Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD

Til menighetsrådets medlemmer
Menighetsrådsmøte nr.8 ble avholdt tirsdag 28.nov. på menighetshuset.

Forfall: Julia og Tommi

Gunn leste en artig julefortelling fra skolemiljøet.
Sak39:17

Godkjenning av innkalling / saksliste
og protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent.
Vedtak: Protokollen fra møtet 24.20.17 er godkjent.

Sak 40:17

Ny nettside for Tveit menighet.
Den nettsiden vi har i dag, dekker ikke alle behov vi har fått etter hvert.
Agrando har en mer dekkende nettside-modul og vi kan kople oss på
Medarbeideren (vårt administrasjonsprogram) som brukes av staben i
dag.
Vedtak: Tveit menighet bytter leverandør av nettside i 2018 fra
Umbrako til Agrando.

Sak 41:17

Ny dato ang. avslutning for MR og Stab?
Det viser seg at flere er forhindret i å ha avslutning før jul den 12.des.
Forslag om heller å gjøre litt ekstra ut av siste møte før sommeren.
Vedtak: Møte/ avslutning den 12.des. avlyses.

Sak 42:17

Årsmøte 2018.
Vedtak: Årsmøte i 2018 legges til søndag 11.mars etter
gudstjenesten. (Avslutningen på menighets-uka. Ikke felles-uka, slik
det sto i innkallingen)

Sak 43:17

Datoer for møte i Fellesråd, Arbeidsutvalg og Menighetsråd
vinter/vår 2018.
Arbeidsutvalg
Fellesråd
Menighetsråd
09.01
23.01
13.02
13.02
20.02
03.04
15.05

24.04

17.04
29.05

12.06
Selv om ikke alle kan møte hver gang, ble disse datoene fastlagt.
.
Orienteringssaker.


Økonomisk oversikt. Regnskapet viser et samlet underskudd pr.
28.11. på 112535kr. Det vil komme inn en del bl.a. på annonser til
Bladet vårt og givertjenesten, men vi må regne med et underskudd
som vi må ta fra Fond. Rådsleder og daglig leder går nøyere
gjennom regnskapet sammen med Torgeir Wadseth
(regnskapsfører)



Opplysning om måter å sponse menigheten økonomisk.
Det er laget et lite billedillustrerende skriv med 3 ting å gi som en
julegave til menigheten. Dåpsengel, konfirmantbibel og sponse en
konfirmant (Se vedlegg)
Andre forslag for å få inn mer penger.: Et slags «loppemarked»,
Salg fra biler, der vi tar en parkeringsavgift, Faste givere bes gi litt
ekstra, konkrete ting å gi til som spres på nettsiden ++
Gunn Bjerke tar også kontakt med Gunnar Adolf Aanesland til å
hjelpe oss med gode ideer for å få inn ekstra penger til menighetens
arbeid.



Torgny skrev en søknad til Riksantikvaren ang. maling av
brystpanel langs veggene nede i kirken, og vi har fått positivt
svar på den. Vedlikeholds-koordinator Bjørn Reinhardtsen påser at
det blir gjort før jul.



Hånes skal ha fest for barn og voksne 3.feb. kl. 16,00-18,30 og
trenger 8-10stk. til å være med å servere. Vi har pr. 28.11. 3 sikre
og 4 usikre til servering. Daglig leder har kontakt med kontaktperson
i Hånes; Arild Hegland.



Supertorsdagsfest 25.jan. Planleggingskomite;
Supertorsdagsgruppa + Torfinn Skuland. Margot Tangen er leder for
komiteen.



Etiske retningslinjer for barn og ungdomsarbeidet.
Menighetsrådet støtter forslaget om å ha Etiske retningslinjer for
barn og ungdomsarbeid i tillegg til politiattest for ledere som jobber
med barn og unge i menigheten vår. Vi bruker det vi har fått fra
kirketorget.

Eventuelt.


Det har kommet folk etter gudstjenester som har ønsket å ha en
fredelig stund i kirken. Forslag om å spørre kirkeverter om å være 12t. ekstra i kirken for å kunne ha Åpen kirke etter gudstjenesten.



Vask i Forpakterboligen.
Knut Anders tar ansvar for å ta dette opp med Mega klubben.
Øyvind bes ta ansvar for innkjøp av rengjøringsmiddel.



Forslag om å ha «Sportsgudstjeneste» 6.mai på Solsletta ble støttet
av menighetsrådet. Jens Olai Justvik tar kontakt med
barneidrettsleder i Tveit og Ruth L. Sandvik tar kontakt med
skolekorpset.



NB. Vi trenger flere annonsører til Menighetsbladet. Gunn Bjerke og
en fra Hånes jobber med saken.



Høringsuttalelse ang. Felles lov for tros og livssynsamfunn.
Vi venter på endelig uttalelse fra Fellesrådet ved kirkeverge Hans
Erik Ruud, og gir vår ev. støtte til den.



Vi lager en oversikt over ulike arrangement i menighetens regi
utover våren, og sprer dette via nettsiden, facebook og på opptrykte
skriv/plakat.
Bygdekvinnelaget ønsker å sponse nye glassvaser til kirken, og vi
sier tusen takk til det 




Diakoniutvalget tar ansvar for å pusse lysestaker i kirken og
menighetshus før jul.



Gyrd Kjevik får med 1-2 fra Diakoniutvalget til å hjelpe med kapper til
konfirmantene ved Lysmessa 17.des. Lysmessa begynner kl. 19,00



Astrid Staalesen har skrevet en nydelig fortelling om engelen Under
som er litt annerledes enn de andre englene, men gjør mange små
undre. Fortellingen slutter med det som vi nå gjør i Tveit kirke i
forbindelse med dåpsengel for dåpsbarna.
Historien til Astrid som er illustrert av Olga E.G. Nilsen, skal Astrid
lese når alle dåpsbarna (gjennom et år) får sin dåpsengel i en
spesiell gudstjeneste på høsten.



AU setter seg sammen 7.des. for å lage innspill til utlysningstekst
for søknad om ny sogneprest i Tveit menighet.

Ellen Najmy Mørch.

