Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD

Til menighetsrådets medlemmer
Menighetsrådsmøte nr. 5 ble avholdt torsdag 22.06.17 på Menighetshuset
Til stede: Torgny Bøhn, Torfinn Skuland, Gunn Bjerke, Astrid M Staalesen, Knut
Andres Borgen, Tommi Ottosen, Julia Kristensen, Gyrd Kjevik, Jens Olai Justvik,
Ellen Najmy Mørch
Avtroppende trosopplærer Trond Strømme og påtroppende trosopplærer Margot
Tangen deltok også på møtet.

Torgny hadde åpning.
Saksliste:
Sak 23:17

Godkjenning av innkalling / saksliste
og protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Med ønske om å bytte om på rekkefølgen av noen av sakene,
ble innkalling og saksliste godkjent.
Vedtak: Protokollen fra møtet 23.05.17 ble godkjent.

Sak 24:17

Søknad til Husstyret om tråløst nettverk og ny prosjektor.
Det er et «skrikende» behov for mulighet til å kunne kople seg på nett
og å kunne bruke en godt fungerende prosjektor under ulike
arrangement som både menigheten og leietakere av huset deltar på.
Dette har vi ikke i dag, og Torgny har skrevet et søkerbrev til Husstyret
ang. dette.
Vedtak: MR støtter leder av menighetsrådets brev til
Husstyret, og daglig leder sender det til leder av Husstyret.

Sak 25:17

Regnskapsoversikt.
Vi gjennomgikk i grove trekk regnskapet pr.31.mai.
Vedtak: MR tar regnskapet til etterretning.

Sak 26.17

Strategi videre. Konkrete satsingspunkter.
Vi jobber sammen om en strategi for videre satsingspunkter for vår
menighet.

Vedtak: MR satt opp noen satsingspunkter som de mener er viktig
å jobbe videre med for å nå et større engasjement blant barn, unge
og deres foreldre.
Disse punktene er:
*Dåpsopplæring. Oppfølging etter dåpen. Markeringer og tilbud for 1,2,3
og 4 åringer.
Kombinasjon: Dåpshandling – kirken – Supertorsdag.
*Babysang. Ruth Lona Langnes har sagt seg villig til å ha dette hver
tirsdag fra september.
*Soulchildren /barnekor.
*Supertorsdag: Mulighet for å utvide konseptet ved at det foregår flere
ting den dagen (eks. legge Soulchildren, band og eller
ungdomskor/gruppe til den kvelden)
Kunne av og til ha et tema / lite foredrag som de voksne kan ha en
diskusjon på mens barna er i grupper.
*Kunne tilby SFO / Etter skoletid en gang i uka.
*Flere enn et gudstjenesteutvalg. Ulike utvalg for ulike behov.
Disse og flere forslag må diskuteres videre og settes opp med
prioritering. Realistiske prioriteringer etter mål for arbeidet og hva vi har
kapasitet til både i forhold til menneskelige ressurser, romkapasitet og
økonomi.

Orienteringssaker.


Trond fortalte litt om tanken bak skjemaet: Hvorfor finnes Tveit menighet?
Skjemaet kan hjelpe til bevissthet og ev. brukes i forbindelse med
strategien videre for vår menighet.



Vedtak i Mega ang. unge voksne over 18/19 år.
Ungdom som er ferdig med videregående (18/19år), og som ønsker å
være videre i Mega må ta lederkurs og være medhjelpere/ledere. Vil de
kun være medlem, er ikke det lenger mulig. De oppfordres heller da til å
danne en ny gruppe.
*Julia fortalte at det finnes en slik gruppe nå, og at de er hjemme hos
noen privat på fredagskveldene. Ikke fast opplegg. Mest sosialt.
Menigheten kan være behjelpelig med f.eks. å tilby tilholdssted,
andaktsholdere e.a.



Invitasjon til informasjons- og planleggingsmøte vedr. formannskapets
besøk i Tveit 13.sep.
Det ble nedsatt en komite bestående av: Torgny Bøhn, Gunn Bjerke og
Ellen Najmy Mørch. De vil sette opp punkter de ønsker å fremme på
vegne av Tveit menighet på idemyldring-møte på Ve skole 28.aug og
senere for Formannskapet 13.september.



Den nye trosopplæreren Margot Tangen begynner 1.september 2017



Kontorene er helt stengt i uke 27- 28-29-30-31-32

Eventuelt.


Julia Kristensen må ha permisjon fra menighetsrådet høsten 2017 pga.
skolegang.



Jens Olai informerte om at det vil bli lagt til rette for en Pilegrimstur fra
Oddernes kirke til Tveit kirke lørdag 2.september. Prest; Jon Andreas
Lauvland er «primus motor».
MR synes det er flott at også gamle Tveit kirke med sin historie kommer
frem via denne Pilegrimsvandringen.



Gunn refererte fra Fellesrådet.
*Fellesrådet hadde fått en interessant omvisning og informasjon av
Tomas D. Gabrielsen om nytt renseanlegg på krematoriet i Oddernes.
Pga. oppgraderingen, vil krematoriet i Oddernes være stengt en periode,
og kremasjonen vil skje ved andre krematorier.
*Pga. konstruksjon i de verneverdige kirkene Oddernes og Tveit, vil det
ikke bli installert varmepumper der. Annen løsning i forbindelse med
ENØK må utarbeides.
*Tegninger over nye Flekkerøy kirke er tilgjengelig for alle.
*Spennende med sammenslåing av kommunene; Kristiansand. Søgne og
Songdalen.

Ellen Najmy Mørch

