 19.sep. 24.okt. 28.nov. 12.des.



Møtedatoer til høsten.
Fellesrådet
Arbeidsutvalget Menighetsrådet
13.juni
6.juni
20juni.
12.sep.
17.okt.
21.nov

5.sep.
10.okt.
14.nov.

19.sep
24.okt.(Felles-uke?)
28.nov.
12.des.
Avslutningsfest?

Sak 21:17

Høytalerbehov i Tveit Kirke
For å kompletter det nye lydanlegget har vi behov for nye høyttalerne i
kirken. De vi har i dag er utrangert, de er gamle, spraker i lyden og er
veldig tunge å håndtere.
Vedtak: MR går inn for at det kjøpes inn to nye høyttalere til kirken til en
verdi av ca. kr. 25000. Kirketjener Øyvind Brennsæter koordinerer
innkjøpet i forhold til det resterende lydanlegget.

Orienteringssaker.


Jens Olai Justvik var med på møte, og MR medlemmene var glad
for at han har fått 70 % stilling som vikarprest ut august.
Han skal også følge konfirmantene til konfirmasjonen 23. september.
Vi trenger stabilitet, og håper på en ev. forlengelse i Theis Salvesen
sitt sykefravær.



«Skogsmesse» sammen med Frikirken 11.juni.
Jens Olai Justvik, Trond Strømme og Kjell Audun Herje har planlagt
Gudstjenesten og fordelt oppgaver. Det trekkes inn flere deltakere i
selve gudstjenesten og i lekene i etterkant. Konfirmantene blir med.
Mer barn/familie-vennlig opplegg enn tidligere.



Frikirken har ikke pr. i dag avholdt sitt møte der de har oppe videre
samarbeid med DNK. Det er derfor ikke gjort et formelt vedtak på
om det blir en felles uke sammen med oss, et mindre samarbeid
eller ingen felles uke.



Torgny skriver en søknad til Kirkevergen /Fellesrådet om dekking av
utgiftene ved nytt lydanlegg m.m. i kirken.



Det er til sammen kommet 8 søkere til hele 100% stillingen som
Trosopplærer og Ungdomsleder eller den ene av stillingene.
MR ønsker å satse ekstra på barn og ungdomsarbeidet, og det er
viktig at vi ansetter en eller to som kan gjøre en god jobb med å
fremme og utvikle dette arbeidet.



Tre av fire kontorer får et «ansiktsløft» i sommer. Veggene lysnes og
gulvene pusses og lakkes. Kontorene skal ryddes i uke 26, slik at
oppussingen kan begynne i uke 27. Kontormøbler m.m. settes inn i
kirkerommet.

Kontorene vil derfor bli stengt lenger enn den egentlige ferien i
sommer.


Orienteringen om regnskapet ble utsatt til neste møte
pga. forglemmelse.



Det skal være inspirasjonssamling for diakonatet den 7.sep.
Da det er få fra diakonatet i Tveit som kan, ønsker de å opplyse om
at det er mulig for andre interesserte å bli med.



Et par gullkonfirmanter er selv behjelpelige sammen med diakonatet
med å arrangere festen i menighetshuset 8.oktober.



Kantorstillingen.
I skrivende stund er kantorstillingen uklar fra høsten 2017 av.



Konfirmasjonstid på høsten. Det er forskjellige meninger om det er
best å ha konfirmasjon på høsten eller våren.
Vi mener det må gå en tid før vi ev. ser resultat av flytting fra vår til
høst. Det praktiseres begge deler rundt i menighetene.



Noe som er viktig å forbedre uansett tid for konfirmantundervisning
og konfirmasjon er: tidlig ute med informasjon til nye potensielle
konfirmanter og deres foreldre. Et godt opplegg med tett samarbeid
mellom prest og trosopplærer.



I forbindelse med at Trond Strømme (trosopplærer) slutter, blir det
en liten markering i gudstjenesten 25.juni. Daglig leder overrekker
en blomst og sier noen ord.



Et tips til markering av dåpsbarn. Det «gis» en gave når barnet blir
døpt, men gaven fås først i en gudstjeneste senere som markerer
alle døpte barn det året. (Noe å tenke på i 2018?)

Eventuelt.

Ellen Najmy Mørch

