
 

PS.: Du som mottar denne e-posten er registrert som en av Tananger menighets kontakter, gi beskjed om du ikke ønsker å motta 
nyhetsbrev fra Tananger Menighet.   

Los gjennom livet 
 
”Siste nytt” fra Tananger menighet nr. 8/14 
 
Oktober har vært en svært travel måned her i kirka, men veldig kjekk. 
18.okt hadde vi basar, og ca. 230 små og store var innom kirken denne dagen. 
 

                                                         
 
Basar-generalene Anne Marit Vigdel og Kjell Vignes hadde i lag med flere andre hjelpere, gjort en 
kjempejobb med å samle inn utrolig mange flotte gevinster. Vi ønsker å takke hver og en hjertelig 
for små og store gaver – det kom inn kr.60000,- som vil komme brukerne av kirka til gode. 
 
Uke 43 var Visitasuka med besøk av biskopen og hans følge. En utførlig rapport om menighetens 
liv og levnet var skrevet på forhånd, flerfoldige planleggingsmøter holdt, så vi var klar til storbesøk. 
Vi tror at menigheten fikk vist litt av hva vi arbeider med, og hva vi «drømmer» om:   
Å være en oase hvor alle opplever Guds nåde og nærhet.  
Visitasuken ble virkelig til inspirasjon. Vi håper at møtet »Trygg og Trivelig i Tananger» vil gi 
positive ringvirkninger i bygda. Her var fokus barn og unges oppvekstvilkår. Det er flott å kunne stå 
sammen i dette viktige arbeidet. En takk til ungdommene, Havørn, Lions, Sola ungdomsteam og 
Politi som hadde flotte innspill. Kulturelt innslag av Skolekorps og våre egne kor gav en fin ramme 
rundt arrangementet.  
Felles visitasgudstjeneste med Ræge var en høytidelig og flott avslutning på visitasuken. Særlig 
kjekt var det at Tigeren fra Ræge kom og ble med barna inn på søndagsskolen. 
 

 

                                
                  Visitasgudstjeneste        Stabsmøte                           Supertorsdag m/middag..            Møte: Trygg og Trivelig i Tananger         -noen av deltakerne! 
 

 
I arbeidet med menighetens strategi, har det blitt klart for oss i stab og menighetsråd hvor viktig 
småfellesskapene er. I en liten gruppe er det lettere å dele tro, tvil, glede eller bekymring. Eller 
hjelpe hverandre praktisk. Vi har mange ulike småfellesskap. Noen studerer bibeltekster, andre er 
mest sosiale, noen drar på turer. Alle smågruppene vi har snakket med er åpne for nye medlemmer! 
Har du lyst til å være med i en gruppe? Ta gjerne kontakt  
 
Olav Mo begynte i fast stilling som menighetspedag 1.oktober. Han er i full gang med konfirmant-
arbeid, samlinger for barnehager og SFO, planlegger julevandringer og mye mer. Vi er superfornøyd 
med å ha fått en dyktig person inn i et viktig arbeid. Velkommen til oss, Olav.   
 
 

På søndag er det familiegudstjeneste. Barnekoret skal synge og det er utdeling av 4 års-boka.          
De skal også møtes på lørdag til «kirkekos». Marianne og Solfrid styrer veldig, så det er visst mye 
som skal skje i helga, og søndagens preke blir noe du aldri har sett maken til   
Ta familien med og kom!  
 
Vi ønsker alle en velsignet helg!  
Hilsen oss i staben 
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