
Kommune 

                  
     Sola

 
 Møtebok 

 
                          Blad  66                

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato

   

09.09.2014 

Fra kl 

18.30       
 

Til kl. 

 22:15 

 

 
Tilstede på møtet                                   

 
 
 
Medlemmer 
( angi ev. hvem 

som er fraværende) 

 

Siv Elin Mæland 

Nelly Margrethe Hveding 

Jorunn Elin Haga 

Sigve Martin Mæland 

Knut Erik Hollund 

Just Salvesen                              Sokneprest 

Anne Berit Berge Ims                Vara, forfall 

Lars Helge Ørland                      Vara, forfall 

Elisabeth Sivertsen Urdahl         Permisjon  

 

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær                

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

                                

   72 – 84 / 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: 

 

 

72/14 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

 Vedtak:  Innkalling og sakliste godkjennes.  

 

73/14 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak:  Protokollen av  13.05.2014 godkjennes. 

  

74/14 Strategiarbeidet (Vedlegg) 

 Oppfølging av strategidøgnet for stab og menighetsråd 29-30. august 2014. 

 Menighetsrådets handlingsplan ble revidert og vil bli omarbeidet etter tre hovedfokus: 

 «Vi går om bord»: Inkluderende fellesskap 

 «Med Jesus som los gjennom livet»: Inspirasjon for troslivet 

 «Alle mann på dekk»: Vi utrustes til tjeneste. 

 Planen gis slik en maritim språkdrakt, knyttet til menighetens slagord. 

 Forslag fra strategidøgnet bakes inn i handlingsplanen. Revidert handlingsplan legges ved. 

  

 

75/14 Oppfølging av saker 

 

 SAK 70/14 b .Høstmarked: 13. sept. kl.10-15.  

 Oppgaver ble fordelt. Det blir to vaktlag. 

  

 SAK 52/14: Basar lørdag 18. oktober kl.12-15.  

 Informasjon fra komiteen som er godt i gang med planleggingen. 

 Menighetsrådet utfordres til å være med på praktiske forberedelser 

 fredag 17.oktober kl.16:30. 

 

SAK 12/14: Visitas 21-26. oktober.  Programforslag er sendt inn for godkjenning. Det 

forventes at menighetsrådets medlemmer deltar tirsdag fra kl.16:30, og deltar på søndagens 

program med gudstjeneste og visitasforedrag. Alle oppfordres til å delta på torsdag fra 

kl.16:30 dersom man ikke har tungtveiende grunner for fravær.  

Just kontakter prosten vedrørende muligheten for å drøfte divergerende syn i 

homofilispørsmålet med biskopen i rådsmøtet. (Kommentar: Det lar seg greit gjøre.) 

   

 

76/14 «Hallo venn» fredag 31. oktober. 
 Arrangementet gjennomføres i kirkens lokaler i år. Det er et samarbeid mellom 

 IMI, Bedehus, Tananger menighet og andre organisasjoner i Tananger.  

 Arbeidsgruppen trenger to person fra Tananger menighet. 

 Utfordringen sendes i første omgang til medlemmene i Weibell/Føyens gruppe. 

 

77/14 Økonomioppfølging (Utsatt) . 

 Økonomirapport januar – juli 2014 ble utsatt. 

 Informasjon om givertjenesten:  

 Giveraksjonen våren 2014 har resultert i en økning av givertjenesten på 36 %. 
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78/14 Evaluering  

 Evaluering av gudstjenestene ble foretatt. 

 

 

79/14 Personalsituasjonen, en orientering. 

Olav Mo har takket ja til fast stilling som menighetspedagog i Tananger menighet.  

 Kantorstillingen er lyst ut for 2. gang. Søknadsfrist er 15. september. 

  

80/14 Nytt fra trosopplæringsutvalget  

 Referat fra trosopplæringsutvalget var vedlagt. 

 Utvalget jobber bevisst for å gjøre trosopplæringen stedegen ved å knytte den til det  

 maritime. Det planlegges egne trosopplæringsgudstjenester. Nytt av året er et tiltak for  

 fjorårskonfirmanter. 

 

81/14 Nytt fra gudstjenesteutvalget  
Gudstjenesteutvalget har ligget i dvale en tid. Det revitaliseres nå og trenger flere 

medlemmer. Arbeidet med å velge liturgisk musikk tas opp igjen. Utvalget vil også 

evaluere vår lokale grunnordning. 

 

Vedtak: Siv Elin Mæland blir menighetsrådets representant i gudstjenesteutvalget. 
 

 

82/14 Søknad om permisjon fra Tananger menighetsråd.  

 Elisabeth Urdahl søker om forlenget permisjon fra Tananger menighetsråd. 

 

 Vedtak: 

 Med begrunnelse i Kirkeloven § 7 innvilges Elisabeth Urdal permisjon fra vervet  

 i Tananger menighetsråd fra 1. oktober 2014 og ut perioden.  

 

83/14 Nytt fra Fellesrådet (Utsatt) 

 Fellesrådsrepresentantene informerer. 

 

 

84/14 Skriv og meldinger  

A. Referat fra ESC-styremøte 24.06.2014  

B. Etter kirkemøtet: Brev fra Biskopen  

C. Referat fra Eldreutvalget 27.08.2014. 

D. Medarbeiderfest holdes 31. januar 2015. Aina & Arild Schøld bidrar 

E. Salmebokmaraton på NRK. 

  

 

  

 

 

 

 


