Årsmelding 2012
Menighetens årsmøte 14.april 2013.
«Tveit menighet ønsker å være en inkluderende
menighet der vi tjener Herren med glede.»
Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som legger ned et stort arbeid i Tveit
kirke
Soknerådet har hatt 11 møter og behandlet 49 saker.

Det nye soknerådet som begynte november 2011 har følgende medlemmer:
Formann: Thor Arne Borlaug

Nestformann: Erita Gangdal
Representant fellesrådet: Frode Hanuren
Styremedlemmer:
Doris Karin Stikkholmen
Karen Margrete Hugaas Myrdal
Bjørg Helga Iversen

Varamedlemmer

Randi Torgersen sekretær
Vibeche Skotnes
Berit Garmann
Anne Karin Gullbrå Hilleren

Når det gjelder de faste aktivitenene i kirken er det beundringsverdig å se hvilket arbeid som
gjøres.

Vi har følgende faste aktiviteter:

Formiddagstreffene som har sine faste møter én gang i måneden. Det har vært litt færre
frammøtte enn tidligere, men samlingene har vært fine.

Vi har også et ukentlig småbarnstreff hvor mødrene tar med de små og samles til lek og kos.

Kirkeforeningen hadde i 2012, 7 samlinger, og de ønsker at det gjerne kunne vært flere på
møtene. Basaren i fjor høst var svært vellykket, med menighetssalen fylt til randen av folk.
Tveit barnekor ”Attention” og søndagskolen har hatt 18 samlinger i fjor, og året begynte med
en julefest. Ledere for søndagsskolen har vært Doris Stikholmen og Eva Borlaug. Barnekoret
har vært ledet av Anette Fjelltoft og Anne Hilleren.

I fjor ble også den årlige menighetsturen gjennomført. Denne gikk i år til Os med besøk på
Os- elvarverkstad og middag på Oseana. På veien til Os var vi i Ytrebygda arbeidskirke med
omvisning og andakt. Videre gikk turen over Fanafjellet med et stopp ved klosterruinene på
Lysekloster.

Fjorårets fasteaksjon gikk veldig bra. Det rekordstore kullet med konfirmanter var ivrige og
flinke til å samle inn penger, og det kom totalt inn kr 34200 til Kirkens Nødhjelp.

Institusjonene i menigheten har jevnlig besøk av prest og soknediakon. Ravnanger bo- og
omsorgsbolig har andakt 2 ganger pr måned. Tveit omsorgsbolig en gang pr måned. På Tveit
hjelper også menighetens diakoniutvalg til.
Menigheten har også holdt på tradisjonen med å gi en gave til dem som fylte 80 år, og i 2012
fikk de boken «De som drog ut» om misjonærer fra Askøy.

Litt om gudstjenestelivet i Tveit:

17.mai-gudstjenesten ble i fjor flyttet innendørs på grunn av regn, noe som førte til et noe
lavere oppmøte. Felleskorpset spilte til salmene, og det ble, til tross for været, en fin
høytidsstund. Fireårs og seksårs - gudstjenestene ble feiret på tradisjonelt vis med grilling og
leker etter gudstjenesten. Her må fire års gudstjeneste nevnes spesielt, med 43 bøker som ble
utdelt.

Tradisjonen tro var det fellesgudstjeneste på Herdla 1.pinsedag også i fjor. Kirken var nesten
full, og etter gudstjenesten var det god mat å få kjøpt ved Kyrkjelydshuset.

Eldregudstjeneste med middag i menighetssalen etterpå ble godt mottatt. Menighetsrådet får
gode tilbakemeldinger om at dette er et bra tiltak som blir satt stor pris på.

Konfirmasjonsgudstjenestene gikk over to søndager og to lørdag, til sammen seks
gudstjenester. Konfirmantene er i undevisningstiden med og hjelper til som ministranter
under gudstjenester i vårhalvåret og de tar oppgavene alvorlig.

På gudstjenesten til 50 års konfirmantjubileumet var det kirkekaffe etter på. Der koste
«konfirmantene» seg og fikk bl.a. prate om gamle dager. Vi får likevel ikke så mange
påmeldinger som vi skulle ønske, og vil se på om det finnes bedre måter å løse dette på.

Julaftengudstjenestene samlet mye folk. På den første deltok barnekoret og på den andre
deltok felleskorpset.

Flere av barneskolene har hatt skolegudstjeneste før jul og før påske. Barnehagene har også
hatt jul og påskebesøk i kirken. Det er godt samarbeid med skolene og barnehagene

Teamarbeidet
I januar 2012 startet vi også teamarbeid i Tveit menighet. Prestene våre hadde erfaring med
det fra andre menigheter, og vi fikk god starthjelp fra bl.a kirkekontoret ved Anne Borghild
Andersen. Vi har fire team, de består av:

Team 1: Bodil Hugaas Torgersen, Bjørg Helga Iversen, Frode Hanuren, Randi Torgersen.
Team 2: Thor-Arne Borlaug, Eva Borlaug, Karin Sofie Wilhelmsen, Åge Wilhelmsen.
Team 3. Vibeche Skotnes, Doris Stikkholmen, Jan Ingve Grønnevik, Stina Marie
Stikkholmen.
Team 4: Karen Margrethe Hugaas Myrdal, Berit Garman, Grethe Kråkenes, Trond Kråkenes.

Oppgavene består av:
1. Kirkevert som informerer menigheten før gudstjenesten starter og er leder i teamet.
2. Medliturg som leser tekster og bønner.
3. Dåpsvert som deltar på dåpssamtale noen dager før gudstjenesten, og leder dåpsfølget.
4. Én som styrer powerpoint fra galleriet, og gir menigheten god oversikt over alt som
skjer under gudstjenesten på storskjerm.

Alle i menighetsrådet deltar i et av teamene. På et halvår deltar hvert team ved ca fire
gudstjenester.
Presten har ansvar å sende ut informasjon om gudstjenestene til teamene ved teamleder, og
ordningen med å være organisert i team har fungert svært godt.

Gudstjenestebesøket har gått noe ned, fra 6223 til 5957, men dette har sammenheng med
totalt antall gudstjenester, og hvilken type. Familiegudstjenester og konfirmasjoner trekker
betydelig opp. Gjennomsnittlig oppmøte var derimot 102,7 mot 91,5 året før. Alle disse
tallene gjelder alle gudstjenester i soknet, inkludert institusjoner.
Hvis vi ser på gjennomsnittlig oppmøte for søndagsgudstjenester var tallet 134,2, mot 143,4
for 2011.

Andre hendelser fra året som gikk:

I desember var det adventsstund med elever fra Bibelskolen Bildøy, som spilte, sang og hadde
andakt. Det ble servert vi pepperkaker, mandariner og gløgg, og det var 25 frammøtte.

Julefesten ble arrangert i januar 2012.

Over: Gang rundt juletreet hører med til en ekte julefest.

I fjor høst hadde sokneprest Peter R. Johansen en serie bibeltimer over Jakobs brev. Disse
strakk seg over fire tirsdager, og samlet 20-25 mennesker til bibelundervisning, med mat og
samtale i etterkant.

Det nye soknerådet har vedtatt ny liturgi for Tveit menighet, i tråd med den nye
gudstjenestereformen. Dere har kanskje merket at gudstjeneste har fått en annen form. Det vil
alltid ta tid å venne seg til det som er nytt, men vi håper å ha gudstjenester som samler
mennesker i alle aldre, og der alle opplever det som «sin» gudstjeneste.

Forskjellige utvalg i menigheten:

Ungdomsrådet: Leif Monsen
Ask bo og omsorg: Lillian Hetlevik, vara: Doris Stikkholmen.
Diakoniutvalget: Norma Nilsen, Berit Garman, Doris Stikkholmen
Kirkens Nødhjelp: Bjørg Helga Iversen.
Familiegudstjenesteutvalget: Eva Borlaug
Dåpsverter: Karen Margrethe Hugaas Myrdal, Doris Stikkholmen, Eva Borlaug og Randi
Torgersen

Sigrunn Eliassen og Doris Stikkholmen deltar på andakter på Tveit omsorgsboliger.
Bjørg Helga Iversen og Jolanta Ravnanger deltar sammen med diakon eller prest annenhver
torsdag på Ravnanger Bo og Omsorgsenter.

Soknerådet vil også takke Sigrun Eliassen for arbeidet som hun har utført i kirken gjennom
svært mange år.

________________________________
Thor-Arne Borlaug
14.04.2013

