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Godt at vi ikke er en organisasjon /fellesskap som er avhengig av oljeprisen for tiden - 
som stadig er i endring, opp og ned, spesielt ned…. Vi har derimot en «sjef» som har 
sagt Jeg er i går og i dag den samme, ja til evig tid.  
 
Som et fyrlys står han støtt og upåvirkelig av svingninger / endringer rundt oss, ja og i 
oss.  Jesus som vår los på livets seilas. Som los går han ombord og ønsker og manøvrere 
sammen med oss til en sikker og trygg havn hvor vi kan få kaste anker. 
MEN, av og til livet vårt og omgivelsene omgitt av tykk tåke slik at det er vanskelig å få 
øye på fyrlyset - det stormer i livet vårt og bølgene gjør at vi bare glimtvis, på toppen 
av bølgene kan se lyset, losen synes å være fraværende. Livet skifter mellom stormfulle 
bølger og blank sjø; dette er en del av å være menneske med hele oss i denne verden. 
 
Hver enkelt av oss har fått en oppgave å være med og så Ordet så vil Gud gi vekst. 
Ordet har en virkekraft som ikke er avhengig av ytre omstendigheter og forhold. 
La oss derfor frimodig og utrettelig være med i såmanns arbeidet for han som har 
sørget for vekst i over 2000 år og som er den samme i dag. Jesus er også los for oss 
som menighet og vi ønsker hans ledelse i arbeidet vi driver. 
 
Arrangementer som menigheten har deltatt på i 2014 er på Tanangerdagene i juni; 
Barnas Dag, Gladkveld med Lions, «Stand» ved Hummeren. Menigheten er synlig og 
tilstede i lokalmiljøet og det skal vi fortsette med. 
Haustmarken ble arrangert i september og vi var til stede med stand og inviterte til 
basar. I oktober gikk basaren av stabel og hvor vi fikk inn kr 60.000 ny rekord. 
 
Stab og menighet var på «sammenristningsdøgn» i august hvor vi jobbet med strategien 
og plan for hvordan menigheten skal jobbe fremover. Spesielle målgrupper er 
barnefamilier og ungdom. Rådet og stab har jobbet mye med dette arbeidet i 2014. 
Bakteppet for dette arbeidet var innspill som kom på «Drømme gudstjenesten» i fjor 
vår.  Det ble naturlig å dele arbeidet inn i tre bolker som vi har valgt å fokusere på;  
 

• Vi går om bord.  Menigheten – et sted å være.  Inkluderende fellesskap. 
• Jesus som los gjennom livet.   Menigheten – et sted for inspirasjon. 
• Ale mann på dekk. Vi utrustes til tjeneste. 

 
Flittige hender la til rette for at barn og voksne kunne være med på baking av julekaker 
i Tanangersenteret og tradisjon tro fikk alle barnehagene være med på en fantastisk 
Julevandring i Kirken.  
 
I oktober ble det gjennomført Bispevisitas sammen med Ræge menighet.  Ifm 
Bispevisitasen ble det arrangert et debattmøte sammen med Havørn, Lions, 
Uteseksjonen og  Politiet med temaet «Trygg og Trivelig i Tananger». 
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Gledelig at det i 2014 ble opprettet et Diakoniutvalg som nå jobber med en plan for 
hvordan utvalget skal fungere, helt konkret er bl.a. en besøksordning som skal på plass. 
 
Sittende menighetsråd og stab er klare på at vi ikke skal starte opp nye aktiviteter, 
noen gode ideer må bare hvile, men heller styrke alt det gode arbeidet som allerede er i 
gang. Tusen takk til alle frivillige medarbeidere som er med på dette viktige arbeidet.  
Det er menigheten som driver menigheten! 
 
 
For Tananger menighetsråd, 
Siv Elin Mæland 
 
Tananger menighetsråd 
Tananger menighetsråd har i perioden 01.01.2014 – 31.12.2014 bestått av følgende: 
 
Faste medlemmer:     Varamedlemmer: 
Siv Elin Mæland (leder)    Anne Fernanda Mæland 
Nelly Margrethe Hveding (nestleder)  Lars Helge Ørland 
Knut Erik Hollund       Anne Berit Ims 
Jorunn Elin Haga        
Sigve Martin Mæland  
Just Salvesen (sokneprest) 
Randi Lundberg Tveit (daglig leder/sekretær) 
 
Elisabeth Sivertsen Urdahl:  Fast medlem i permisjon 2014.   
Anne F. Mæland har flyttet ut av kommunen og derved gått ut av menighetsrådet.. 
 
Tananger menighetsråd har i 2014 hatt 10 møter og behandlet 114 saker. 
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Staben i kirken 

Just Salvesen  Sokneprest  
Randi Lundberg Tveit Daglig leder  
Ann Helen Hebnes  Sekretær (60% ) 
Anne Marit Vigdel  Ungdomsarbeidervikar (60% ) 
Olav Mo   Menighetspedagog (høst) 
Elin Underhaug Kanu  Kateketvikar (vår), Kantorvikar (høst) 
Bjørn Stornes  Kantorvikar (vår) 
Solfrid Vigdel Skalvik Trosopplærervikar (30-40% ) 
Ingebjørg Hollund  Trosopplærervikar  (30% vår) 
Marianne Bøe Weibell Trosopplæringsleder (30% høst) 
Jan Ruud   Kirketjener/vaktmester ( 35% ) 

 
 
Ansatte i Tananger menighetsbarnehage/SFO året 2014: 
 
Styrer  
Barnehagen/SFO 

Pedagogiskleder Barne og 
ungdomsarbeider 

Assistent 
BHG/SFO 

Assistent 
Kjøkken og renholder 
Vaktmester 

Camilla Haaland Brit Elin Helgesen Siri Ritland May-Liss Vander Veen Grethe Vatland 
Ruth Sørbø Rott Laila Myrhe Brit Elin S. Espeland Brit Lillian Mæland Vilma Petkeviciute 
 Anna-Kaisa Rantanen  Mioara Rosu Jan Ruud 
 Hege Merete Hodneland  Geethanjali Suresh  
 Kristi Wold  Torill Tjelta  
 Marianne Bøe Weibell  Brit Marie Maldal  
   Else Rydland  
   Linda Egge  
   Tiril Hafsaas  
   Lena H. Hindenes  
   Caroline Thorsheim  
   Jon Petter Vorren  
   Linn Christel Jensen  
   Hanne Helgesen  
   Anja Egeland  
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Barnehagen/SFO eies av Tananger menighet, og har utvidet formålsparagraf. I den 
forbindelsen har vi et nært og godt samarbeid med kirken. Menighetspedagog Olav Mo 
har fast bibelsamling med både Sfo og bhg i kirken ca. to ganger i måneden. I det nære 
samarbeidet med menighetspedagogen og kirken skaper barna gode relasjoner og 
opplevelser til kirken. Vi legger vekt på at barna blir kjent med våre kristne verdier og 
kulturarv i vårt pedagogiske arbeid i både bhg/SFO og kirken.   
 
Barnehagens/SFO ens visjoner er:   T R O     Trygghet- Respekt - Omsorg 

 
Visjonen vår skal ivareta barn, foreldre og ansatte. Visjonen skal være et 
arbeidsdokument, kvalitetssikringen, og en definisjon på hvem vi er og hvordan vi vil at 
barn og voksne skal ha det i de årene de tilbringer i Tanangermenighetsbarnehage/SFO.  
 
Barnehagen og SFO har et felles satsningsområde «ALLE MED».  
Hva betyr «Alle med» for Tananger menighetsbarnehage? Vi vil at alle barn i 
barnehagen og SFO skal få en tilhørighet og være betydningsfulle i et fellesskap.  
Barnehagen og SFO skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer 
møtes i respekt for det som er forskjellig. Barnehagen og SFO skal i alt pedagogisk 
arbeid støtte og legge til rette på en måte som gjør at ulike barn, kan ta del i satsningen 
vår ut fra egne interesser, kompetanse, utvikling og utviklingsnivå. «Alle med» er en 
stor satsning, dermed velger vi å fortsette med fokus på sosial kompetanse og vennskap 
våren 2014. Faglig har personalet arbeidet med å utvide sin kunnskap om barns utvikling 
og forståelse for hva som kan forventes av sosial kompetanse, i forhold til alder og 
utvikling. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike 
situasjoner. Vi vil fokusere på hvordan vi ønsker barn og voksne skal oppføre seg mot 
hverandre. Da vi jobbet med sosial kompetanse tok vi i bruk ulike metoder som drama, 
musikk, forming og fysisk aktivitet for å fremme samspillet og bygge gode relasjoner 
mellom barna. Høsten 2014 har vi hatt fokus på bærekraftige relasjoner om samspill 
med barna, og øke personalets refleksjonskompetanse. Vi voksne har jobbet med å 
reflektere over våre egne handlinger i møte med barnet. Det har skjedd en endring i 
vårs tids syn på barn. Gjennom ny forskning og nye teorier ser vi nå på barn som subjekt 
fremfor objekt. Et syn på barn som subjekt, tilkjennegir at barn er aktive i sin egen 
dannelsesprosess. En teoretiker som heter Berit Bae(2005) skriver at vi må flytte 
fokuset fra å se på barnet som uferdig, med mangler, til å se på det som deltakende 
aktører i sitt eget liv. Dette fordrer at vi gir barna rett til å ha egne opplevelser, 
erfaringer og tanker som er atskilte og ulike fra oss voksne.  
Vårt pedagogiske ståsted i barnehagen/SFO gjennom året 2014: Med pedagogisk 
grunnsyn mener vi det felles synet personalet har på barns læring og utvikling. Vi har 
vært opptatt av at hvert enkelt barn skal bli sett, få opplevelser og erfaringer som 
støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. For oss har det vært 
viktig å vektlegge barnets sterke sider, interesse og muligheter. Vi voksne har hatt som 
mål: 
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• Å være lyttende, anerkjennende og lydhøre for hva barna uttrykker med sine 
tanker, følelser og meninger.  

• Barna skal få delta i beslutninger og planlegging av de daglige aktivitetene.  
Barnehagen har en særskilt bestemmelse med praktisering av kristent livssyn, utvidet 
formålsparagraf.  Vårt pedagogiske grunnsyn og den utvidete formålsparagrafen skal 
synliggjøres i vårt daglige pedagogiske arbeid på avdelingene, og i våre relasjoner og 
samspill med barn og voksne.  
Det pedagogiske arbeidet i barnehagen skal også være knyttet opp til Rammeplanens 
intensjoner, innhold og fagområder. I arbeidet med fagområdene må personalet ta 
hensyn til barnets alder, interesse og utvikling. Utdrag fra barnehageloven § 1. Formål: 
«Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og 
trygt sted for fellesskap og vennskap». 
Barnehage og SFO er med på et kompetanseutviklingsprosjekt som heter «entusiasme 
for endring i barnehagen» gjennom Sola kommune. Dette prosjektet skal vi være med på 
frem til år 2017.  
Barnehagen 
Barnehagen har 3 avdelinger med til sammen 44 barn fra 0-6 år og åpen barnehage. 
Vi har 2 avdelinger fra 3-6 år (grønn og gul gruppe) og 1 avdeling fra 0-3 år (Knøttene) 
I tillegg har vi åpen barnehage to dager i uka der barna kommer sammen med foresatte 
Barnehagens årsplan og handlingsplan trekker opp en del linjer for mål og innhold i 
barnehagen. Årsplanen har en kalender med oversikt over tema for hver enkelt måned, 
viktige datoer og barnas bursdager. 

Av arrangementer dette året kan vi nevne karneval, påskefrokost med foreldre, 17.mai, 
sommerfest, sykkel dag, FN-dag, høsttakkefest, Luciafeiring med frokost og 
julevandring. Vi har hatt 2 dugnader, 1foreldremøte og foreldresamtaler. Foreldremøte 
i høst var en suksess. Der hadde vi leiet inn foredragsholder Hege Medhus og Hanne S. 
Aak fra «Hannes lekestue», en barnehage i Stavanger. Foreldremøte hadde fokus på 
sosial kompetanse, som er et stort og viktig fagområde som det bør gis stor 
oppmerksomhet på. Optimalt læringsmiljø krever sosial forståelse og arbeidet for dette 
må tas på alvor. Et viktig mål er å gjøre barnet sosialt kompetent, slik at det går inn i 
skolen med stor tro på seg selv. Rammeplanen for skole og barnehage sier mye om hvor 
viktig det er å jobbe med sosial kompetanse, men hvordan dette gjøres i praksis sier 
den mindre om. Gjennom foredraget trakk de inn viktige erfaringer fra feltet som viser 
hvordan vi ved hjelp av en aktiv voksenrolle kan se barns og voksnes positive handlinger, 
løfte dem og skape en bevisstgjøring i praksis. Utfordringen for personalet blir å se alle 
de positive erfaringene barna gjør seg i samspill med andre. 

Maxiklubben har vært 13 barn i vår og 10 barn i høst, fordelt på to avdelinger. De har 
eget opplegg en dag i uken med forberedelse til skolestart. Det er også møter mellom 
barnehage og skole for å få en trygg og god skolestart for barna. Vi har et eget punkt i 
årsplanen som viser til hvordan vi samarbeider i forhold til overgang bhg-skole-SFO.   
 
Knøttetreffen åpen barnehage: I høst var vi så heldig å få pedagog og 
trosopplæringsleder i Tananger menighet, Marianne Bøe Weibell, til å også være leder 
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for Knøttetreffen. Hun er så heldig å ha med seg assistent Linda Egge på laget. Åpen 
bhg er en type barnehage som skal gi et pedagogisk tilbud til barn og voksne. Brukerne 
bestemmer selv når og hvor ofte de vil bruke tilbudet. Småbarnsforeldre skal få en 
utstrakt hånd med tanke på trosopplæringen. Knøttetreffen har hele høsten hatt fast 
småbarnssang og babysang på mandagene. Torsdagen er det ulike aktiviteter som gym, 
forming, baking og ulike samtaleemner mm. Dette har vært en suksess, og det har vært 
gjennomsnittlig 45 brukere pr. måned. Det er vi veldig fornøyd med!  
 
SFO 
Målsetting for SFO er at barna skal ha et trygt sted å være før og etter skoletid. 
I 2014 har det vært 64 barn på SFO. Et høydepunkt dette året har vært arbeid med 
dramatisering av ”den barmhjertige samaritan”. Etter uker og måneder med øving var 
det en flott opplevelse med framføring på sommerfest med foreldre, søsken og 
besteforeldre i barnehagen og på SFO. Vi var også med på familiegudstjeneste i kirken. 
Barn og voksne skal ha en stor takk for en god opplevelse. 
 
Hver dag er ca. 100 barn innom i barnehagen og på SFO. Vi ønsker at alle barna og 
familiene deres skal kjenne at de er en del av Tananger menighet og oppleve at 
menigheten er en inkluderende og attraktiv møteplass for mennesker i alle livets faser. 
 
Samarbeidsutvalget i barnehagen 
Paul Korsberg representant fra kommunen 
Randi Tveit representant fra eier 
Linda M. Johnson representant fra foreldre 
Maren Rott representant fra foreldrene, sluttet våren 2014 
Marianne Weibell representant fra foreldre, vara 
Brit Elin Helgesen representant fra ansatte. 
Brit Elin Espeland representant fra ansatte. 
Ruth S. Rott/ Camilla Haaland sekretær / styrer. 
 
 
Brukerutvalget i SFO 
Gro Myklebust eier 
Turid Rege eier 
Terese Sola foreldre, leder 
Henrik Jelsa foreldre 
Unni Tingvik Haga skole f.o.m aug. 
Ruth Sørbø Rott avd.leder 
Brit Marie Maldal ansatt 
Ruth Sørbø Rott, styrervikar. 
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ÅRSRAPPORT FRA EIERSTYRET I TMB/SFO 
 
Eierstyrets sammensetning:  
Leder, oppnevnt av Tananger menighetsråd: Sanna Osland 
Sekretær: Styrer i Tmb/SFO, Camilla Haaland. 
En ansatt i Tmb/SFO: Ruth Rott, Vara: Hege Merete Hodneland 
Tananger menighetsråds repr.: Knut Erik Hollund 
Daglig leder av Tananger menighet: Randi Lundberg Tveit 
 
2014 er det 2. driftsåret for Eierstyret i Tananger menighets barnehage/ SFO.  
Eierstyret består av 5 personer. 2 representanter på vegne av Menighetsrådet, daglig 
leder i Tananger menighet, en ansatt representant fra barnehagen/SFO og styrer for 
barnehage/SFO. 
Vi hadde 3 møter i løpet av året.  Saker som var oppe til behandling var bl.a å bedre 
åpningstilbudet. Vi støttet forslaget som var behandlet i BU og SU om å åpne 15. min 
tidligere. Eierstyret holder seg orientert om økonomioppfølgingen. Når 
inntektsgrunnlaget til barnehagen/SFOen endrer seg, er eierstyret med å bestemme 
hvilke grep som må gjøres.  I 2014 var en av virkningene at vi så oss nødt til å kun tilby 
100 % plasser i barnehagen. 
Eierstyret er en «diskusjonspartner» for styrer i barnehagen/SFOen . Hovedsakelig 
gjelder det saker som gjelder å ivareta arbeidsgiveransvaret. Vi holdes informert om 
endringer som gjøres i den daglige driften. Eierstyret ønsker at forholdene legges best 
mulig til rette for barnehage/SFO og de ansatte. Eierstyret er opptatt av at 
barnehagen/SFO har kvalifisert personell. Et virkemiddel vi ser på er om det finnes 
mulighet for å gi en form for støtte til ansatte som ønsker å ta pedagogisk utdannelse. 
 
Sanna Osland 
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Jeg gleder meg til hver eneste gudstjeneste i Tananger kirke. Det er flott å oppleve 
fellesskapet som menigheten utgjør. Vi er mange som bidrar på ulike felt. 
Teamsamlingene på tirsdagskveldene fungerer godt og det er fint å samarbeide med 
de fem gudstjenesteteamene. 
Etter en god prosess bestemte menighetsråd og staben i august 2014 at våre tre 
fokus skal være:  
 
«Vi går om bord». Menighetens- et godt sted å være. 
«Jesus som los gjennom livet». Menigheten- et sted for inspirasjon for troslivet. 
«Alle mann på dekk». Menigheten – et sted der vi utrustes til tjeneste. 
 
Dette gjelder i hele menighetens arbeid men det er spesielt viktig i gudstjenesten, 
menighetens hovedsamling. I høst har vi spesielt fokusert på de to første punktene. 
Et konkret tiltak har vært det vi kaller «Mulighetenes kvarter» som betyr at vi 
ønsker å være spesielt opptatt av å se nye de første femten minuttene etter at 
gudstjenesten er slutt. 
Vår lokale gudstjenesteordning er på plass, med unntak av liturgisk musikk, som vi 
har fått dispensasjon for grunnet mangel på fast organist. Ett av årets høydepunkt 
var visitasgudstjenesten i forbindelse med bispevisitasen, som vi hadde sammen med 
Rege menighet.  
 

Gjennomsnittlig frammøte på gudstjenester 

 
Gjennomsnittlig gudstjenestedeltakelse holder seg stabilt.   
Vi har en god kjerne som kommer til gudstjeneste hver søndag, og mange som er 
innom en gang i blant. Vi ser at mange mennesker er bortreist i helgene og vi 
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opplever også at noen finner seg til rette i andre menigheter. Det er gledelig å 
registrere at gudstjenester med trosopplæringstiltak trekker mange mennesker, 
men vi skulle gjerne sett flere yngre familier på ordinære gudstjenester. Vi har to 
kveldsgudstjenester i semesteret og vi ser at disse trekker snittet ned. Vi opplever 
at mange gir gode tilbakemeldinger på gudstjenestene. Tusen takk til alle som 
bruker sin tid, sine evner og nådegaver i denne tjenesten!  
 

Gjennomsnittlig antall nattverdsdeltakere 
 

 
 
 

Vi ser en økning i antall nattverddeltagere i 2014. 
Vi har vurdert det som tjenelig å ikke nødvendigvis ha nattverd på alle 
gudstjenester, da vi ser at gudstjenester med for eksempel trosopplæringstiltak og 
dåp, kombinert med nattverd, vil ta lang tid. Samtidig mener vi at nattverden er 
svært viktig, så på dette feltet kjenner vi på en ambivalens. På store gudstjenester 
bruker vi intinksjon (dypping), og det senker terskelen for deltagelse.  
Barn og ungdom har stor frimodighet i forhold til å motta nattverd, og det hjelper 
også flere voksne til å finne veien frem til Herrens måltid.  
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Gjennomsnittlig frammøte familiegudstjenester 

 
Tallene viser fremgang på antall deltakere på våre familiegudstjenester. Med 
trosopplæringsplanen følger mange faste familiegudstjenester gjennom året, og 
disse har som regel godt oppmøte. Et strategisk viktig spørsmål er hvordan vi i 
større grad kan få de som kommer i forbindelse med trosopplæringstiltak til å 
komme på ordinære gudstjenester.  
Fra og med 2011 skal vi ikke lenger telle med oppmøtet på julaften som en del av 
familiegudstjenestene, og dette slår ut på statistikken. ( medregnet 
julegudstjenestene, har vi i år et oppmøte på 303 i snitt på familiegudstjenestene)   

 
Oppsummering 
Visjonen for Tananger menighet – det vi strekker oss etter - er at vi ønsker å være 
en oase hvor alle opplever Guds nåde og nærhet, og dette gjelder ikke minst ved 
våre gudstjenester. 
Samtidig er det mange som er i kontakt utenom gudstjenestene. Men vi ønske å 
holde fast på gudstjenesten som menighetens pulsslag. Derfor ønsker vi at flere skal 
finne sin plass i våre gudstjenester. Vi tenker at dette er noe som vi til en viss grad 
kan tilrettelegge for, og i tiden framover ønsker vi spesielt å lete etter måter å få 
flere småbarnsfamilier inn i fellesskapet. Samtidig er vår innsats og strategier ikke 
det viktigste. Bibelen taler tydelig om at det er Gud som gir vekst. 
Kanskje det viktigste for oss som menighet er å ta til oss Jesu ord i Joh 15: 
Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men 
bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke 
blir i meg.  Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han 
bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre. 
Bønn og arbeid, det har alltid vært kirkas doble oppgave. Å be som om ikke arbeidet 
fungerer, og å arbeide som om ikke bønnen fungerer.  

Just Salvesen, Sokneprest 
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GUDSTJENESTEUTVALGET  
Medlemmer:  
Hilde Beate Lillesund, Siv Elin Mæland, Per Morten Føyen, Just Salvesen 
 
Utvalget har hatt to møter i 2014. 
Lokal grunnordning for gudstjeneste i Tananger ble godkjent i 2012, med unntak av 
liturgisk musikk. Valget av liturgisk musikk har fått en utsettelse grunnet vakanse 
i kantorstillingen. 
 
I høst startet vi opp gudstjenesteutvalget etter en lengre pause, grunnet 
vikarsituasjon i organist- og prestestilling.  
Vi har evaluert vår lokale ordning, og har vurdert at den i hovedsak fungerer godt, 
men at det kan vært tjenlig med visse endringer. Dette vil vi konkretisere og 
jobbe videre med i 2015.  
 
Just Salvesen 
 

 
Våren 2014 var Bjørn Stornes engasjert som vikar i den vakante kantorstillingen. 
Etter to utlysninger er stillingen fremdeles ikke besatt. Fra september har Elin 
Underhaug Kanu vikariert fast i 50% stilling som kantor i menigheten. 
 
Konserter 
I menighetens regi har det vært to konserter i 2014: Jarle Waldemar, medTabago 
& Barnekoret i mai, og Roadservice»; Skjærgådsgospels omreisende team i 
november. Dette var en åpen konsert som var knyttet til konfirmantopplegget. 
Det har vært to konserter utenfor kirkens regi: Sola brass & Stavanger Gospel 
Company i juni samt Kulturskolen og Philips janitsjar i desember. 
 
Musikk i gudstjenesten 
Det er et ønske å involvere stadig flere frivillige med sang og musikk. 
Vi har som mål å ha forsangerteam på hver gudstjeneste. Noe vi kom nesten i havn 
med. I tillegg til de som er fast med på team har vi mange som deltar av og til, 
enten som forsangere eller musikere. Det har vært særlig fokus på å få med flere 
barn og ungdom som forsangere på gudstjenestenestene. Kantorvikar har hatt 
egne øvinger med barn og unge forsangere og musikere. Samt fulgt opp barna via 
kontakt med foreldrene. Det ser ut til å vokse frem et lite knippe av unge 
musikere som vi ønsker å kunne ta godt vare på. På visitasgudstjenesten hadde vi 
for eksempel tre gutter på hhv. el-gitar, trombone og slagverk.  
 
Under «Vi syng julen inn» 14. desember deltok. Tananger skolekorps med 
soloinnslag og på allsangen. Quo Vadis, Prosit, Tabago, Barnekoret, 
Tanangerblæsen  

Elin Underhaug Kanu 
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Årsrapport for trosopplæringen/trosopplæringsutvalget. 
Medlemmer i 2014: Marianne Bøe Weibell (trosopplæringsleder), Mai-Gunn Haukland, 
Marit Stornes, Ingebjørg Hollund (trosopplærer-vikar, vår), Solfrid Vigdel Skalvik 
(trosopplærer) og Elin Underhaug Kanu (kateket-vikar, vår). 
Antall møter: 2 
Antall møter med mentor: 1 
 
Trosopplæringsleder Marianne Bøe Weibell, hadde permisjon fra sin stilling våren 2014. 
Denne perioden vikarierte Ingebjørg Hollund (20 %) og Solfrid Vigdel Skalvik (40 %). 
Høsten 2014 har stillingen vært delt mellom Marianne (trosopplæringsleder, 30 %), og 
Solfrid (trosopplærer, 30%). Marianne har i tillegg hatt ansvar for Knøttetreffen åpen 
barnehage i 40 % stilling.  
 
Det er blitt gjennomført 18 ulike tiltak fra trosopplæringsplanen i 2014. Noen av disse 
er punkttiltak, mens andre er kontinuerlige tiltak. Av punkttiltak har vi blant annet 
samling og gudstjeneste for 4-årigene med utdeling av bok, dåpsskole for 6 åringer, 
”Tårnagenthelg” for 3. klassinger, ”Narnia-dag” med utdeling av NT for 5. klasse, og 
”Lys levende” for 6. klassinger. Av kontinuerlige tiltak har vi dåp, ”Supertorsdag”, 
Jesha, ESC og konfirmasjon. 
 
Oppslutningen om tiltakene dette året har variert veldig. Best oppslutning har babysang 
og konfirmasjonen med 80 %. Tårnagenthelg er også populært, med en oppslutning på 52 
% i 2014. Dårligst oppslutning av punkttiltakene hadde Speiderdagen for 2.klasse og CD-
utdeling til 2-åringene med ca. 10 %. Ellers ligger oppslutningen jevnt over mellom 20-
50%.  
 
Tiltak Antall/døpte Prosent 
Dåp 51/51 100 % 
0-1år: Babysang 79/98 81 % 
1-2: Småbarnssang 40/72 56 % 
1-3: Knøttetreffen (utenom baby- og småbarnssang) 42/108 39 % 
2 år: CD  8/50 16 % 
4 år: bok m/samling 26/55 47 % 
5 år: barnas dag 27/65 42 % 
6 år: dåpsskole 25/64 39 % 
2.klasse: speiderdag 5/54 9 % 
3.klasse: tårnagenthelg  32/62 52 % 
4.klasse: aktivitetsdag i advent 12/62 19 % 
5.klasse: NT m/samling 31/73 42 % 
6.klasse: Lys levende 25/68 37 % 
9.klasse: konfirmasjon 59/74 80 % 
10.klasse: konf.reunion 16/60 27 % 
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Nytt av året er at «Babysang» og «Småbarnssang» er blitt en del av «Knøttetreffen 
åpen barnehage». Det har dermed blitt et kontinuerlig tilbud som følger skoleåret. Vi 
har rigget oss til inne på kaféen og holder åpent mandager og torsdager. Her kommer 
foreldre sammen med barna og har et flott treffpunkt med lave terskler og stor 
takhøyde der trosopplæring i hverdagen er i fokus. Tilbudet viser seg å være svært 
populært og i løpet av høsten var det 45 brukere i snitt pr.mnd. (17 barn i snitt pr.gang). 
 
Vi ønsket dette året å gjøre Tananger menighets trosopplæringsplan bedre kjent i 
menigheten. Vi ønsket at alle i menigheten skulle få en bedre forståelse av at disse 
tiltakene vi arrangerer er en del av en gjennomtenkt plan. Mer kjennskap vil 
forhåpentligvis føre til mer forståelse og engasjement for det som skjer i 
trosopplæringen.  
 
Som et ledd i dette arbeidet med å gjøre trosopplæringen kjent, hadde vi høsten 2014 
to gudstjenester med fokus på trosopplæring. På den første hadde Just en preken for 
de voksne i menigheten, der trosopplæringen var et tema. Trosopplæringen er noe vi 
som menighet må stå sammen om. Det trengs både forbønn for arbeidet og barna som 
kommer, og vi trenger frivillige medarbeidere som bidrar for å kunne gjennomføre 
tiltakene på planen.  
 
Den andre trosopplæringsgudstjenesten var en familiegudstjeneste. Her var det også 
dåp, og 4-åringene i Tananger var spesielt inviterte for å motta 4-årsboka. I løpet av 
gudstjenesten ble trosopplæringen visualisert gjennom en dramatisering, og 
sammenlignet med en seilas. Just prest gikk inn i rollen som et barn som «seilte» til 
ulike «havner» og samlet skatter. Havnene var da de ulike tiltakene vi har på planen, og 
skattene symboliserte alt et barn får med seg fra et tiltak av undervisning, opplæring, 
sosialt samvær og helt konkret materiell til å ta med hjem. Mange ga uttrykk for at 
dette var en god måte å illustrere trosopplæringen på, i tillegg til at det var kjekt, og 
lett å følge med på for både små og store.  
 
Vi ønsker også å gjøre trosopplæringen i Tananger enda mer stedegen ved å bruke 
maritime uttrykk og bilder i enda større grad. Det at trosopplæringen kan sammenlignes 
med en seilas og en skattejakt, det ønsker vi også å illustrere på bilder og brosjyrer. Vi 
vil jobbe videre med dette kommende år.   
 
Det er mange frivillige medarbeidere som har bidratt på ulikt vis i forbindelse med 
tiltak vi har hatt i 2014. Vi vil rette en stor takk til alle dere for uvurderlig innsats. 
 
Marianne Bøe Weibell og Solfrid Vigdel Skalvik 
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KONFIRMANTER  

Våren 2014 ble kullet med 59 konfirmanter konfirmert. 
Konfirmantgruppen fremførte musikalen Lukas på årets samtalegudstjeneste. Musikalen 
er en reise gjennom Lukasevangeliet, med ham selv som forteller. I løpet av vårens åtte 
samlinger øvde konfirmantene inn musikalen med kor, solister, musikere og kulisser. 
 
På vårens foreldremøte var Kirsti Melangen invitert for å snakke om temaet «Å ha 
tenåringer i huset». Sammen med informasjon om fasteaksjonen og konfirmasjon ble 
dette en flott kveld. 
 
Konfirmantene med foreldre gjennomførte årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens 
Nødhjelp. Det ble et rekordresultat på kr. 49 000. Dette ble virkelig «årets mest 
meningsfulle spasertur». 
 
Elin Kanu 

JESHA våren 2014 hadde elleve samlinger i partallsukene, med sommeravslutning 
13.juni. På høsten var det åtte samlinger Kateketen jobba mye med å rekruttere og 
involvere flere voksne til å være ledere. Til sammen har 25-30 voksne fordelt på 2 team 
hatt ansvar for 60- 120 barn. Medlemsmassen hold seg stabil. Se egen årsrapport. 

Elin Kanu og Olav Mo 

 

NY MENIGHETSPEDAGOG 

Den 1. oktober, etter en lang ansettelsesprosess ble jeg ansatt som menighetspedagog i 
Tananger kirke. Utlysningen var for en kateket, og i og med at jeg ikke har 
kateketutdannelse trakk prosessen ut i tid. Randi gjorde en stor jobb med å forhandle 
med Bispedømmekontoret. Etter 2. gangs utlysning godtok bispedømmekontoret 
ansettelse av meg mot at jeg tok et års-studium i kristendom. Jeg fant studiet 
«Nettstudium i trosopplæring» som Misjonshøyskolen og Menighetsfakultetet 
samarbeider om.  Det går over 2 år. Det er svært relevant i mitt arbeid, og gir meg 
nyttig kunnskap og mye å tenke på i forhold til arbeidet vi driver i Tananger menighet. I 
og med at jeg er pålagt studium, får jeg frigitt 20% av arbeidstiden til dette. Det 
innebærer at jeg i utgangspunktet har 80% på å utføre min jobb som menighetspedagog.  
 
KONFIRMANTER høsten 14. For året 2014 - 15 er det 50 konfirmanter. Undertegnede 
begynte 1. oktober med tjuvstart på konfirmantweekend. Jeg kom til dekket bord hvor 
rammene for konfirmasjonsopplegget var lagt.  
Konfirmantweekenden på Ognatun var strålende. Positive konfirmanter, flotte ledere 
(18stk med frivillige og ansatte) og nydelig vær. Konfirmantene kom uten forventning, 
men ble positivt overrasket over hvor kjekt det var. 
Nytt denne høsten er undervisningskvelder i kirka med hjemmegrupper med 7-10 
konfirmanter etterpå. Det er en modell jeg har stor tro. Intensjonen er å gi 
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konfirmantene en mulighet til å komme til et kristent hjem og få samtale, i en trygg 
setting, om temaet det har blitt undervist i. Noen grupper er nok lettere å få i tale enn 
andre, men uansett tror jeg det er en flott mulighet for å utfordre tanke, tro og tvil 
hos konfirmantene. En STOR takk til gruppelederne som gjør dette mulig!  
 
BIBELSAMLINGER med SFO, Lekeklossen og Knøttene 
Annenhver uke har jeg besøk av SFO, Lekeklossen og Knøttene til bibelsamlinger i kirka. 
Veldig kjekke samlinger hvor vi har lystenning, sang, bibelhistorie og bønn med en 
variasjon etter aldersgruppen. Jeg har vektlagt repetisjon av en del sanger som jeg 
håper de kan få et eierforhold til. De eldste gruppene lærer også bibelverssanger som 
de forhåpentligvis bærer med seg resten av livet. 
 
JULEVANDRINGER. 
I november/desember hadde vi igjen julevandringer for barnehagene i Tananger.  Totalt 
ble det 15 vandringer hvor keiser Augustus tar med barna, som etter hvert blir utkledd 
som engler, hyrder, vise menn, og Josef og Maria, gjennom det store som skjedde da vår 
Frelser ble født. De møter keiserens tjener, engelen Gabriel, og verten i herberget. Her 
ble det flere hellige øyeblikk med innlevelse og undring. I år laget Solfrid et forenklet 
opplegg som ble brukt for Knøttene og Knøttetreffen. Takk til stab som på omgang trår 
til. Vi ser at opplegget fungerer særlig godt for 1. klassingene, og ønsker derfor å 
invitere flere SFOer i Tananger til julevandringer neste gang. 
 

SKOLE KIRKE – SAMARBEID 
Menighetspedagogen har ansvar for samarbeidet mellom skole og kirke. Jeg opplever at 
dialogen i forhold til julegudstjenestene er meget god, og alle 3 grunnskolene i Tananger 
hadde julegudstjenester i desember. I 2014 ble det ingen besøk fra kirken inn i 
skoleklasser. Kontakten med skolen er viktig, så jeg håper kontaktpunkter kan opprettes 
fremover. 

Olav Mo 
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Diakoni er evangeliet satt ut i handling, og kommer til uttrykk i nestekjærlighet. 
Mye av det som skjer i menigheten kan sortere inn under diakoni.. Kirkekaffe og 
kveldsmat på Supertorsdagene legger til rette for inkluderende fellesskap. 
Fasteaksjonen der konfirmantene samler inn penger til Kirkens Nødhjelp, er en konkret 
handling i kampen for en rettverdig verden. Blomsterhilsen til de over 80 år har vi god 
tradisjon på og nå har Besøkstjenesten har så vidt kommet i gang. 
Treffen er en klubb tilrettelagt for mennesker med utviklings hemming.  
Se egen årsmelding. 
Eldreutvalget driver et flott arbeid for pensjonister med både samlinger, fester og 
blomsterhilsen til jul. Se egen årsrapport fra utvalget. 
Diakoniutvalget har nå utarbeidet plan for diakoni i Tananger menighet.  
 
DIAKONIUTVALGET 
Utvalget består av: Leder Karin Rossavik, sekretær. Ann Helen Hebnes, Anne Grete 
Skraastaad, Jorunn Elin Haga og Emil Rott. 
 
Diakoniutvalg startet opp igjen i 2014. Det ble avholdt to møter. Diakoniplan ble 
utarbeidet og satsningsområde er besøkstjenesten. Brosjyrer er laget og sendt til 
Hjemmetjenesten i Tananger og Bestillerkontoret i kommunen. 
Daglig leder Randi Lundberg Tveit og Diakon i Sola Solveig Braut Tjelle var med på 
oppstartsmøtene og utarbeidelse av Diakoniplanen. 
 
Karin Rossavik 
 

ELDREUTVALGET 
 
Medlemmer: Olaug Lunde, Torfrid Rott, Else Marie Øverland, Reidunn Vatland,   
Ann Helen Hebnes, Jorunn Tjønn. Vi har hatt 4 styremøter. 
 
Pensjonisttreff på Tabo 
Vi har hatt 6 møter på Tabo. Antall frammøtte har vært mellom 35- 45. Dette året har     
Ole H Myklebust, Hans Kr. Goa, Gunn Træland, William Ostermann og Ola Sandland hatt 
andakt. Det har også vært utlodning, opplesing, sang og servering. Frammøtet viser at 
folk koser seg på treffene. Personalet på Tabo legger og alt godt til rette for oss. 
 
Fester 
Den årlige pensjonistfesten var i Tananger kirke i januar. På maifesten i kirken hadde 
Just Salvesen andakt, Helen Enoksen spilte piano og sang sammen med Unni Kallesten. 
På høstfesten hadde Per Tjøstheim andakt og Sven Viste sang. Førjulsfesten på Tabo 
ble en fin avslutning på året med ca. 50 stk. tilstede. Wenche S.Viland hadde andakt og 
Tabago sang. De hadde foreldre med. 
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Aktivitetslederen på Tabo Nicole Watne har også i år fått Livsgledebilen til å kjøre 
beboere på Tabo til mai- og høstfesten. Hun har også fått flere beboere til samlingene 
på Tabo. Det har vært veldig kjekt.  
 
Blomsterutdeling 
Siste dagene i november kunne blomstene hentes på kontoret. 12 personer var med og 
delte ut 90 julestjerner til de over 80 år og 5 asalier til Tabo. Stor takk til de som er 
med og deler ut blomster. 
 
Utfordring 
Utfordringen er den samme i år også. Vi trenger flere medhjelpere, også menn. 
Dette er et viktig arbeid som gir oss mye tilbake. 
 
Jorunn Tjønn 
 
  

 

 

 

  

 
Tananger menighet ønsker å spre evangeliet til alle innbyggerne våre. Samtidig 
ønsker vi å bidra i det verdensvide misjonsarbeidet. Det er lenge siden menigheten 
hadde et aktivt misjonsutvalg. Når det ikke er personer som driver arbeidet frem, 
blir ofte engasjementet labert. Vi ser at her ligger et forbedringspotensial. 
Likevel viser tildelingen av offer blant til andre NMS og Normisjon at misjon 
prioriteres høyt. 
 
Tananger menighet har misjonsavtale med NMS. Vi støtter misjonsprosjektet 
deres i Mukdahan, Thailand. Det er mulig å bli fast giver til kirkesenteret som 
driver ledertrening. Flere takkeoffer tas opp til kirkesenteret i Mukdahan i løpet 
av året. Misjon har vært fokus på flere av gudstjenestene våre.  
 
Kokh Noi menighet i Thailand har vært Tanangers vennskapsmenighet. Det har 
vært lite kontakt de siste årene, og Tananger menighetsråd vedtok å avslutte 
forholdet. Dette ble gjort i god dialog med Morten Sandland som i sin tid var med 
å opprette vennskapsavtalen. Menighetsrådet ønsker å ha ett prosjekt å holde 
fokus på. 
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 Regnskap legges ved årsrapporten når det er ferdig og legges frem for 
 årsmøtet. 
 

  ØKONOMIUTVALGET 
  Medlemmer:  
  Steinar Sola, Ole Harald Myklebust, Inge Haga, Randi Lundberg Tveit (leder). 
  Utvalget hadde 2 møter i 2014. 

  
 Økonomiutvalget avsluttet og evaluerte giveraksjonen “Gi av hjertens lyst”. 
 Den faste givertjenesten hadde i evalueringsøyeblikket økt med 36%. Dette 

 anser  vi som et godt resultat, men helt i mål er vi ikke. Målsettingen var 50%  
 økning. Den nye brosjyren vil fortsatt brukes. Utvalget mener det bør 
 informeres jevnlig om givertjenesten.  
  
 Økonomiutvalget bistod menighetsrådet i saken rundt opprettelsen av et fond 
 for fremtidige pensjonsforpliktelser vedrørende ansatte i Tananger menighet. 
 De aller fleste menighetsansatte er knyttet til driften av Barnehage og SFO. 
 Fondet skal trygge menighetens økonomi ved en eventuell nedleggelse eller 
 drastisk endring i driften av barnehage og SFO i fremtiden. 
 Utvalget har også drøftet menighetens økonomiske situasjon som vurderes som 
 god og stabil. 
 
 GIVERTJENESTE, OFFER OG INNSAMLINGER 
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Ofringer, innsamlinger og gaver 
 

 
2011 2012 2013 2014 

Offer totalt 259590 347703 347703 336581 
Offer eget 113300 128397 127875 137966 
Givertjeneste (eget) 261900 268500 272500 333500 
Innsamlinger totalt 85550 56930 107371 121633 
Innsamlinger eget 20000 41000 51000 60000 

      
Grafene forteller om en liten nedgang i offerbeløpet totalt sett, men en god 
økning i innsamlinger. Innsamlinger er foruten Fasteaksjonen (49 712 kr), 
Barnehage/SFOs innsamling til Forut (11 921 kr) på FN dagen og . 60 000 kr til 
eget formål kom inn på basar. Vi satte inn en offensiv på givertjenesten i 2014. 
Det ble opprettet flere givermuligheter. I tillegg til ungdomsarbeid, kan man bli 
fast giver til trosopplæringen, menigheten generelt og misjonsprosjektet i 
Mukdahan. Givertjenesten går i all hovedsak til ungdomsarbeidet. Vi lønner 
ungdomsarbeider i 60%. Tross økning i givertjenesten etter aksjonen, dekker det 
ikke lønnskostnadene. Gapet mellom lønnsøkning og økning i givertjeneste er 
vanskelig å tette.  
Offer til eget arbeid er i hovedsak fordelt på menighetsarbeidet (generelt) og 
trosopplæring. Statstilskuddet til trosopplæring dekker en stilling på 60% og noe 
av utdelingsmateriellet. Neste år går hele tilskuddet til lønn. 
Nærmere kommentar til økonomien følger regnskapet for 2014. 
 
Randi Lundberg Tveit 
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BØNNETJENESTEN 

Årsrapport bønnekjede og forbønnstjeneste 2014. 
Forfatteren Ellen G. White sier i sin bok Veien til Kristus: ” Å be betyr å åpne 
hjertet for Gud som for en venn - ikke fordi det er nødvendig at vi skal 
underrette ham om hvordan vi er, men for at vi skal bli i stand til å ta imot ham. 
Bønn bringer ikke Gud ned til oss, men løfter oss opp til ham”. 
Bønnekjeden i Tananger menighet har også dette året vært med på å be.  
Det er nå ca. 25 i menigheten som hver måned mottar dette bønnebrevet. Det er i 
det siste året ikke blitt noen flere med i bønnekjeden.  
Kanskje 2015 skal bli året der bønnen virkelig blir løftet opp i vår menighet. 
 
Muligheten for å melde bønnebegjær til bønnekjeden er fortsatt aktiv, men det er 
stort sett medlemmene i bønnekjeden som benytter seg av den. 
Rom 8, 26. På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. 
For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn 
for oss med sukk uten ord. 
Dette er Guds løfte og vår inspirasjon til fortsatt å være med i dette livsviktige 
arbeidet. 
 
I 2014 har vi hatt forbønnstjeneste i gudstjenesten ca. 1 gang pr. måned.  
Fortsatt er det slik at treskelen for å søke forbønn er høy i menigheten. Det har 
vært fra 0-6 som har søkt forbønn. Velsignelsen er stor i forhold til bønn, både 
den som det blir bedt for og den som ber opplever et nært møte med Gud. Det er 
de samme som er med i denne tjenesten, som var med i fjor. 
Visjonen for 2015 er at vi skal ha forbønn på hver nattverdsgudstjeneste. Vi 
ønsker å få flere forbedere og takker for de som allerede har sagt ja.  
 
Bjørg Irene Stallemo 
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TANANGER KIRKES SØNDAGSSKOLE  
 
Møtedag:      Søndag kl.11.15-12.15,ca 2 søndager pr. mnd. 
Hovedleder:   Ingebjørg Hollund 
Andre ledere: Marit Stornes,Mariann Kean,Jorunn Hebnes,Inger Karin Rott og 
Laila Føyen. 
Vi har og hatt med noen slushere som hjelpeledere. Disse er: 
Ingrid Stornes, Emil Myklebust, Thomas Whyte, Evelyn Slagstad og Hanne Stein. 
Antall samlinger: 21.Antall deltakere: fra 16 til ca. 40.Aldersgruppe: 0-12 år. 
 
FORMÅLET MED ARBEIDET: 
Mottoet til søndagsskolen i Norge er Jesus til barna. Det er og vårt mål, at barna i 
Tananger skal bli kjent med Jesus og ville ha Ham som sin frelser og Herre i livet 
sitt. De skal vite at Han er der for dem og heier på dem på gode og vonde dager. 
De er viktige for Ham!!!Han elsker dem akkurat slik de er! 
De skal og få vite at det som står i Bibelen er like aktuelt i dag, som det var da 
boka ble til. Vi ønsker og at barna skal ha et eierforhold til kirka, og kjenne seg 
hjemme her sammen med Gud og kristne venner. De skal bli kjent med kirkens 
høytider og sakramenter, og være med på å dele disse med resten av menigheten. 
Barna skal bli sett, og vite at de er like viktige og har rett til en like fin 
gudstjeneste som de voksne får.  
LITT OM ÅRET SOM GIKK 
Vi har som tidligere en aktivitet, ikke hver gang, men ofte, som minner dem om hva 
de hørte om på søndagsskolen, og ta det de lærte med seg videre i dagene som 
kommer. Undervisningsformen variere, vi har alt fra drama, skuepill, flanellograf, 
dukketeater med mer. 
Vi som ledere har inntrykk at både barna og de voksne som er med trives godt på 
søndagsskolen. 
Vi har og i år vært med på å arrangere juletrefest sammen med IMI, en kjekk 
kveld for de som var der. Ellers har vi hatt søndagsskolegames med grilling og div 
aktiviteter. Vi er også tilstede på barnas dag med en aktivitet, noe som synes å 
være populært blant ungene som er på dette arrangementet. 
Ellers merker vi, som de andre aktivitetene vi har i kirka, at vi konkurrerer med 
andre ting som foregår her i Tananger. Men vi skal sta ̊ på. Har troa på en stor 
søndagsskole med mange barn etter hvert.  
LEDERSITUASJONEN 
Vi har en flott gjeng med ledere og hjelpeledere som jobber godt sammen, men 
det er behov for flere, spesielt menn. Vi har vært så heldige å ha med Joar Haga 
og Per Morten Føyen som har harr to samlinger med stor suksess i 2014..Tusen 
takk til dere, vi gleder oss til å ha dere med og i 2015. 
En stor takk og til slusherene som har gjort en flott jobb! 
Vår drøm er å kunne dele inn i forskjellige aldersgrupper, det har vi ikke anledning 
til nå.Tusen takk til alle som er med. Dere er fantastiske, og gjør en viktig jobb.  
 
Ingebjørg Hollund  
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TANANGER BARNEKOR 
 
Møtedag: Torsdag kl 17.15-18.00. Barne-TV  og kveldsmat fra kl 18.00 
Hovedleder:  Sigrid Bru 
Styremedlemmer:  Laila Føyen, Mette Foldøy, Mette Hagen 
Antall samlinger totalt:  38, derav 10 opptredener. 
Antall deltakere: 33 medlemmer, 29 jenter, 4 gutter. 73 barn har vært innom 
koret i løpet av 2014 ( 11 gutter og 62 jenter ) 
Aldersgruppe:  3-7 år 
 
FORMÅL MED ARBEIDET 
Vi vil hjelpe barna å bli kjent med Jesus, vår kristne kulturarv og tradisjoner, 
gjennom sang og fortellinger fra Bibelen. Vi legger vekt på å skape tilhørighet i et 
trygt miljø gjennom lek og hygge. Vårt mål er at hvert enkelt barn skal bli sett og 
føle seg verdifull. 
 
LITT OM ÅRET SOM HAR GÅTT  
Det har vært godt oppmøte jevnt over på øvelsene. Barna er fulle av energi og 
synger med iver og glede. Spesielt kjekt er det å få synge solo. Det er 
imponerende å se hvordan barna hiver seg ut på, selv de yngste . Kommentarer fra 
foreldre som « dette er ukas høydepunkt» varmer og inspirerer oss ledere. Koret 
har sunget på gudstjenester i kirken og på den årlige gospelkonserten i Sørnes 
kirke. Vårsemesteret gjorde vi en vri og byttet ut finfest med grillfest, før vi 
hadde konsert før sommeren sammen med Tabago.  Jarle Waldemar  hadde 
andakt, og sang en av sine sanger sammen med barnekoret 
Første opptreden høsten var basar i kirken. Vi deltok på en gudstjeneste i Imi 
Tananger.  I desember arrangerte vi den årlige englefesten der barna inviterte 
med seg foreldre og andre familiemedlemmer. Det ble stor jubel blant barn og 
foreldre da det ble annonsert at koret skulle varme opp for Hanne Sørvåg på 
Tananger senter. Der fikk vi sunget gjennom hele repertoaret. Koret deltok også 
som vanlig på vi synger julen inn i kirken. Barne-TV og kveldsmat er et fast innslag 
etter selve øvelsen. Takk til alle foreldre som stiller opp på kjøkkenet! Vi har også 
hatt bidragsytere som har stilt opp med andakt. Takk også til dere! 
 
LEDERSITUASJONEN 
Vi har vært 4 ledere også dette året. Takk til Marianne Weibell som har vært en 
slags ekstra leder og steppet inn der det trengtes!  Noen av lederne har vært med 
i mange år og har gitt signaler om at de ønsker å tre av. Undertegnede fortsetter 
men trenger 2-3 ledere med på laget. Utfordringen gis til foreldrene men vi 
setter pris på enhver som er villig til å ta oppgaven. 
 
Sigrid Bru.  
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TABAGO 

Møtedag:              Torsdag  
Hovedleder:          Ingebjørg Hollund  
Andre ledere:       Marit Stornes, Hege Solstad og Hilde Nygård. 
Antall samlinger:   33 + 6-7 opptredener.  
Antall deltakere:   26  
Aldersgruppe:       2 -7 klasse  
Aktivitet:             Sang og drama. 
 
FORMÅLET MED ARBEIDET 
Tabago er et tilbud til barn fra 2 til 7 klasse som liker å synge i kor. 
Vi er helt klare på at dette er et kristent kor, der vi er med på å formidle Jesus 
til de vi synger for. Dette vet ungene at de er med på. Målet er å presentere 
Jesus for ungene, hva Han gjorde for oss, og hva Han gjør i dag, og sammen med 
ungene å formidle dette videre. Vi ønsker og at ungene skal ha et eierforhold til 
kirka, og kjenne at her hører de til, og at det er godt å være her sammen med Gud 
og andre kristne venner. 
Ved at vi synger ved forskjellige anledninger i kirka, får de og et innblikk i de 
forskjellige høytidene vi har her.  
I tillegg til å synge, har vi fokus på trivsel og samhold. Derfor har vi ca. en gang i 
mnd. kos på slutten av øvelsen. Alle skal kjenne at de er viktige og like mye verd. 
Vi har alltid en andakt på øvelsen fordi vi ønsker at ungene skal kjenne Jesus, og 
det Han står for. Formen på andakten varierer, og de koser seg mest når de får 
være med på dramatisering. Vi ønsker at Jesus skal være deres største forbilde.  
 
LITT OM ÅRET SOM HAR GÅTT 
I 2014 har vi sunget i Sørnes kirke, i Tananger kirke, på bedehuset, på Tabo, på 
bankplassen og utenfor Tananger senter. Det er kjekt å synge rundt omkring, og å 
få være med å spre Jesus og glede. 
Vi hadde også dette året avslutning før sommeren sammen med småbarnssang og 
barnekoret. Veldig kjekt å kunne gjøre noe sammen.  
Vi merker at vi konkurrer med andre ting her i Tanager for ungene, og det var så 
liten oppslutning i vår, at vi lurte på om det var noe vits i å fortsette med koret. 
Høsten 2014 møtte imidlertid 20 sangglade barn opp, og da var det bare å kjenne 
på at JA vi skal fortsette!!!!! 
 
LEDERSITUASJONEN:  
Marit Stornes sluttet sommeren 2014.Tusen takk for flott innsats i mange år. Vi 
var bare to stk første delen av høsten, det har til tider vært litt utfordrende. 
Heldigvis har vi fått med Hilde Nygård, noe vi er takknemlige for. Vi som leder 
synes vi er heldige som får være med i dette viktige og kjekke arbeidet. Og til 
dere barn: Tusen takk for at dere er med, og for gleden dere sprer rundt dere.  
 
Ingebjørg Hollund  
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SUPERTORSDAG MED KVELDSMAT 
 
Tid:              Torsdager kl.18:20, etter Barnekorets øvelse og barne-TV. 
Antall måltider:  26 derav 2 middager 
Aldersgruppe:    Åpent for alle. Benyttes helst av foreldre og barn i barnekoret. 
Leder:               Jostein Mæland. 
Andre:     Foreldre til barn i barnekoret, andre frivillige 
 
Kveldsmaten er et populært tilbud særlig blant barn og foreldre i korene. Det er 
et sted å bli kjent med andre, knytte kontakter, en sosial møteplass. Når vi vet 
hvor viktig relasjonsbygging er for menighetens vekst, er det ønskelig at flere av 
menighetens “søndagsaktive” kommer innom kveldsmaten en gang iblant, spiser 
kveldsmat og slår av en prat. En gang i semesteret har det blitt servert middag 
før korøvelsene, istedenfor kveldsmat.  
Denne høsten har oppslutningen vært noe mindre og mer varierende enn tidligere. 
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JESHA 
 
Møtedag:  Fredager i partallsuker kl.18:00 – 20:00 
Hovedleder:   Vår: Elin Kanu og Mai-Gunn Haukland,  

Høst: Olav Mo og Sondre Søndervik 
Styremedlemmer:      Mai-Gunn Haukland, Sondre Søndervik, Inger Karin Rott, 

Olav Mo                              
Antall andre ledere:  29 stk. med faste ledere og vikarer 
Antall samlinger:       19 
Antall deltakere:       mellom 36-87 (registrert 215 ulike navn) 
Aldersgruppe:            5.-7. klasse. 
 
Jesha er for barn fra 10- 13 år, dvs. 5. til 7. klasse. Målet med Jesha er at ”barna 
skal få bli kjent med Jesus, oppleve et trygt og godt miljø og få en positiv relasjon 
til kirken.” (fra skisse til lokal plan STØRST AV ALT- trosopplæring for barn og 
unge i Tananger.) 
Tema som ble tatt opp er: Ulike bibelfortellinger, Trosartiklene, Hva om ikke jula 
fantes. Andaktsholderne har vært både egne krefter og eksterne, f.eks Astrid 
Harbo og Kenneth Kolltveit fra Acta. 
  
Å kunne gi barna et trygt tilbud med mye aktivitet og i tillegg en smak av Jesus er 
stort å få være med på. Ungene ser ut til å trives og mange er svært trofaste.  
 
På samlingene har vi mat, diverse aktiviteter: airhockey, dart, bordtennis, 
luftgevær, kortlaging, jakkolo, fotballspill, biljard osv., konkurranser, turneringer 
med premie og en 15 minutters andaktssamling til slutt. 
 
På ledersiden er det større og større andel som er ungdommer. Vi er svært 
takknemlige for at mange av dem synes det er kjekt å være med som leder i 
Jesha. Samtidig arbeider vi for at også flere voksne kan ta ansvar som ledere. 
Dess flere leder, dess flere aktiviteter i gang og ungene har mer variasjon i sine 
aktiviteter. 
Ser vi bakover i historien har oppslutningen på Jesha gått en del ned. Det er en 
trend vi håper å snu. Da må alle gode krefter være med på å fremsnakke Jesha og 
få foreldre til å sende barna sine avgårde.  Vi registrerer at mange, særlig jenter, 
dropper ut av Jesha når de går i 7. klasse. Dette må vi prøve å motvirke.  
 
Styret er en fin gjeng med spredning i alder, som alle brenner for å få gi barna 
input for evigheten. Takk for innsatsen styre og alle andre frivillige. 
 
Olav Mo 
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UNGDOMSARBEIDET 
 
Ungdomsklubben: ESC (Uttales Escape) 
Møtedag:   Annenhver fredag i partallsuker kl. 20:00-24:00 
Hovedleder:  Anne Marit Tjora Vigdel 
Styremedlemmer:  
Våren 2014: Katrine Frøyland, Joice Maria Hebnes, Andres Hebnes, Otto Nessa 
Ljosdal, Bjørn Mo. Vara: Sara Rott Gundersen 
Høsten 2014: Otto Nessa Ljosdal, Anders Hebnes, Tine Skarstad, Lise Berge 
Klausen, Bjørn Mo. Vara: Sara Rott Gundersen 
Antall ledere: 25 ledere 
Antall samlinger: 18 totalt; 10 vår og 8 høst 
Antall deltagere: 141 
Aldersgruppe: 8. klasse – 22 år. 
 
ESC er en del av vår trosopplæringen i Tananger menighet. Det skal være et rusfritt 
lavterskeltilbud til ungdommene våre her i Tananger. Her skal de få en smak av 
Jesus. ESC er også en fritidsklubb der ungdommene kan møtes og gjøre forskjellige 
aktiviteter sammen. Bordtennis, air hockey, dart, biljard, landhockey, brettspill og 
andre leker/ sketsjer. Vi har kiosk der de kan kjøpe snop og brus. Vi har ofte en lek 
der vinneren får en liten premie. 
 
Litt om året som gikk: 
Det fungerer veldig bra å ha ESC annen hver fredag. Vi har to team som rullerer på å 
ha ansvaret. Jeg ser at de på det teamet som ikke har ansvaret den fredagen 
kommer likevel for å være sammen med oss. Viktig å ha meating point/ andakt hver 
gang på ESC. Vi ber alltid velsignelsen etter andakten. Alle konfirmantene skal være 
3 ganger på ESC før jul og 3 ganger etter jul. Dette er en del av deres 
konfirmantopplegg. Det oppleves som veldig positivt å ha konfirmantene aktivt med i 
klubben. Det ble rekruttert 5 nye ledere til ESC av konfirmantene fra våren 2014. 
De ble ledere på ESC høsten 2014. En må gå i 10. klasse for å være leder på ESC.  
 
Alle lederne på ESC er med i ledernettverket Follow Me. Det er et samarbeid mellom 
flere menigheter i regionen. Det går på å utruste unge ledere til å lede andre 
ungdommer som er yngre enn dem. Dette er et verktøy for å bevisstgjøre og heve 
kompetansen blant våre unge ledere i menigheten. 
Vi er en del av noe stort og synes det er flott å samarbeide med andre menigheter. 
Jeg jobber hele veien med å rekruttere nye ledere til klubben.  
I mars 2014 var vi på Follow Me weekend til Åpta sammen med de andre menighetene. 
Over 100 ungdommer. Vi ble bedre kjent med Daniel i Bibelen. Vi hadde foredrag om 
bibelbruk. Jobbet i grupper på tvers av menighetene. I juni hadde vi felles 
sommeravslutning i Sunde kirke. Høsten 2014 var Follow me på kick off i en 
klatrepark i Ryfylke. Hadde foredrag i Aksdal kirke ved leder Cathrine Vidnes. 
Juleavslutningen hadde vi i Hundvåg kirke.  
En gang i måneden har vi lokal Follow me samling hjemme hos ungdomsleder. Vi tar 
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opp aktuelle tema, bruker lederopplegget Fiber, studerer og samtaler om bibelen. 
Ungdommene sitter sammen 2-3 stykker og har gruppearbeid. Kommer sammen i 
plenum etterpå.  Vi spiser og bruker tid til bønn. Ungdomsleder har ansvaret for 
disse samlingene. Høsten 2014 begynte vi med å være i kafeen i kirken pga. at vi nå 
er så mange ungdommer at det ble trangt om plassen hjemme hos ungdomsleder. En 
gang i høst var vi hjemme hos to av ungdommene.  
 
Ledersituasjonen: 
Vi er delt inn i to team som rullerer på å ha ansvaret på ESC. Vi har og med oss 4 
voksne utenom ungdomsleder som er hver sin gang. Dette fungerer veldig bra. Veldig 
positivt å ha med voksne som gir av sin tid til ungdommen. Vi har egen 
facebookgruppe der en enkelt kommuniserer sammen.  

 
Anne Marit Tjora Vigdel 

 
 

TREFFEN 

Tilholdssted:  Tananger Kirke 
Møtedag:        Fredag i oddetallsuke, vi følger skoleruten.   
Tidspunkt:      18-19:30   
Hovedleder:   Solveig Braut Tjelle  Epost-adr.: solveig.braut.tjelle@sola.menighet.no.   
Antall samlinger:    17              
Antall deltakere:   20 
 
Gjennomsnittlig fremmøte pr. samling: ca. 18 i tillegg til ledsagere og ledere 
Andre ledere: Terje Ølberg, Jan Årthun, Else Iren Lindal, Astrid Bjørg Viland, Laila 
Korsli, Kolbein Vatndal, Unni Vatndal, Anne Myrland, Turid Husdal, Else Karin Tjora og 
Helen Enoksen. 
Lederbehov; det er bra med ledere i Treffen, og oppgavene blir fordelte utover 
semesteret.  

 
Oppgang eller nedgang i antall deltakere siste år:  
Det er en veldig solid god gjeng som møtes i Treffen. I vår tok vi avskjed med Sonja 
som døde etter lang tids sykdom, men vi har også fått flere nye deltagere det siste 
året.   
  
Nye tanker og ideer fremover: Det siste året har vi hatt besøk av flere ”Treffen 
venner”, både som andaktsholdere og på oppdrag for en eller flere ganger. For å 
nevne noen har vi hatt besøk av: Tor Moen Tønnesen, Vi har hatt godt samarbeid med 
klubben i Hafrsfjord menighet, vi har vært på besøk og arrangert tur sammen til 
Utstein pilegrimsgard. Til jul hadde vi godt samarbeid med Sola kulturskole, angående 
julespillet. 
        
Solveig Braut Tjelle 

mailto:solveig.braut.tjelle@sola.menighet.no
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NETTSIDENE TIL TANANGER MENIGHET 

 
Antall visninger 
Målinger av nettsidene til menigheten viser en nedgang på 33% i antall besøk i 
forhold til 2013. Iløpet av 2014 var det 14452 sidehenvisninger mot 20948 i 2013 
(her telles gjentatte oppslag med, ikke bare unike førstegangs visninger). I forhold 
til 2013 er det en økning av nye brukere på 9%, dvs. besøk fra enheter som ikke har 
vært registrert tidligere. En mulig konklusjon på nedgangen kan være at nettsidene 
fortsatt er aktivt benyttet for konsumering av informasjon om menighetens 
aktiviteter, men at flere sannsynligvis benytter sosiale medier for å orientere seg om 
menighetens virke. Dette fordi menigheten har en relativt aktiv facebook side. 
 
Mobile enheter 
Også trenden med bruk av mobile enheter (nettbrett, mobil telefon og lignende) har 
en nedgang i forhold til 2013. Dette har nok sammenheng med den generelle 
nedgangen beskrevet ovenfor.  Nedgangen i besøk av mobile enheter for 2014 er på 
34%, dette målt i forhold til besøk av alle innslag på menighetens nettsider via en 
mobil enhet. Igjen  har nok dette sammenheng med at vi bruker sosiale medier til 
informasjon med færre artikler som lenker videre til hjemmesidene. (f.eks et innslag 
på facebook, som lenker videre til en artikkel på hjemmesiden). 

 
Sosiale medier 
Menighetens Facebook side har økt med antall «liker klikk» i 2014, fra 242 i 2013 til 
336 følgere. (2013 – 242, 2012 –165, 2011 –74). Sidene blir aktivt benyttet til å 
informere om aktiviteter, gudstjenester og dele ”siste nytt” fra staben. 
53% av de som følger oss på facebook sidene er kvinner og 43% er menn. 
Kanskje noen vil være overrasket over aldersammensetningen for de som følger oss 
på facebook, hvor f.eks 24% er i aldersgruppen 35-54år og 17% er i aldersgruppen 
18-34år! Dette samsvarer med det som er en generell trend på facebook, hvor det er 
generasjonen 40+ som øker i bruk. 

 
Kirken og sosial kommunikasjon 
En sak som kan være verd å nevne, er at menighetens 
bruk av sosiale medier ble brukt som eksempel av Cecilie 
Staude i et foredrag i 2014. Cecilie Staude er kjent for å 
inneha mye kunnskap om bruk av sosiale medier. Hun 
underviser på BI, har skrevet bok om bruk av sosiale 
medier og holder en del foredrag om emnet. Foredraget 
handlet om «Kirken og sosial kommunikasjon». Kanskje et    
foredrag vi kan tenke oss å arrangere i vårt sokn? 
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Lenke til boken -  (Sosialkommunikasjon) 
http://sosialkommunikasjon.no/boka-var/ 
 
En oppsummering om foredraget, kan du lese på denne siden 
http://sosialkommunikasjon.no/tag/tananger-menighet/ 

 
    Generelt 
     Våre nettsider blir primært benyttet til å formidle informasjon om ulike aktiviteter 
     (program), gudstjenester, ledige stillinger m.m. 
 
    Web adresser 
     Adresser til menighetens nettsider : 

• http://www.tanangermenighet.no 
• http://www.tanangerkirke.no 
• http://tananger.menighet.no 

 
 
 
SOLA MENIGHETSBLAD 
 
Menighetsbladet kom ut med 5 nr i 2014 
Redaksjonen består av Kirkeverge (redaktør), assisterende kirkeverge og de daglige 
ledere i hver menighet. I ledermøter tas beslutninger vedrørende menighetsbladet, 
og arbeidet evalueres underveis. 
Lay- Out ansvarlig Perly Berge har ansvar for utformingen av innholdet. Vi er 
takknemlige for det gode arbeidet hun gjør med bladet vårt!  
Bladet trykkes hos Jærprint, Bryne 
I 2014 har vi hatt økt fokus på annonsesalg for å øke inntekter. Her har en 
representant fra hver menighet bidratt. Arbeidet videreføres i 2015Ellers kommer 
inntekter via offer fra menighetene og ved egenbetaling fra mottagere. 
Menighetsbladet er et fulldistribusjonsblad som skal nå alle husstander i Sola 
kommune. Det er verdifullt å kunne nå så mange med informasjon om det som skjer i 
kirkene våre! 
Distribusjonen har fortsatt noen utfordringer med å nå alle husstander. Det er 
allikevel bestemt at vi fortsetter med Norpost som distributør da det er det beste 
alternativet pr i dag. 
Merk at du gir beskjed til ditt lokale menighetskontor dersom du ikke mottar 
menighetsbladet. 
 
For menighetsbladet 
Cecilie M Skretting 

  

http://sosialkommunikasjon.no/boka-var/
http://sosialkommunikasjon.no/tag/tananger-menighet/


 32 

 
ÅRSMØTE FOR TANANGER MENIGHET  6.APRIL  2014. 
 
Årsmøtet for Tananger menighet var på forhånd annonsert ved kunngjøring på 
gudstjeneste, i menighetsbladet, på menighetens hjemmesider og i nyhetsbrevet Siste 
nytt. Tidspunkt for å melde saker til årsmøtet var satt til 15. mars 2014. 
 
Ingen saker ble meldt inn til årsmøtet. 
 
Årsmøtet ble avholdt etter gudstjenesten 6. april kl. 12:25 – 13:35. 
 
Møteleder:  Siv Elin Mæland 
Referent:  Randi Lundberg Tveit 
Antall fremmøtte: 23 personer 
 
Ann Helen Hebnes og Alf Tormod Rossavik ble valgt til å skrive under møteprotokoll. 
 
Årsrapport. 
Menighetsrådsleder, Siv Elin Mæland, gikk igjennom årsrapporten for 2013. 
Det ble gitt anledning til å komme med spørsmål og kommentarer. Årsmøtet hadde 
Ingen kommentarer til rapporten, men takket rådet for den store innsatsen som legges 
ned. 
 
Regnskap. 
Randi Lundberg Tveit la fram regnskapet for 2013. Regnskapet var innlemmet i 
årsrapporten. Menigheten har et driftsunderskudd på kr 94 175 i 2013.  
Årsmøtet hadde ingen kommentarer til regnskapet. 
 
Veien videre for Tananger menighet. 
Just Salvesen informerte om at menigheten befinner seg i en fase hvor vi står foran 
noen veivalg. Menighetsrådet må velge å satse på noen av flere gode tiltak. Det dreier 
seg om å bruke ressursene på best måte, om å prioritere og å søke Guds ledelse i 
prosessen. Menighetsrådet vurderer å ta i bruk et av verktøyene som finnes for å 
fremme menighetsutvikling. Randi Lundberg Tveit informerte om Naturlig 
menighetsutvikling (NaMu). Menighetsrådet vurderer fremdeles å sette i gang med 
Alphakurs. Sigve Martin Mælan informerte om dette. Rådet vil ikke ta beslutninger om 
dette før til høsten, men er åpne for å ta imot innspill og tanker i prosessen. 
 
 
Randi Lundberg Tveit 
Ref. 
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Hovedoversikter Tananger menighet (inkl barnehage og SFO) 2014

Faktiske Faktiske
Regnskap 2014 utgifter inntekter

4400 Fellesutgifter (menigheten) 130 334 736 693 -867 027
4404 Menighetssenter 0 48 795 -48 795
4410 Konfirmantarbeid -5 376 103 822 -98 446
4421 Søndagsskolen 1 518 22 876 -24 394
4422 Skolelaget 0
4425 Trosopplæring 89 381 5 158 -94 539
4432 Tananger menighetsbarnehage 647 034 6 999 224 -7 646 258
4433 SFO - Etter skoletid 374 972 2 547 795 -2 922 767
4434 Ungdomsarbeide -54 584 451 731 -397 147
4436 Jesha-klubben 12 075 67 544 -79 619
4440 Diakoni 1 846 22 908 -24 754
4450 Kirkemusikk 17 939 9 000 -26 939
4452 Tananger barnekor 23 585 14 828 -38 413
4453 Tananger barnegospel TABAGO -6 313 23 941 -17 628

1 232 411

Tananger menighet 216 718
Barnehagen + SFO 1 022 006
Tananger barnegospel -6 313

1 232 411

K-art Art/konto Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013

10 Fast lønn 6 515 520 6 957 000 6 400 398
20 Vikarer 266 018 103 000 209 915
30 Ekstrahjelp 50 659 0 92 123
40 Overtid 9 929 20 000 6 533
50 Annen lønn 25 445 42 000 31 610
90 Pensjonsinnskudd 800 740 804 000 813 024
99 Arbeidsgiveravgift 1 052 792 1 026 000 1 004 568
710 Sykelønnsrefusjon -219 556 0 -303 864
700 Refusjoner fra staten 0 -5 000 0

**Sum lønn & Sos.kostnader 8 501 547 8 947 000 8 254 307

100 Kontormateriell 101 461 113 000 90 589
110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester 372 920 410 000 357 675
120 Annet forbruksmateriell 285401 352000 352357
130 Post, bank, telefoni, datalinjer 27 387 43 000 21 851
140 Annonse, reklame, infor, representasjon 9 546 41 000 81 119
150 Opplæring, kurs 46 754 142 000 96 826
160 Godtgj. for reiser, diett, bil mv. 1470 5000 0
165 Andre oppgavepl. godtgj. 35 324 8 000 28 288
170 Transport / drift egne transp.midler 2 105 5 000 1 160
180 Energi 41 076 50 000 55 204
185 Forsikringer -15 816 6 000 -16 827
195 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 122 790 67 000 66 021
200 Inventar og utstyr 291 101 217 000 177 595
220 Leie/leasing/kjøp av maskiner 10 938 17 000 22 064
230 Vedlikehold, byggetjenester nybygg 25 328 61 000 157 394
260 Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester 13 996 15 000 13 157
270 Konsulenttjenester 120 539 96 000 12 159
380 Interne overføringer 106 716 88 000 173 000
429 Moms gen. komp.ordning 233 862 140 000 254 870
440 Tilskudd/gaver til fellesråd 95 800 20 000 103 600
465 Overføringer av ofringer 260 198 312 000 266 327
470 Tilskudd/gaver til andre 6 287 6 000 63 612
500 Renteutgifter
520 Utlån, kjøp av aksjer/andeler 17 762 0 13 969
540 Avsetn. til ubundne fond 0 47 000 0
590 Avskrivninger 120 267 0 120 267

**Sum driftskostnader 2 333 212 2 261 000 2 512 277
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600 Brukerbetaling -2 856 652 -2 794 000 -2 579 922
610 Betaling fra deltakere -122 647 -138 000 -206 596
620 Avg.fritt salg varer/tjenester, gebyrer o.l. -215 808 -171 000 -212 683
630 Husleieinntekter -68840 -75000 -75830
729 Momskomp. drift -233 862 -140 000 -254 870
730 Ref. fra kommunen -477 429 -698 000 -397 374
750 Ref. fra menighetsråd -890 465 -555 000 -802 916
780 Interne overføringer -106 716 -98 000 -173 000
830 Tilskudd fra kommunen -5 869 747 -5 300 000 -4 863 343
840 Tilskudd fra fellesrådet -91 000 -95 000 -116 000
860 Offer/innsamlet til egen virksomhet -473 466 -437 000 -400 375
865 Offer/innsamlet til annen virksomhet -260 197 -312 000 -266 327
870 Tilskudd/gaver fra andre -141 222 -136 000 -88 167
900 Renteinntekter -138 853 -65 000 -114 737
940 Bruk av ubundne fond -120 267 0 -120 267
990 Motpost avskrivninger

**Sum inntekter -12 067 171 -11 014 000 -10 672 407

Resultat -1 232 412 194 000 94 177
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2 014
Balanse Inngående Posteringer Utgående

Eiendeler
21000102 KONTANTKASSE JESHA 1 700 0 1 700
21000103 KONTANTKASSE ENTER 1700 0 1700
21000104 KONTANTKASSE MEN.BARNEHAGEN 13 000 0 13 000
21020001 SR-BANK 3206.21.10545 TANANGER FOLIO 3 664 820 917 919 4 582 738
21020401 SR-BANK 3206.20.28008 TANANGER GAVE/EGENBET. 2 820 447 3 267
21098001 SR-BANK 3206.21.38911 SKATTETREKK 218 751 64 599 283 350
21310999 OPPGJØR SKATTEETATEN MOMSKOMP. 254 869 -21 009 233 860
21575004 KUNDEFORDRINGER TANANGER MENIGHET 45 800 -36 088 9 712
21575100 FORDRINGER EIK / SOLA KOMMUNE 54 582 -28 634 25 948
21575101 ANSLAG TAP PÅ KRAV -10 000 8 000 -2 000
21575301 FORDRINGER SYKELØNNSREFUSJON 11 495 22 808 34 303
21799009 ANORDN. FORH.BET. UTG./ETTERSK.BET. INNT. 96 814 367 929 464 743

**Sum omløpsmidler 4 356 351 1 295 971 5 652 321

22402001 UTSTYR/INVENTAR BARNEHAGE/SFO 123 985 -41 700 82 285
22702000 MENIGHETSSENTERET 1 952 662 -48 795 1 903 867
22702001 BARNEHAGE/SFO 1 285 341 -29 772 1 255 569

**Sum anleggsmidler 3 361 988 -120 267 3 241 721

**Sum eiendeler 7 718 339 1 175 704 8 894 042

Egenkapital & gjeld
23375021 FERIEPENGEAVSETNING 2013 -676 653 676 653 0
23375022 ARB.AVG. AV FERIEP.AVS. 2013 -95 408 95 408 0
23375031 FERIEPENGEAVSETNING 2014 0 -734 747 -734 747
23375032 ARB.AVG. AV FERIEP.AVS. 2014 0 -103 600 -103 600
23799210 SKATTETREKK -218 751 -64 599 -283 350
23799399 BEREGNET ARBEIDSGIVERAVGIFT -151 396 -29 627 -181 023
23899009 ANORDN. FORH.BET. INNT./ ETTESK.BET. UTG. -49 751 -42 805 -92 556
23899100 MELLOMREGNING FELLESRÅDET -111 442 103 858 -7 584
23899111 LEVERANDØRGJELD UNIQUE -186 984 35 900 -151 083

**Sum kortsiktig gjeld -1 490 385 -63 559 -1 553 943

25140002 UNGDOMSFONDET -49 178 0 -49 178
25440011 INV. FOND TANANGER MENIGHETSBHG -24 625 0 -24 625
25640001 DISP.FOND TANANGER MEN. -1 191 276 150 000 -1 041 276
25640002 DISP.FOND TANANGER UNGD.ARB. -40 015 0 -40 015
25640004 DISP.FOND JESHA -82 733 0 -82 733
25640005 DISP.FOND KIRKEMUSIKK -12 056 -21 981 -34 037
25640006 DISP.FOND ARRANGEMENTER -26 259 0 -26 259
25640009 DISP.FOND SØNDAGSKOLEN -42 801 0 -42 801
25640010 DISP.FOND SKOLELAGET -7 802 0 -7 802
25640013 DISP.FOND FISKARANE -21 981 21 981 0
25640015 DISP.FOND TANANGER BARNEKOR -22 514 0 -22 514
25640016 DISP.FOND TANANGER BARNEGOSPEL (TABAGO) -49 603 0 -49 603
25640017 DIPS.FOND TROSOPPLÆRING -86 822 0 -86 822
25640018 DISP.FOND PENSJONSFORPLIKTELSER -200 000 -200 000
25640022 DISP.FOND TANANGER MEN.BARNEHAGE -982 092 50 000 -932 092
25640031 DISP.FOND ETTER SKOLETID -226 211 0 -226 211

**Sum fond -2 865 968 0 -2 865 968

25990001 KAPTIALKONTO -3 361 988 120 267 -3 241 721
Årets overskudd -1 232 413 -1 232 413
**Sum egenkapital & gjeld -7 718 341 -1 175 705 -8 894 045

Respektive fond 31.12.2014 er ikke regulert for årets overskudd/underskudd



28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2014 

1 Opplysninger om soknet

1.1 
Soknets kommunenummer  
1124

1.2 
Fellesrådets navn  
SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

Fellesrådets organisasjonsnummer  
976993691

1.3 
Soknets navn  
TANANGER SOKN

Soknets organisasjonsnummer  
976993683

1.4 
Soknets adresse  
Postboks 120

Postnummer  
4098

Poststed  
TANANGER

1.5 
Navn skjemaansvarlig  
Randi Lundberg Tveit

E-post skjemaansvarlig  
post@tananger.menighet.no

Telefonnummer  
51755370

2 Innmeldinger og utmeldinger
Antall 

2.1 Hvor mange innmeldinger ble registrert? 2

2.2 Hvor mange utmeldinger ble registrert? 17

3 Kirkelige handlinger
For føring av de kirkelige handlingene skal registerings- og meldingsrutinene følges, og tallene herfra danner 
grunnlaget for føring i årsstatistikkskjemaet.

Antall handlinger *Antall 
deltakere 

3.1 Hvor mange dåpshandlinger, barn og voksne, ble utført i soknet? 51

3.2 Hvor mange av disse døpte hadde bostedsadresse i soknet? 37

3.3 Hvor mange ble konfirmert i soknet? 60

3.4 Hvor mange kirkelige vielser ble utført i soknet? 6 470

3.5 Hvor mange forbønnshandlinger for borgerlige inngåtte ekteskap ble 
utført i soknet? 0

3.6 Hvor mange kirkelige gravferder/jordpåkastelser ble utført i soknet? 26 2020

3.6.b ...* hvor mange av gravferdene ble forrettet i soknets kirke(r)? 26

4 Gudstjenester

4.A Antall gudstjenester og deltakere 
Antall gudstjenester Antall deltakere 

4.A.1 Avholdt på søn- og helligdager? 48 8165

4.A.2 Avholdt utenom søn- og helligdager? 7 1894

4.A.3 Totalt (sumfelt) 55 10059

4.B Fordel totalt antall gudstjenester på nytt, etter hvilket sted de foregikk
Antall gudstjenester 

4.B.1 .... i soknets kirke(r)? 53

4.B.2 .... på institusjon i soknet? 1

4.B.3 .... på et annet sted, verken i soknets kirke(r) eller på institusjon i soknet? 1

4.B.4 Totalt antall gudstjenester( NB!! Summen skal være lik 4.A.3) 55

4.C Hvor mange av følgende typer gudstjenester ble gjennomført? 
(Skriv tallet 0 når data er manglende)



Antall 
gudstjenester 

Totalt antall til 
nattverd 

Totalt antall til 
skriftemål 

Totalt antall 
deltakere 

4.C.1 Gudstjenester med nattverd 26 2496

4.C.2 Gudstjenester med skriftemål 0

4.C.3 Familie- og 
barnegudstjenester 7 1775

4.C.4 Gudstjenester for ungdom 3 414

4.C.5 Gudstjenester for 
barnehagebarn 0

4.C.6 Gudstjenester for skoleelever 3 888

4.C.7 Gudstjenester med dåp 23 3593

4.C.8 Konfirmasjonsgudstjenester 4 1191

4.C.9 Julaftensgudstjenester 2 949

4.C.10 Gudstjenester i påsken 4 262

4.C.11 Gudstjenester Kristi 
Himmelfartsdag 0

4.C.12 Gudstjenester i pinsen 1 70

4.C.13 Gudstjenester med samisk 
innslag 0

4.C.14 Allehelgensgudstjenester 1 133

4.C.15 Økumeniske gudstjenester 0

5 Kontakt med barnehage og skole

5.A Besøk i kirken utenom gudstjeneste?
Antall besøk (ikke personer) 

5.A.1 Av barnehage Janmlkji Neinmlkj 37
Antall avdelinger  

37

5.A.2 Av skoleklasse Janmlkji Neinmlkj 1
Antall klasser  

1

5.B Besøk av prest, kateket eller annen menighetsarbeider?
Antall besøk (ikke personer) 

5.B.1 I barnehage Janmlkji Neinmlkj 6
Antall avdelinger  

6

5.B.2 I skoleklasse Janmlkj Neinmlkji
Antall klasser  

5.C Drev menigheten barnehage?Hvor mange barnehager ble drevet i menighetens regi?
Dette gjelder barnehager som Den norske kirke/menigheten ved menighetsrådet driver, eller hvor menigheten 
er inne som eier, sitter i stiftelsen og lignende, og som menigheten betrakter som ”sin barnehage”.

Antall barnehager Totalt antall barn 

5.C.1 Janmlkji Neinmlkj 1 44

6 Opplæring og diakoni
I delene (6-10) skal det føres opplysninger om virksomheten som menighetsrådet, de ansatte og/eller 
prestene har ansvar for, og som inngår i menighetsrådets planer og rapporter. Dersom flere sokn samarbeider 
om et tiltak/tilbud, skal det føres i ett sokn. Hovedregelen er at det skal føres i soknet hvor aktiviteten fant 
sted. * SE OGSÅ VEILEDNINGEN. Antall medvirkende sokn føres opp under pkt. 10 felles virksomhet, pkt. 
10.1.2.

Har menigheten vedtatt lokal plan for trosopplæring? Janmlkji Neinmlkj

Har menigheten vedtatt lokal diakoniplan? Janmlkji Neinmlkj



6.A Opplæring og diakoni - barn 0-12 år
*Samarbeid 
med andre 
sokn  

Janmlkj Neinmlkji

Antall 
som 
mottok 
bok  

Antall 
deltakere  

Antall 
tilbud  

6.A.1 Arrangerte menigheten babysang eller 
småbarnsang for barn 0-5 år? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 83

6.A.2 Ble det utdelt 4-årsbok? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 26

6.A.3 Ble det utdelt bibel/Det nye testamentet 
til barn og unge? Utenom konfirmanter. Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 31

6.A.4 Arrangerte menigheten 
dåpsskole/bibelkurs for 6-åringer? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 25

6.A.5 Arrangerte menigheten 
dåpsskole/bibelkurs for andre aldersgrupper 
mellom 4-12 år? 

Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

6.A.6 Drev menigheten søndagsskole? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 36

6.A.7 Drev menigheten klubb eller forening for 
barn 0-5 år? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 77

6.A.8 Drev menigheten ulike verksted for barn 
0-5 år? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj

Antall 
tilbud  

1

6.A.9 Arrangerte menigheten Tårnagenthelg? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 32

6.A.10 Arrangerte menigheten Lys Våken? Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

6.A.11 Drev menigheten klubb eller forening for 
barn 6-12 år? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 215

6.A.12 Drev menigheten ulike verksted, leirer 
o.l. for barn 6- 12 år? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj

Antall 
tilbud  

2

6.A.13 *Dersom det er svart ja for samarbeid 
med andre sokn, vennligst spesifiser hvilke 
sokn det gjelder og i hvilke sokn deltakerne er 
ført (ikke samme personene flere ganger): 

55

66

6.B Opplæring og diakoni - unge 13-15 år
Her føres opplæringstilbud og diakonale tilbud til ungdom i alderen 13-15 år. Unntatt opplæring for 
konfirmanter. Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang skal det gis et anslag på hvor mange barn (unike 
personer) som benyttet seg av tilbudene i løpet av året.

*Samarbeid 
med andre 
sokn  

Janmlkj Neinmlkji

Antall 
tilbud  

Antall 
deltakere  

6.B.1 Drev menigheten ungdomsklubb, 
ungdomskafé,, nattkafé etc? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 1 15

6.B.2 Drev menigheten andre 
grupper/foreninger/tiltak for ungdom? Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

6.B.3 *Dersom det er svart ja for samarbeid 
med andre sokn, vennligst spesifiser hvilke sokn 
det gjelder og i hvilke sokn deltakerne er ført 
(ikke samme personene flere ganger): 

55

66

6.C Opplæring og diakoni - unge etter konfirmasjonsalder - 16 - 25 år
*Samarbeid 
med andre 
sokn  

Janmlkj Neinmlkji

Antall 
tilbud  

Antall 
deltakere  

6.C.1 Drev menigheten ungdomsklubb, 
ungdomskafé, nattkafé etc.? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 1 30



6.C.2 Drev menigheten idrettsgrupper, inkludert 
KRIK? Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

6.C.3 Arrangerte menigheten lederkurs o.l.? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 1 16

6.C.4 Drev menigheten bibelgrupper eller andre 
opplæringstiltak (inkludert ALPHA-kurs) for 
ungdom? 

Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

6.C.5 Hadde menigheten tilbud om leir eller 
weekend-opphold for ungdom? Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

6.C.6 Drev menigheten andre 
grupper/foreninger/tiltak for ungdom? Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

6.C.7 *Dersom det er svart ja for samarbeid med 
andre sokn, vennligst spesifiser hvilke sokn det 
gjelder og i hvilke sokn deltakerne er ført (ikke 
samme personene flere ganger): 

55

66

Sola,Sørnes

6.D Opplæring og diakoni - ulike tilbud til voksne
*Samarbeid 
med andre 
sokn  

Janmlkji Neinmlkj

Antall 
grupper/tilbud  

6.D.1 Hadde menigheten tilbud om 
bibelgrupper, bibelringer, 
samtalegrupper eller husfellesskap 
for voksne? 

Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji 9

6.D.2 Organiserte menigheten 
ALPHA-kurs ? Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

Personer som 
benyttet tilbudet  

6.D.3 Organiserte menigheten 
bibelkurs? Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

Personer som 
benyttet tilbudet  

6.D.4 Hadde meningheten andre 
opplæringstilbud? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji 1

6.D.5 Hadde menigheten tilbud om 
ekteskapsgrupper/samlivsgrupper? Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

6.D.6 Hadde menigheten tilbud om 
sorggrupper? Janmlkji Neinmlkj Janmlkji Neinmlkj 1

6.D.7 Hadde menigheten tilbud om 
eldretreff/-kvelder? Janmlkji Neinmlkj Janmlkji Neinmlkj 9

6.D.8 Holdt soknet/menigheten 
andakter på institusjon eller 
aldershjem? 

Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji

Antall 
andakter  

19

6.D.9 Hadde menigheten 
besøkstjeneste? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji

Antall besøk  
99

6.D.10 Ble det arrangert turer for 
menigheten? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji

Antall turer  
1

6.D.11 Hadde menigheten tilbud i 
forbindelse med integreringsarbeid? 
Antall tilbud. 

Janmlkji Neinmlkj Janmlkji Neinmlkj

... rettet rettet 
mot 
innvandrere  

0

... rettet mot  
personer med 
funksjonshemming  

1

... rettet 
mot 
andre 
utsatte 
grupper  

0

6.D.12 Hadde menigheten andre 
diakonale tilbud? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji

Andre 
diakonale 
tilbud  

2

6.D.13 *Dersom det er svart ja for 
samarbeid med andre sokn, 
vennligst spesifiser hvilke sokn det 
gjelder og i hvilke sokn deltakerne 
er ført (ikke samme tiltak/ 
personene flere ganger): 

5

6

Tananger 
Sola 
Sørnes 



7 Kirkemusikk og kulturarbeid

Har menigheten vedtatt lokal plan for kirkemusikk? Janmlkj Neinmlkji

7.A Kor og korgrupper
Hvor mange kor og korgrupper ble drevet i menighetens regi? 
Dersom flere sokn har kor, korgrupper eller gjennomfører annet kulturarbeid sammen, skal det føres i ett 
sokn. Hovedregelen er at det skal føres i soknet hvor aktiviteten fant sted. Alle medvirkende sokn føres opp 
under pkt. 10 felles virksomhet, pkt. 10.1.3. I pkt 7a føres antall kor og antall medlemmer i korene. Antall 
medlemmer telles enten ved hvor mange som betaler medlemskontingent eller går i koret noenlunde fast.

Antall kor/korgrupper Antall medlemmer 

7.A.1 Kor for barn og unge 3 71

7.A.2 Kor for voksne/familiekor 4 13

7.B Konserter, musikkandakter o.l. 
Antall konserter og 
musikkandakter 

Antall personer som benyttet 
seg av tilbudene 

7.B.1 Hvor mange konserter, musikkandakter ble 
avholdt i regi av menigheten? 4 664

7.B.2 Hvor mange konserter, musikkandakter ble 
avholdt i regi av andre? 3 420

7.C Hvor mange andre kulturarrangementer ble avholdt?
Antall 
kulturarrangementer 

Antall personer som 
benyttet seg av tilbudene Spesifiser tilbud/arrangement 

7.C.1 ... I regi av 
menigheten 3 372

5

6

Basar 
Trygg og Trivelig 
Juletrefest

7.C.2 ... I regi av 
andre 4 1327

5

6

Eritreisk påskefest, Mannafondet 
Julemøte Hagelaget 
Storevarden's julemøte

7.D Var det i statistikkåret tilbud om åpen kirke i soknet?
Antall dager/kvelder åpent i løpet av året 

7.D.1 Åpen kirke Janmlkj Neinmlkji

7.D.2 Veikirke Janmlkj Neinmlkji

8 Frivillige medarbeidere

8.A Totalt antall frivillige

Hvor mange frivillige medarbeidere var totalt engasjert i menighetens arbeid?  
(En person telles en gang i dette feltet).  

Totalt antall frivillige  
375

8.B Hvor mange frivillige medarbeidere (15 år eller eldre) var med i:
Antall frivillige 

8.B.1 ...planlegging og gjennomføring av gudstjenester? 88

8.B.2 ...menighetens barnearbeid/trosopplæringstiltak (0-12 år)? 116

8.B.3 ...menighetens ungdomsarbeid/trosopplæringstiltak (13-25 år)? 72

8.B.4 ...menighetens diakonale arbeid? 115

8.B.5 * ...menighetens kultur- og konsertarrangementer? 10

8.B.6 ...komité- og utvalgsarbeid? 66

...... herav medlemmer og varamedlemmer i menighetsrådet? 10

8.B.7 ...annet menighetsarbeid som ikke er tatt med under pkt. 8.B.1-8.B.6? 27

8.C Opplæring og samlinger
Antall Antall personer som 



samlinger/tilbud benyttet tilbudene 
8.C.1 Gav menigheten tilbud om opplærings- eller 
motivasjonssamlinger for frivillige voksne 
medarbeidere? 

Janmlkji Neinmlkj 2 87

8.C.2 Arrangerte menigheten fest for frivillige, 
medarbeiderfest o.l.? Janmlkji Neinmlkj 1 90

9 Misjons- og solidaritetsarbeid
Antall prosjekt 

9.1 Var menigheten engasjert i misjons- og solidaritetsprosjekt i andre land? Janmlkji Neinmlkj 2

10 Felles virksomhet med andre sokn

10.1 Hadde soknet fellestiltak med andre sokn på noen av følgende virksomhetsområder?
Antall sokn 

10.1.1 Gudstjenester? Janmlkji Neinmlkj 664

10.1.2 Opplæring og diakoni? Janmlkji Neinmlkj 664

10.1.3 Kirkemusikk/kor/kulturarbeid? Janmlkj Neinmlkji 66

10.1.4 Misjons- og solidaritetsarbeid? Janmlkj Neinmlkji 66

10.1.5 Andre fellestiltak? Janmlkji Neinmlkj 664

11 Ofringer, innsamlinger og gaver
Totalt beløp, 
hele kroner 

Hvor stor del av beløpet var til 
egen virksomhet? Hele kroner 

11.1 Hvor stort beløp ble samlet inn ved offer/kollekt i 
kirken? 336581 137966

11.2 Hvor stort beløp ble samlet inn via menighetens 
givertjeneste? 333500 333500

11.3 Hvor stort beløp ble samlet inn av menigheten ved 
andre innsamlinger, ved gaver, basarer, messer og 
lignende? 

121633 60000

12 Merknader:
Her kan en for eksempel oppgi/presisere forhold ved enkelte av postene dersom verdiene avviker vesentlig fra 
året før. Det bør også nevnes her hvilke felter/tall som gjelder for flere sokn.

55

66

13 Kontroll mot forrige år - fylles ut automatisk.
I denne seksjonen gir vi dere mulighet til å gjøre en sammenligning mot tall fra forrige år på enkelte felt i 
skjema. Det er lagt inn noen kontroller (grenseverdier) mot 2012-tall. Dersom disse kontrollene slår ut for 
enkelte felt, ber vi dere ta en ekstra sjekk av årets tall. Eventuelt forklarer store avvik i pkt. 12 merknader.
Feltnavn  Absolutt avvik  Prosentvis avvik  Verdi forrige periode  

2.1 Innmeldinger  -1 -33,3 3

2.2 Utmeldinger  15 750,0 2

3.1 Dåpshandlinger  4 8,5 47

3.3 Konfirmasjoner  -2 -3,2 62

3.4 Vielser  2 50,0 4



3.6 Gravferder  -1 -3,7 27

4.A.3 Totalt antall gudstjenester  0 0,0 55

4.A.3 Totalt antall deltakere på gudstjeneser  -59 -0,6 10118

4.C.1 Nattverdsgudstjenester, antall  -8 -23,5 34

4.C.1 Deltakere til nattverd  -431 -14,7 2927

4.C.5 Gudstjenester for barnehagebarn  0 0,0 0

4.C.5 Deltakere på gudstjenester for 
barnehagebarn  

4.C.6 Gudstjenester for skoleelever  0 0,0 3

4.C.6 Deltakere på skolegudstjenester  -28 -3,1 916

4.C.9 Julaftengudstjenester  0 0,0 2

4.C.9 Deltakere på julaftengudstjenester  -67 -6,6 1016

6.A.1 Deltakere på babysang (antall)  58 232,0 25

6.A.2 4-årsbok - antall som fikk bok  3 13,0 23

6.A.10 Lys våken - antall deltakere  

6.C.3 Lederkurs - antall deltakere  6 60,0 10

6.D.8 Andakter på institusjon - antall  2 11,8 17

7.A.1 Antall kormedlemmer i kor for barn og unge  -29 -29,0 100

7.A.2 Antall kormedlemmer i voksne/familiekor  5 62,5 8

11.1 Offer/ kollekt - totalt i kroner  -49994 -12,9 386575

11.2 Givertjenester - totalt i kroner  61000 22,4 272500

11.3 Andre innsamlinger - totalt i kroner  60533 99,1 61100
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