Referat fra møte i Tveit Menighetsråd
Sted: Menighetssalen, Tveit kirke
Tid: Onsdag 22.sept 2010, kl.18:30
Til stede: Peter Johansen, Karen-Sofie Wilhelmsen, Thor-Arne Borlaug, Lillian Hetlevik,
Ludvig Johansen, Erita Gangdal og Bodil Hugaas Torgersen.
Meldt forfall: Grethe Kråkenes
Sak 48/2010 Godkjenning av referat og saksliste
Ok
Sak 49/2010 Temakvelder høst 2010
Behandles på neste møte
Sak 50/2010 Evaluering av konfirmasjonsgudstjeneste og 6 års gudstj.

+ Dette var bra
Forbedringspotensiale
6-årsgudstjenesten:
Sjekke at det ikke kolliderer med tur til
Fjellvann da mange går hit hvis været er bra
Godt frammøte, dåp
Fin gudstjeneste
Mange ble igjen til grilling på
kirkebakken, også dåpsfølge
Godt vær
Konfimasjonsgudstjenestene:
En ekstra gudstjeneste
Lett sangbare og flotte salmer/sanger
Parkeringsvakten må ha vest
Passe frammøte, ikke for overfullt, 338 på
Avklare oppgaver bedre på forhånd
det meste
Evt vurdere om konfirmantene skal sitte
Offer: over 10.000 til lydanlegg i kirken
slik at de blir sett av menigheten (etter
innspill fra publikum)
Passe varighet
Ledig og uformell tone, samtidig som den Generelt:
høytidelige rammen ble ivaretatt
Utarbeide instruks for lydanlegg
Forbønn-lystenning-rose-seremoni flott
Kurse flere i å styre ppt-presentasjon
Parkeringen fungerte bra
Sak 51/2010 Soul-children- barnekoret
Ikke klarlagt, behandles på neste møte

Sak 52/2010 Diakoniens dag og 50 års konfirmantgudstjeneste
Diakoniens dag 3.oktober kl. 1700
Ingen klokker denne dagen
Kjøkkentjeneste: Karen Sofie og Bodil møter senest kl. 16.00
Mat: Smørbrød og kakao/kaffe/te, smøres i forkant
Erita handler inn og dekker

50-årskonfirmantgudstjeneste 10.oktober
Klokker: Peter
Kjøkkentjeneste: Thor-Arne og Ludvig
Kontaktperson for konfirmantkullet: Thor Arne sjekker det ut
Konfirmantene inviteres pr brev
Erita handler inn
Baking: Bodil, Thor-Arne, Karen Sofie, Erita. Vi skal ha fylte kaker (teskje-kaker)

Sak 53/2010 Høsttakkefest/søndagsskolens dag
Klokker: Norma Nilsen
Søndagsskolen/koret deltar
Kirkekaffe: Foreldre i Attention baker boller, Erita spør
Søndagsskoler i distriktet inviteres ved brev: Søndagsskolen i Tveit, Breivik
søndagsskole, Barneforening Tveit, Barnelaget på Haugland, andre? Inviteres til å delta
med felles sang som del av gudstjenesten, kjente sanger. Erita sender ut invitasjoner.
Erita pynter kirken

Sak 54/2010 Gjenvalg 2011
Disse stiller: Thor-Arne, Erita, Lillian, Bodil (med forbehold)

*Eventuelt
1) Takkekort fra 80-åringer
2) E-post fra Viksund ang regnskapet:
Vi har ikke levert inn noe i år. Dette skyldes ulike forhold, men må ordnes straks
Kasserer savner etterlyste kvitteringer og bilag + kontoutskrifter fra jan-mars.
Erita sender liste med kt.nr til offer-mottakere til Bodil snarest.
Thor-Arne leverer kvitt for innskudd av offer til Bodil snarest.
Det må ordnes bruksrett og tilgang til Nettbank for kasserer og formann (ikke bare
betalingstjenesten). Kan ikke hente ut kontoutskrift før dette er i orden.
Kasserer sender inn så snart hun mottar disse og kan føre konteringsark
Det skal ikke betales ut honorar eller annet i kontanter. Alt skal gå gjennom bank!
Mulig å ha en kassabeholdning? Bodil undersøker til neste møte.
NB! Haster å ordne dette.

Møtet heves
Bodil Hugaas Torgersen, ref.

