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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 

TID:   Tirsdag 4. november 2014 kl. 18.30  

 

STED:   Sakristiet i Tananger kirke  

 

ÅPNING:  Hva tenker du om når det gjelder tema for undervisning i menigheten? 

 

TIL:   Siv Elin Mæland   

   Nelly Margrethe Hveding 

   Jorunn Elin Haga   

   Sigve Martin Mæland 

   Knut Erik Hollund 

   Anne Berit Berge Ims  1. varamedlem 

   Lars Helge Ørland  3. varamedlem 

   Just Salvesen    Sokneprest 

       

 

Saksliste også til: Trygve Torgersen  Kirkeverge 

   Kjetil Aano   Prost 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tananger, 29. oktober 2014 

 

Med hilsen 

For MR-leder 

 

Randi Lundberg Tveit 

daglig leder 

 

 

 

 

Vedlegg 
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Saksliste: 

 

 

86/14 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til evt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjent. 

 

87/14 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: Protokollen av 21.10.2014 godkjennes. 

  

88/14 Strategiarbeidet  

 Oppfølging av strategidøgnet: 

 Småfellesskap: Vi ønsker å satse på småfellesskap. AU har hatt kontakt med  

 gruppene og informerer om responsen til nå. 

 

 Bønn og Lovsangskveld: Just har vært i dialog med IMI. Det er god vilje fra  

 begge sider, men praktisk umulig å få plass til en B&L-kveld i november.  

 Denne forskyves til våren. Forslag: Tirsdag 20. januar kl.20:00 

 

 Undervisning: Tre undervisningskvelder legges til våren. Det viser seg krevende å  

 finne plass til tre kvelder samtidig som vi holder et forsvarlig tempo på aktiviteter. 

 Forslag: Tirsdag 3. mars & tirsdag 21.april kl.20:00 

 

 Enhetsgudstjeneste: Enhetsgudstjeneste sammen med IMI og Kristkirken  

 planlegges. Dette kan være enten en inn-gudstjeneste i kirken eller en  

 ut-gudstjeneste som er mer lavterskel. En ut-gudstjeneste kan gjennomføres som 

 en friluftsgudstjeneste i forbindelse med Tanangerdagene. 

 Menighetsrådet drøfter alternativene og velger dato og profil på  

 enhetsgudstjenesten.  

 Forslag: Enhetsgudstjeneste holdes 7. juni kl.11:00. Det blir en inn-gudstjeneste i  

 Tananger kirke. 

 

89/14 Biskopens visitasforedrag (Vedlegg)  
 Vedlagt er biskopens visitasforedrag etter visitasen i Tananger og Ræge menighet. 

 Menighetsrådet reflekterer over utfordringene som gis i foredraget. 

 

 Forslag til vedtak: Visitasforedraget tas til etterretning. Tananger menighet vil i  

 tur og orden jobbe videre med utfordringene som gis i foredraget og innlemme  

 dette i strategiarbeidet. 

   

  

90/14 Oppfølging av saker 

 

 SAK 57/14 Tilsetting av kantor i Tananger menighet 

 Status i prosessen med tilsetting av kantor i Tananger menighet. 

   

 SAK 77/14  Økonomioppfølging (Vedlegg) 

 Økonomirapport for Tananger menighet januar – september 2014 legges frem.  

 

 Forslag til vedtak: Rapporten tas til etterretning. 
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 SAK 8/14  Godhetsoffer 

 Menighetsrådet vedtok å sette av et offer til et formål det ikke er søkt ofring til. 

 Det var også et ønske om å gi til et formål i lokalmiljøet. Dette offeret ble kalt 

  «Godhetsoffer». Dato for dette offeret er 14. desember. 

 Forslag til formål/organisasjon: a. Godhetsfestivalen v/IMI   b.Lions Tananger. 

  

    

91/14 Fond til fremtidige pensjonsforpliktelser.  

 Bakgrunn: 

 Sak 145/10 Pensjonsforpliktelser  

 Brev fra kirkeverge Trygve Torgersen av 05.11.10 vedrørende eierforhold og 

ansvar for menighetenes barnehager og SFO – nåværende og fremtidige 

pensjonsforpliktelser.   

Vedtak:    

Tananger menighetsråd v/daglig leder kontakter KLP for å innhente en oversikt 

over menighetens fremtidige økonomiske forpliktelser ifm pensjonsutbetalinger.  

Resultatet legges fram for menighetsrådet og evt. diskuteres om hvordan disse 

forpliktelsene skal møtes i fremtiden. 

 

 SAK 22/14 B .Fremtidige pensjonsforpliktelser.  
 Tmb/SFO må sette av et relevant beløp av sitt fond til fremtidige 

 pensjonsforpliktelser. Dette er for å sikre økonomien ved en eventuell fremtidig  

 nedleggelse.  

  

 Etter kontakt med KLP er det klarlagt at dersom Barnehage/SFO skulle blitt  

 nedlagt i dag beløper et avviklingstilskudd seg på 3,2 mill. Dette utgjør de  

 fremtidige pensjonsforpliktelsene til ansatte. Kostnadene vil fordele seg over  

 mange år, til forpliktelsene er nedbetalt. Det er ingen grunn til å frykte  

 nedleggelse nå, men Tananger menighet må sette av  

 midler for å ta høyde for fremtidige pensjonsforpliktelser for sine ansatte.  

 

 Forslag til vedtak: 

 Det opprettes et nytt fond til fremtidige pensjonsforpliktelser, Pensjonsfond. 

 Det settes i 2014 av kr 200 000 på dette fondet. Det avsettes 150 000 kr fra  

 Tananger menighets disposisjonsfond og kr 50 000 fra Tananger  

 Menighetsbarnehages disposisjonsfond til pensjonsfondet.  

 Årlig settes det av kr 50 000 til pensjonsfondet. Beløpet fordeles slik at det tas 

 kr. 40 000 fra Tmb/SFO og 10 000 fra Tananger menighet. 

  

92/14 Evaluering  
 Gudstjenester f.o.m. 14. september. 

 Inspirasjonssamling, Basar, Visitas, Trygg og Trivelig i Tananger. 

 Momenter til evalueringen må være forberedt, korte og konsise. 

   

 

93/14 Gudstjenesteplan for Tananger menighet våren 2015.(Vedlegg ettersendes) 

 Forslag til plan for gudstjenester i Tananger menighet våren 2015 legges frem. 

 Forslag til vedtak: Gudstjenesteplan våren 2015 godkjennes. 

 

94/14 Offertildeling 2015 (Vedlegg ettersendes)  

 Menighetsrådet vedtar offertildelingen for gudstjenestene 2015. 

 Liste over offersøknader ettersendes. 
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95/14 Nytt fra barnehagen/SFO (Vedlegg ettersendes) 
 Orienteringen tas til etterretning. 

  

 

96/14 Kirkevalg 2015 (Vedlegg) 

 Det nærmer seg nytt kirkevalg. Dette innebærer både valg av nytt menighetsråd  

 og nytt bispedømmeråd og Kirkemøte. Se vedlagte skriv.  

 Menighetsrådet drøfter hvordan nominasjonskomiteen for menighetsrådsvalg skal 

 settes sammen. Hvert rådsmedlem reflekterer over muligheten av å stille til  

 gjenvalg. Kontinuitet er en svært god ting for det nye rådet. 

 

 Valg av nominasjonskomite til bispedømmerådsvalg. 

 Menighetsrådet velger en representant som skal delta i et møte i prostiet. 

 På dette møtet velges en person til nominasjonskomiteen.  

 Møtet holdes innen 15. desember. Prosten innkaller. 

 

97/14 Medarbeiderfest 31. januar. 

 Komite for medarbeiderfesten er to fra staben og en fra menighetsrådet. 

 Menighetsrådet velger en representant til komiteen. 

 

 

98/14 Søknad fra Tananger Lions om å disponere Speiderhuset. (Vedlegg) 

 Tananger Lions ønsker å benytte Speiderhuset til sine møter og har i sommer malt  

 huset utvendig etter avtale med Kirkeverge og daglig leder i Tananger menighet. 

 

 Forslag til vedtak: Tananger menighetsråd ser det som svært positivt at  

«Speiderhuset» blir brukt av flere og er takknemlig for at Lions har lagt ned et 

stort arbeid i vedlikehold av huset allerede. Vi forutsetter en god kommunikasjon 

mellom brukerne at Kirkevergen lager en avtale med Lions vedrørende bruken av 

huset.  

 

99/14 Valg av representanter til Kirkens SOS 

 Det skal velges nytt representantskap for Kirkens SOS for de neste 4 årene.  

 Som menighet tilsluttet kirkens SOS plikter vi å stille med 1 representant og  

 1 personlig vararepresentant. Liv Ella Ruud og Turid Ræge har sagt seg villige til 

 å fortsette som henholdsvis representant og vararepresentant. 

  

Forslag til vedtak: Liv Ella Ruud (Repr.) og Turid Ræge (Vara) representerer 

Tananger menighet i Kirkens SOS sitt representantskap. Randi melder dette inn 

til Kirkens SOS. 

  

100/14 Skriv og meldinger (Vedlegg)  

 a. Visjonsdokument for DNK 2015 – 2018 (Vedlegg) 

 b. Uttalelse vedr Transportkorridor Vest.(Vedlegg) 

 c. Høring Skille stat – Kirke: Ingen uttalelse fra Tananger menighet. 

 d. Søknad om lokal grunnordning – liturgisk musikk. Kurs 29. januar. (Vedlegg) 

 e. Søknad og godkjenning av håndrekke i kirkerommet. (Vedlegg) 

 

101/14 Eventuelt  

 

 

 

 


