Den norske kirke

TVEIT MENIGHETSRÅD
Til menighetsrådets medlemmer
Menighetsrådsmøte nr.8 ble holdt tirsdag 27.10.2015 kl.18,30 i menighetshuset.
Til stede: Torgny Bøhn, Roald Pedersen, Torgeir Wadseth, Marit E. Jøssang, Marit Valseth,
Ragnvald Jæger, Kari Noddeland, Anne Lise Sødal. Torfinn Skuland, Gunn E. Bjerke, Julia
Kristensen, Tommi Ottosen, Knut Anders Borgen, Olav Espegren, Ellen Najmy mørch
Fravær: Theis Salvesen, Marit Salvesen, Laila Aasen, Gyrd Kjevik
Dette møte var et samlingsmøte med gamle og nye medlemmer, og ikke et vanlig møte med
saker til vedtak. Derfor blir det ikke en vanlig protokoll.


Åpning ved Torgny.
Tanker rundt inntrykk fra menighetsturen.



De som har representert menighetsrådet i de ulike utvalgene fortalte litt om hva
utvalgene inneholdt.



Torgeir hadde et innlegg om sine opplevelser ved å være med i menighetsrådet. Mye
positivt med å være med. Godt fellesskap. Blir bedre kjent med enkeltpersonene i
menigheten. Viktig å skille sak og person. Leser saksliste og referat med interesse.
Setter seg inn i sakene. Viktig å prioritere møtene.
*Torgeir har 10% jobb i menigheten og fortsetter å føre regnskapet selv om han har
sluttet i menighetsrådet.



Trosopplærer Trond Strømme kom også og fortalte litt om sine mål og hva han jobber
med. Trosopplæringsplanen ligger på nettsiden vår tveitmenighet.no.
Han trenger en del medhjelpere til de mange aktivitetene han arrangerer, og vi i
menighetsrådet har medansvar for å hjelpe han med det.



Lørdag 7/11 skal Tveit menighet stille med 6 personer for å servere på giverfesten til
Hånes menighet. Dette er en gjensidig hjelp vi har mellom menighetene.



Torgny Bøhn sa seg villig til å stille som leder av det nye menighetsrådet og Torfinn
Skuland som nestleder. Dette ble vedtatt ved akklamasjon.
Etter møteslutt, sa Gunn E. Bjerke seg villig til å stille som representant til Fellesrådet.



Gode smørbrød fra Lanternen ble servert i pausen.
Referent:
Ellen Najmy Mørch

