
Kommune 

                  
     Sola

 
 Møtebok 

 
                          Blad  88                

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato

   

14.04.2015 

Fra kl 

18.30       
 

Til kl. 

 22:00 

 

 
 
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 

Lars Helge Ørland                     Vara, forfall 

Anne Berit Berge Ims                Vara, forfall 

 

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær, forfall     

 

Sak 36/15: Anne Marit Vigdel, Lise Berge, Otto Ljosdal           

 

 
 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

      33 – 41 / 15                       

 
 
 
 
Underskrift 
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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33/15 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

34/15 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak: Protokollen av 10.03.2015 godkjennes. 

  

35/15 Strategiarbeidet  

 Søndagsskolen som satsingsområde. 

 Tilbakemelding fra Solfrid Vigdel Skalvik på spørsmål om status i søndagsskolen ble gitt i 

 møtet. Menighetsrådet drøftet hva det innebærer at søndagsskolen er satsingsområde. 

 Momenter fra drøftingen: Støtte fra staben, engasjere slushere, aldersinndelte grupper,  

 nye ledere, samarbeid med IMI, bygge bro fra trosopplæringstiltak.  

 

 Vedtak: Menighetsrådet inviterer ledergruppen i søndagsskolen til et møte. 

 

36/15 Informasjon fra ungdomstinget.  

 Lise Berge deltok på årets ungdomsting og informerte engasjert derfra. Otto Ljosdal 

 informerte om ungdomsarbeidet og Follow me. Ungdomsarbeider Anne Marit Vigdel  

 deltok også under denne saken.  

  

37/15 Oppfølging av saker 

 

 SAK 96/14   Kirkevalg 2015. 

 Listen over kandidater til menighetsrådsvalget ble prioritert av forslagsstillere i 

  møte 9. april. 

  
1. Siv Elin Mæland 
2. Kjell Vignes  
3. Jorunn Elin Haga 
4. Olav Kylland 
5. Gro Mæland Myklebust 
6. Steinar Sola 
7. Helga Frøyland 
8. Tor Ådne Mæland Myklebust 
9. Mariann Hellestø Kean 
10. Bjørg Stallemo 
11. Tom Henning Haga 
12. Torhild Karin T. Tednes 
13. Bjørn Mo 

 
 

 Vedtak: Menighetsrådet godkjenner kandidatlisten til menighetsrådsvalget 2015 slik de er 

 prioritert av forslagsstillerne.  
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 SAK 97/14   Tilsetting av kantor i Tananger menighet 

 Alexandra Orzechowska-Niedziela har takket ja til stillingen som organist i Tananger  

 menighet. ( Merknad: Hun er musikerutdannet, men ikke kantor. Derfor blir benevnelsen  

 organist.) Hun tiltrer 1. august. 

  

 SAK 16/15   Ettåring  

   

 Vedtak: 

 Menighetsrådet godtar tilbudet om å leie leilighet til ettåring for kr. 1500 pr uke i  

 30 uker. Det foretas en budsjettendring der overskridelsen tas av oppsparte  

 midler på menighetens fond. 

 

 

 SAK 28/15  Gudstjenesteplan for høsten 2015 

 Gudstjenesteplan for høsten 2015 med fordeling av dåp, nattverd og tiltak ble lagt frem.  

  

 SAK 29/15  Veivalg for fremtidig kirkeordning. Høring. 

 Menighetsrådet arbeidet med kapittel 3 og 5 i høringsdokumentet.  

 Tananger menighetsråd (TMR) uttaler: 

 

 Kap.3. 

 Sp.1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom 

 lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor? 

 Kirka er både en organisasjon og en organisme. Tananger menighet ønsker at den lokale 

 menighet i størst mulig grad skal forholde seg til organismen. Forstått som at vi kan ha 

 fokus på menighetsbyggende arbeid. 

  Den nåværende oppgave – og  myndighetsfordeling  mellom de ulike nivåer og organer 

  bør i hovedtrekk videreføres.  

 

 Kap.5. 

 SP.5 .Har høringsinstansen synspunkter på kriteriene for soknestørrelse og 

 sokneinndeling i en fremtidig kirkeordning? 

 Sokna må være store nok til at det kan etableres stabsfellesskap av en slik størrelse at det 

 kan tilsettes daglig leder. Sammenslåing av sokn må ses i lys av dette og der en finner 

 det naturlig. Robuste sokn er viktig for å rekruttere og ivareta frivillige som gjør tjeneste 

  i menighetene 

  

 TMR er enig i kirkerådets foreløpige vurdering der det er soknet som er den 

 grunnleggende enhet i Den Norske Kirke. Kirkeordningen bør fastsette visse kriterier 

 for hensiktsmessige størrelse på sokn, men en bør ikke ta en fullstendig gjennomgang av 

 soknestørrelsen nå. 

 

 Sp.6.  Bør ordningen med to organer for soknet(menighetsråd og fellesråd) 

 videreføres? 

 TMR ønsker at ordningen med to organer videreføres og at menighetsrådet fortsatt skal 

 ha virksomhetsansvar for arbeidet i soknet. 

 

 Sp.7.  Hvis ordningen videreføres :På hvilket nivå bør fellesorganet ligge? 

 Fellesorgan for flere sokn bør ligge på kommunenivå, i fellesrådet. 
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 Sp.8. Hvis ordningen videreføres : Bør det gjøres endringer i oppgavefordelingen 

 mellom menighetsråd og fellesråd? 

 TMR mener at fordelingen av oppgavene kan være som det er nå.  

 

 Sp.9. Bør all virksomhet i soknet underlegges styrings – og ledelsesansvaret i 

 soknet? 
 TMR mener at prestetjenesten fortsatt bør ha en egen styrings og ledelsesstruktur. 

 

 Sp.10.Hvordan bør daglig ledelse for virksomheten i soknet organiseres? 

 Ordningen som vi har nå bør videreføres.  

 

 SAK 30/15  Tananger menighets hjemmeside 

 Menighetsrådet ønsker at Tananger menighets hjemmesider skal fornyes. Det er ønske om  

 å få visualisert en kalender, lignende Tasta menighet. Knut Erik er med i startfasen av  

 fornyingsarbeidet. Det må siden avklares hvem som tar saken videre og om en i staben kan  

 holde siden oppdatert. Nelly undersøker om det er midler til å hente fra fellesrådet til 

 fornying av hjemmesiden. 

 

 

38/15 Nytt fra Fellesrådet.. 

 Informasjon fra fellesrådsrepresentantene. Se ellers http://sola.kirken.no/ 

 

39/15 Evaluering 
 Evaluering av gudstjenester ble foretatt. 

  

40/15 Skriv og meldinger  

a. Innkalling til Dialogmøte 6. mai kl.17:30 – 19:30  

b. Referat fra eierstyremøte i Tmb/SFO 05.03.2015  

c. Skjærgårds Live Sola er innvilget kr. 4000,- som støtte til to konserter; 

Gospelnight og TV Experience. Jfr. AU SAK 2/15 

  

41/15 Eventuelt 

 Godhetsfestivalen. 
 Atle Havnerås fra IMI får informere om Godhetsfestivalen på fellesgudstjenesten 26.april.  

 Menigheten utfordres til å ta del. Siden arrangementet faller sammen med Tanangerdagene ha 

 r ikke Tananger menighet kapasitet til å delta som medarrangør. 
 

 

 

 

 

 

http://sola.kirken.no/

