Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD

Til menighetsrådets medlemmer
Menighetsrådsmøte nr. 7 ble avholdt tirsdag 24.oktober på menighetshuset.
Til stede: Torgny Bøhn, Torfinn Skuland, Gunn Bjerke, Astrid Staalesen, Knut Anders
Borgen, Tommi Ottosen, Gyrd Kjevik, Jens Olai Justvik, Ellen Najmy Mørch
Forfall: Julia Kristensen
Astrid hadde åpning med å lese: Frans av Assisi’s bønn
(Et minne om Theis, som alltid ville ha med den på 1.mai gudstjenesten
i Domkirken).
Sak34:17

Godkjenning av innkalling / saksliste
og protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.
Vedtak: Protokollen fra møtet 19.09.17 godkjent med en kommentar på
at det ikke pr.24.10 var undersøkt ang. gaver til brudepar.

Sak 35:17

Hva med Fellesmøtene i fremtiden?
Evaluering av årets Fellesmøter.
Vedtak: Vi avventer endelig avgjørelse etter at staben i menighetene
har evaluert, og kommet frem til hvordan samarbeidet skal fortsette.

Sak 36:17

Handlingsprogrammet 2018-2021
Punkter fra Tveit MR.
 Kirketjenerstillingen
 Diakonstilling
 Parkering
 Økonomisk dekking av lydanlegg i kirken
Vedtak: De 4 punktene meldes til Kirkevergen / Fellesrådet som ønsker
fra Tveit menighetsråd for Handlingsprogrammet 2018-2021

Sak 37:17

10% stilling som medhjelper til trosopplæring.
Vedtak: Daglig leder sender brev til personalsjefen i fellesrådet med
punkter for hva stillingen skal inneholde.

Sak 38:18

Nye måter å få inn penger til menighetens arbeid på.
Med ekstra satsing på barn og unge, og investering i nytt lyd og bilde
anlegg i kirken, er det behov for å tenke nye måter å få opp økonomien i
menigheten.
Vedtak: MR foreslår:
Spons en dåpsengel, en bibel, en konfirmant.
Tveit-kaffe fra Carlos.
Ny konsert i kirken (Trygve Tønnessen kontaktes)
Nabofest i november 2018.

Orienteringssaker.
 Søknadsbrev til Kirkevergen om refusjonskrav på lydanlegg til kirken
ble avslått. Ny søknad blir lagt ved med Handlingsprogrammet.

Eventuelt.
 Litt referat fra Fellesrådet ved Gunn.
*Det skal komme ny kirkelov. Kirkevergen lager et forslag som blir sendt MR til
vurdering.
*Ønske om en deling av økonomisk støtte mellom stat og kommune slik som
nå.
*Gravferdsordningen forblir i DNK.
*Forslag til Menighetsuke i uke 10 i 2018.
Innhold:
Mandag 05.mars: Mandagskafe (?)
Tirsdag 06.mars:
Onsdag 07.mars: Kvales kl. 16,30?
Onsdagsmøte kl. 19,30
Torsdag 08.mars: Supertorsdag
Fredag 09.mars: Basar
Lørdag 10.mars: Ungdomsarrangement
Lørdag 11.mars: Supersøndags gudstjeneste
(Vedtak fattes senere i MR)
*Det bør skrives regler for bruk av Forpakterboligen.
(Staben tar den jobben )
*Forslag om medarbeiderfest ute i mai/juni.
Dette kommer vi tilbake til.
*Det ble fordelt ansvar i forbindelse med 1.søndag i advent.

Ellen Najmy Mørch.

