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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 

TID:   Tirsdag 10. mars 2015 kl. 18.30  

 

STED:   Sakristiet i Tananger kirke  

 

ÅPNING:  Refleksjonsspørsmål: Hvordan gir du deg selv mulighet til å høre Guds  

   stemme i en travel hverdag? Vi deler tanker og erfaringer med 

   «Daglig eksamen» jfr. undervisningskvelden.  

 

TIL:   Siv Elin Mæland   

   Nelly Margrethe Hveding 

   Jorunn Elin Haga   

   Sigve Martin Mæland 

   Knut Erik Hollund 

   Anne Berit Berge Ims  1. varamedlem 

   Lars Helge Ørland  2. varamedlem 

   Just Salvesen    Sokneprest 

       

 

Saksliste også til: Trygve Torgersen  Kirkeverge 

   Kjetil Aano   Prost 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tananger, 3. mars 2015 

 

Med hilsen 

For MR-leder 

 

Randi Lundberg Tveit 

daglig leder 
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Saksliste: 

 

 

20/15 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

21/15 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 10.02.2015 godkjennes. 

  

22/15 Strategiarbeidet  

 

 Bønnekalender. 

 Menighetsrådet har i sitt strategiarbeid poengtert at bønn har en stor betydning.

 I handlingsplanen er en bønnekalender nevnt som en mulighet til å inspirere til  

 bønn. Menighetsrådet drøfter om vi vil lage en salgs bønnekalender, hvordan den  

 kan utformes og hvordan den kan distribueres slik at den tas i bruk. 

 

 Søndagsskolen som satsingsområde. 

 Menighetsrådet har handlingsplanen blinket ut søndagsskolen som et viktig  

 satsingsområde. I Ræge menighet kalles søndagens tilbud for barna  

 «Barnemenigheten». Sigve informerer om dette arbeidet med tanke på om her er 

  erfaringer som vi kan dra nytte av i Tananger. 

 

23/15 Oppfølging av saker 

  

 SAK 97/14   Tilsetting av kantor i Tananger menighet 

 Søknadsfrist etter 3. gangs utlysning gikk ut 8. mars. Randi informerer om status. 

  

 SAK 96/14   Kirkevalg 2015. 

 Alle kandidatene ved tredje runde er nå blitt kontaktet. Menighetsrådet gjør opp  

 status for kandidatlisten. Dersom ikke listen er fylt opp med 13 navn totalt, legges  

 plan for videre arbeid.  Listen må være komplett til menighetsrådsmøte 14. april.  

 

 SAK 16/15   Ettåring  

 Student ved Bibelskolen i Grimstad, Vibeke Nygård, ønsker praksisplass som  

 ettåring i Tananger menighet. Hun ønsker primært å bo i Tananger. Randi/Just  

 informerer om status når det gjelder boligspørsmålet.  

 

24/15 Årsrapport for Tananger menighet 2014. 

 Årsrapport for Tananger menighet ble sendt ut pr. e-post. Kommentarer ble gitt i  

 møte 24.februar. Rapporten ble deretter korrigert.  

  

 Vedtak: Årsrapport for Tananger menighet 2014 ble vedtatt i møte 24.02.2015. 

   

25/15 Budsjett for Tananger menighet 2015. (Vedlegg) 
 Budsjettforslag for Tananger menighet er vedlagt. Randi legger frem  

 budsjettforslaget og kommenterer de ulike postene. 

  

 Forslag til vedtak: Budsjett for Tananger menighet 2015 vedtas. 



 

Postadresse:  Besøksadresse:  Telefon:  Telefax:  Epost: 
Postboks 120  Risavika havnering 100 51 71 96 70   51 71 96 70  randi.tveit@ 

4098 Tananger  4056 Tananger   51 71 96 61     tananger.menighet.no 

 

26/15 Godkjenning av regnskap for Tananger menighet 2014. (Vedlegg) 
 Regnskap for Tananger menighet 2014 legges frem slik det er sluttført hos Sola  

 kommune. Menighetsrådet skal godkjenne regnskapet etter revisjon. 

 

 Forslag til vedtak: Regnskap for Tananger menighet 2014 godkjennes under  

 forutsetning av at revisor ikke har innvendinger til regnskapet. 

     

27/15 Evaluering 

 Gudstjeneste 15. februar (fastelavn) 

 Gudstjeneste 1. mars. Fokus på diakoni. 

 Gudstjeneste 8. mars, NT til 5.klasse 

 

 Undervisningskveld 3. mars. Losen og Livet; Om bønn i hverdagen. 

 Under denne evalueringen reflekterer rådet også over hvordan undervisning skal  

 planlegges for høsten 2015. Tema er satt til noe i retning av talenter, utrustning,  

 nådegaver. Vi har bare en undervisningskveld som erfaring, samtidig må  

 planlegging av høstens program starte. 

 

28/15 Gudstjenesteplan for høsten 2015 (Vedlegg ettersendes) 

 Planlegging av gudstjenestene høsten 2015 er i gang og skal godkjennes av  

 menighetsrådet. Planen ettersendes. Del legges frem og kommenteres på møtet. 

 

 Forslag til vedtak: Gudstjenesteplan for høsten 2015 godkjennes. 

 Staben tar ansvar for å fordele dåp, nattverd og tiltak på de ulike gudstjenestene. 

 

29/15 Veivalg for fremtidig kirkeordning. Høring (Vedlegg) 

 Kirkerådet sender høringsnotatet «Veivalg for fremtidig kirkeordning» ut på bred 

 høring. Menighetsrådet er høringsinstans. Høringsnotatet kan lastes ned fra  

 nettsiden http://kirken.no/veivalg Høringsfristen er 15. mai.  

 Høringssvarene vil danne grunnlag for at Kirkemøtet kan behandle saken våren 

 2016. Menighetsrådet vedtar hvordan de vil jobbe med høringen. 

 

30/15 Tananger menighets hjemmeside 

 Menighetens hjemmeside er et viktig kommunikasjonsmiddel utad. Det er av stor  

 betydning at hjemmesidens layout er god, tillitsvekkende og informativ. Bør vår  

 hjemmeside få en «ansiktsløftning»? Nelly og Knut Erik presenterer noen tanker  

 om dette. Som forberedelse til denne saken bes hver av rådsmedlemmene å  

 besøke minst 4 andre menigheters hjemmeside for å ha et  

 sammenligningsgrunnlag. Send gjerne tips til hverandre dersom dere finner sider  

 som er verdt et besøk før møtet. 

    

31/15 Skriv og meldinger  

a. Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring  

  KA (Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) anbefaler alle lokale  

  enheter i Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 

  som omfatter deltagere i Den norske kirkes virksomhet. Siden 2010 har alle  

  de kirkelige fellesrådene sluttet seg til ordningen og dekket sin del av  

  forsikringene etter faktura fra KA. Kostnaden dekkes av Sola kirkelige  

  fellesråd på vegne av menighetene. 

 
 

32/15 Eventuelt  

http://kirken.no/veivalg

