
Kommune 

                  
     Sola

 
 Møtebok 

 
                          Blad    60              

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato

   

13.05.2014 

Fra kl 

18.30       
 

Til kl. 

 22:00 

 

 

 
 
 
 
Tilstede på møtet                                   

 
 
 
Medlemmer 
( angi ev. hvem 

som er fraværende) 

 

Siv Eliln Mæland 

Nelly Margrethe Hveding 

Jorunn Elin Haga 

Sigve Martin Mæland               Fra kl.21:00 

Knut Erik Hollund                     Forfall 

Just Salvesen,                            Sokneprest 

Anne Fernanda Mæland,           Vara, Forfall 

Lars Helge Ørland,                    Vara, forfall 

Elisabeth Sivertsen Urdahl,       Permisjon  

 

  

 

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær                

 

 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

      45 – 59 / 14                          

 
Underskrifter 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet 
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Saksliste: 

 

45/14 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

46/14 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak: Protokollen av 09.04.2014  godkjennes. 

    

47/14 Nytt fra barnehagen/SFO  

 Orientering om budsjett/økonomioppfølging for Tmb/SFO. Saken ble utsatt. 

  

48/14 Økonomioppfølging (Vedlegg)  
 Randi legger fram økonomirapport for perioden januar – april 2014. 

 Vedtak: Økonomirapporten for 1. kvartal 2014 tas til etterretning. 

 

 

49/14 Oppfølging av saker 

 

 37/14 Annonseinntekter til menighetsbladet.  
 Lars Helge Ørland har svart ja til å være Tanangers representant i arbeidet med å  

 øke annonseinntekter til menighetsbladet. 

     

50/14 Evaluering 

 Gudstjenestene ble evaluert. 

 

51/14 Gudstjenesteplan for høsten 2014. (Vedlegg) 

 Gudstjenesteplan for høsten 2014 er vedlagt. Menighetsrådet skal godkjenne  

 planen mht. fordeling av gudstjenester samt dåp og nattverd. 

 Vedtak: 

 Gudstjenesteplan for høsten 2014 godkjennes slik del ble lagt fram. 

 Ett åpent offer vedtas i august. 

 

52/14 Program for høsten 2014. 

 

 Basar. 

 Menighetsrådet har vedtatt å arrangere ett inntektsbringende arrangement årlig. 

 For 2014 ligger det i planen at det arrangeres basar. Forslag til dato:  

 Vedtak: Basar holdes Lørdag18. oktober. Menighetsrådet velger ansvarsgruppe.  

 Anne Marit Vigdel har sagt ja til å være i ansvarsgruppen.  

 Disse spørres: Ole Harald Myklebust, Ragnar Rossavik, Jan Ruud. 

 

 Inspirasjonssamling for frivillige medarbeidere. 

 Vedtak: Inspirasjonssamling for frivillige medarbeidere holdes 

 Tirsdag 23. september kl.19:30 – 21:30.  Ansvarsgruppe: Stab. 
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53/14 Kirken og homofilispørsmålene. 
 Kirkemøtet behandlet homofilispørsmålet i april 2014. Resultatet var nei til både  

 forbønn og vigsel for mennesker av samme kjønn. Hvor går veien videre for vår  

 kirke og hvordan forholder vi oss til disse krevende spørsmålene? 

 Just innledet til samtale. 

 

 

54/14 Nytt fra trosopplæringsutvalget (Vedlegg) 

 Mentor for trosopplæring i Tananger var på besøk 29. april. 

 Det ble orienteres fra samlingene som ble holdt. Se referat fra trosopplæringsutvalget.  

 

 

55/14 Diakoniutvalg – orientering. (Vedlegg) 

Diakoniutvalget har hatt sitt første møte 24.april og er i gang med å utarbeide plan for 

diakoni i Tananger menighet. Utvalgets sammensetning:  

Ann Helen Hebnes, Anne Grete Skraastad, Emil Rott, Karin Rossavik.  

 Diakon Solveig Braut Tjelle og Randi Lundberg Tveit deltok på møtet. 

 

 

56/14 Tilsetting av ungdomsleder i Tananger menighet. 

 Magnhild Mo har sagt opp sin stilling som ungdomsleder.  

 Stillingen er ledig fra 1. august 2014. Anne Marit Vigdel vikarierer nå 60 %.  

 

 Vedtak: Ungdomslederstillingen lyses ut internt i 60 %. 

 

 

57/14 Tilsetting av kantor i Tananger menighet. 

 Magnhild Mo har sagt opp sin stilling som kantor i Tananger menighet. 

 Stillingen er ledig fra 1. august 2014. 

 Stillingen på 50 % lønnes av Sola kirkelige fellesråd.  

 Menighetsrådet kom med innspill til utlysningsteksten.  

  

 

58/14 Tilsetting av kateket i Tananger menighet. 

 Tre kandidater har vært til intervju vedrørende kateketstilling i Tananger.  

 Kirkevergen er i dialog med bispedømmet vedrørende godkjenning av kandidater. 

 Menighetsrådet har anledning til å uttale seg vedrørende innstillingen til  

 kateketstillingen. Den var ikke klar til møtet. Det jobbes videre med saken. 

  

 

59/14 Eventuelt. 

a. Godhetsfestivalen: IMI informerer på gudstjenesten 1. juni. 

b. Tanangerdagene: Oppgaver på standen lørdag 14. juni ble delt ut. 

c. Drømmegudstjenesten 18. mai: «Hva drømmer du om for Tananger menighet?» 

Opplegg ble diskutert. 

 

 


