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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 

TID:   Onsdag 9. april 2014 kl. 18.30  

 

STED:   Sakristiet i Tananger kirke  

 

ÅPNING:  Just Salvesen 

 

TIL:   Siv Elin Mæland   

   Nelly Margrethe Hveding 

   Jorunn Elin Haga   

   Sigve Martin Mæland 

   Knut Erik Hollund 

   Anne Fernanda Mæland 2. varamedlem 

   Lars Helge Ørland  3. varamedlem 

   Just Salvesen    Sokneprest 

       

 

Saksliste også til: Elisabeth Sivertsen Urdahl Permisjon 

Anne Berit Berge Ims  1. varamedlem permisjon 

 

   Trygve Torgersen  Kirkeverge 

   Kjetil Aano   Prost 

 

 

Forfall meldes over e-post til  randi.tveit@tananger.menighet.no. 

 

 

 Tananger,  1. april 2014 

 

Med hilsen 

For MR-leder 

 

Randi Lundberg Tveit 

daglig leder 

 

 

 

 

Vedlegg 
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Saksliste: 

 

 

32/14 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til evt. 

 Forlag til Vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjent. 

 

33/14 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til Vedtak: 

 Protokollen av 11.03.2014 godkjennes. 

  

34/14 Strategiarbeidet  

 Vi står ved noen veivalg der menighetsrådet må velge å satse på noen av flere  

 gode tiltak. Det dreier seg om å bruke ressursene på best måte, om prioritering og  

 om å søke Guds ledelse i prosessen. Vi har valgt å la tanken om Alphakurs  

 modnes litt. Vi har gitt støtte til tanken om hjemmegrupper for konfirmanter,  

 vi ønsker å styrke søndagsskolen og tenker positivt om å ta i bruk et verktøy for 

  menighetsutvikling. Menighetsrådet drøfter prioriteringer og veien videre. 

  

  

35/14 Oppfølging av saker 

 SAK 13/14: Sammenristingsdøgn for MR og Stab 29-30. august. 

 AU tar ansvar for programmet. Rådet inviteres til å komme med ønsker for 

 innhold og tema på møtet. 

  

 SAK 132/13: Konfirmasjonsdatoer i fremtiden. 
 Under behandlingen av sak 132/13 ble det fremmet forslag om det for fremtiden  

 er ønskelig å samle konfirmasjonsgudstjenestene til en helg. 

 Konfirmasjonsgudstjenestene er påkostede og ressurskrevende gudstjenester,  

 særlig med hensyn til frivillig innsats fra gudstjenestemedhjelperne. Ved å ha  

 konfirmasjon kun en helg (lørdag og søndag), blir vi noe mindre fleksibel i  

 forhold til konfirmantfamiliene. 

 

 Forslag til vedtak: 

  

a. Menighetsrådet holder fast på vedtak 132/13: 

Tananger menighet har etter regelen konfirmasjonsgudstjeneste første søndag 

i mai og lørdag andre helgen i mai. Høytider og endret konfirmantkull kan 

forårsake at regelen fravikes. 

 

b. Konfirmasjonsgudstjenestene i Tananger menighet samles på en helg. 

Det vil være konfirmasjon i Tananger første helgen i mai. 

 

 

36/14 Evaluering 

 Gudstjeneste 16. mars v/Just. Kor Latte  

 Ungdomsgudstjeneste 23. mars v/Just 

 Familiegudstjeneste 30. mars v/Wenche Lys Levende, Barnekor 

 Prosjektgudstjeneste 6. april v/Just, Elin. Konfirmanter. 

 Fasteaksjonen 8.april og årsmøtet. 
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37/14 Annonseinntekter til menighetsbladet. 

 Menighetsbladet er en viktig informasjonskilde for alle de fire menighetene i  

 Sola, og det leses av det brede lag i folket. Bladet kommer ut med 5 nummer i  

 året og har en layout som menighetene er godt fornøyd med. Annonseinntektene 

 bærer bladet økonomisk. Et betydelig underskudd medfører at det er  

 nødvendig å gjøre noe med annonseinntektene. Fellesrådet, ved kirkevergen, ber  

 hver av de fire menighetene i Sola finne en representant som kan jobbe for å få  

 flere annonsører til bladet. Menighetsrådet bestemmer hvem som skal utfordres til  

 å representere Tananger. 

    

38/14 Nytt fra barnehagen/SFO  

 Informasjon om driften av åpen barnehage. Randi informerer. 

 

39/14 Nytt fra Fellesrådet 

 Informasjon fra felledsrådsrepresentantene Sigve og Nelly. 

 

40/14 Leiepriser for husfellesskap/grupper i menigheten. (Vedlegg) 

 Hvilke leiepris skal gjelde når husfellesskap/bibelgrupper som ønsker å benytte  

 lokaler i kirken? Det er ikke tydelig hvilken kategori de kommer inn under i  

 prislisten. Gruppene leverer ikke årsrapport/regnskap til årsmøtet, og faller slik  

 ikke inn under kategori A som benytter lokaler vederlagsfritt. Kategori B gjelder  

 foreninger med kristen målsetting som ikke er underlagt menighetsrådet, samt  

 ansatte en gang i året. 

 

 Forslag til vedtak: 

 Husfellesskap / bibelgrupper i menigheten leier lokaler i Tananger kirke under 

 kategori B.    

   

41/14 Misjonsavtalen Normisjon i Aserbadjan. 

 Tananger menighetsråd inngikk for en del år siden en misjonsavtale med  

 Normisjon: Normisjon i Aserbadjan. Dette innebærer at det tildeles offer til  

 prosjektet hvert år. Menigheten har ikke lenger fokus på prosjektet. Det er en  

 fordel å konsentrere seg om ett misjonsprosjekt. For tiden gjelder det NMS sitt  

 arbeid i Mukdahan, Thailand. Det tildeles offer til Normisjon i tillegg til  

 Aserbadjan-prosjektet. 

 

 Forslag til vedtak: 
 Tananger menighet sier opp misjonsavtalen Normisjon i Aserbadjan. 

  

42/14 Medarbeiderfest 2015. 

 Medarbeiderfesten i februar synes å være godt innarbeidet. Menighetsrådet  

 utfordres til å komme med forslag til gjest/artist til medarbeiderfesten 2015. 

  

 

43/14 Skriv og meldinger  

a. Søknadsfristen for kateketstillingen er endret til 7. april. 

b. Resolusjon fra Ungdomstinget: Superkristen. (Vedlegg) 

c. Resolusjon fra Ungdomstinget: Alkohol i kristne ungdomsmiljøer. (Vedlegg) 

d. Referat fra styremøte i ESC 12.03..2014 (Vedlegg) 

e. Referat fra Followme samling 25.03.2014 (Vedlegg) 

  

44/14 Eventuelt  


