Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD

Til menighetsrådets medlemmer
Menighetsrådsmøte nr. 6 ble avholdt tirsdag 19.september kl.18,30 på
menighetshuset.
Til stede. Torgny Bøhn, Torfinn Skuland, Astrid Marianne Staalesen, Knut Anders
Borgen, Tommi Ottosen, Gyrd Kjevik, Jens Olai Justvik og Ellen Najmy Mørch
Forfall: Julia Kristensen og Gunn Bjerke
Torfinn Skuland hadde åpning
Hvordan tenke ungdomsarbeid i DNK?
Før vi begynte på selve MR møte, var MR
medlemmer, Stab og Britt Helen Finstad (frivillig
ungdomsleder) samlet i kirkesalen og fikk et
foredrag av Lars Ivar Brattsberg
(ungdomsrådgiver).
Lars Ivar hadde en nyttig og god time med tanker
og erfaringer om hvordan man kan tenke helhetlig
rundt ungdomsarbeidet………
Saksliste:
Sak 27:17

Godkjenning av innkalling / saksliste
og protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
Vedtak: Protokollen fra møtet 22.06.17 ble godkjent.

Sak 28:17

Gave til brudepar ved vielse i Tveit kirke.
Det er noen år siden boka; Tveit kirke 800 år kom ut, og det var på tide
å finne en ny gave til brudepar som gifter seg i Tveit kirke.
De fleste andre menigheter gir Bibel.
Vedtak: Tveit menighet gir Bibler til brudepar som vies i Tveit kirke
f.o.m. høsten 2017.
(Daglig leder undersøker ulike slags bibler)

Sak 29:17

Kirkeskyss.
Det er meldt behov for å gjenoppta kirkeskyss i vår menighet.
Torgny Bøhn stiller seg villig til å stå på lista.

Daglig leder forespør Kirsten og Roald Pedersen, Nils Gustav Røinaas
og Tomas Drangsholt om også å stå på en liste som folk kan ringe til for
kirkeskyss.
Når vi har fått noen på lista, vil det publiseres i gudstjenester, på
nettsiden vår og i Bladet vårt.
Vedtak: MR vedtar å få i gang kirkeskyss igjen.

Sak 30.17

Strategisamling for Stab og Menighetsråd.
I og med «ny» satsing på barn og unge i vår menighet, ønsker vi å
bruke et eller flere av menighetsrådsmøte e.a. til å få felles
forståelse/eierskap til vår strategi.
Vedtak: Stab og Menighetsråd møtes til Strategisamling i
forbindelse med et ordinært menighetsråd en gang i halvåret.

Sak 31:17

Dåpsengler.
Etter diskusjon og positivitet i MR ble de første dåpsenglene gitt i
august. Disse englene i tre og leire (som er laget av Hanne Timenes
Gundersen) skal stå i kirken frem til neste høst. Da blir dåpsfamiliene
invitert til en gudstjeneste for å hente dem.
Vedtak: MR vedtar å innføre dåpsengler som gave ved dåp.
Dåpsenglene står synlig i kirken i løpet av et år, og dåpsbarna bes
for ved hver gudstjeneste. Dåpsfamilier blir invitert til en
gudstjeneste på høsten, og får da ta med seg englene hjem.

Sak 32:17

Juletrefest eller nyttårsfest?
Vi ønsker å ta en pause med juletrefester etter at det har vært dårlig
oppslutning de senere år.
Samlingsfest
Vi diskuterer hva som er hensiktsmessig utfra tidligere erfaringer.
Vedtak: Det legges en «oppstarts fest» for hele menigheten hvert
halvår i forbindelse med Supertorsdag. Første Supertorsdag på
høsten og første Supertorsdag på nyåret.

Sak 33:17

Åpen kirke ved kriser / tragiske hendelser.
Vi så på mail fra Torgeir Wadseth med erfaring fra Åpen kirke i
forbindelse med det tragiske dødsfallet til en av våre ungdommer.
Med enkelte forandringer / tillegg ble planen vedtatt.
Vedtak: Tveit menighet har en rutine for åpen kirke ved kriser.

Orienteringssaker.


Vi går fra mCASH til Vipps f.o.m.1.september.



Helgeturen for hele menigheten 3-5 nov.



Bønnekrukke i kirken og på menighetshuset.



Husstyret har vedtatt å kjøpe ny prosjektor til menighetshuset.
Øyvind Brennsæter har foretatt innkjøpet på vegne av dem.



Kort referat fra møte med politikere på Ve skole 13.sep.(Torgny/ Jens Olai)



Ny Trosopplærer Margot Tangen og Kantor Ruth Loland Sandvik (som er
tilbake) begynte 1.sep.

Eventuelt.
 Bruk av menighetshusets kirke-sal.
Det foreligger ikke noe skriftlig(så vidt rådsleder og daglig leder vet) vedtak
på at kirkesalen i menighetshuset må brukes til et bestemt antall
gudstjenester i året.
Vi trenger å tenke nytt i forhold til bruk av kirkerommet.
Det er få som kommer på gudstjenestene på menighetshuset.
Forslag på at ungdommen (Mega +)kan Lage gudstjenester tilrettelagt for
unge med kafe/kiosksalg ++ nede i kjelleren etterpå. F.eks. på Megakvelder en gang i mnd.
Forslaget legges frem for trosopplærer.


MR leder, daglig leder og prest jobber videre med å utvide stilling for
kirketjener Øyvind Brennsæter.



Bønnekrukken i kirken må flyttes til bak ved barnekroken.
Det blir for trangt ved siden av lysgloben. Spesielt med tanke på at det «i
det rommet» er beregnet plass for rullestolbrukere.



Gyrd fortalte at ikke alle 6 åringene hadde fått brev om 6års boka.
(Eksempelvis en gutt som bodde i bygda, men som er døpt på Lund)
Vi bør høre med skolen om vi kan få klasselister og så kontrollere dem mot
Labora. (Trosopplærer blir informert)



Knut Anders informerte fra Husstyret om at i forbindelse med utbygging av
garasje for naboen på hans eiendom, har han gitt lov til brukere av
menighetshuset ved behov å parkere på inntil fire plasser på hans
eiendom.

Ellen Najmy Mørch.

