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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 

TID:   Tirsdag 12. mai 2015 kl. 18.30  

 

STED:   Sakristiet i Tananger kirke  

 

ÅPNING:  «Utrustning til tjeneste» er ett av våre fokus områder og høstens  

   undervisningstema. Hvordan legger vi til rette for at enhver får brukt 

   sine talenter og nådegaver i en tjeneste i menigheten? 

 

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, 05.05.2015 

 

Med hilsen 

For MR-leder 

 

Randi Lundberg Tveit 

daglig leder 
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Saksliste: 

 

42/15 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til evt. 

 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

43/15 Godkjenning av protokoll 

 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 14.04.2015 godkjennes. 

   

44/15 Oppfølging av saker 

  

 29/15  Veivalg for fremtidig kirkeordning. Høring. 

 Menighetsrådet har arbeidet med høringsspørsmålene i kapittel 3 og 5 i 

 høringsdokumentet «Veivalg for fremtidig kirkeordning. Høringsfristen er  

 15. mai. Det settes av tid til å utdype svaret på spørsmål 9 som gjelder styrings- 

 og ledelsesansvar i soknet. Dette spørsmålet berører spørsmål 11 om biskopens 

 rolle og 14 om bispedømmets rolle samt organisering av arbeidsgiveransvaret 

 som er tema for spørsmål 16-18. Randi gir en kort orientering. Menighetsrådet  

 velger om høringsuttalelsen skal utdypes. (Se referat fra møtet 14.04.2015.) 

 Se: http://kirken.no/veivalg 

 

 SAK 30/15  Tananger menighets hjemmeside 

 Vi er i prosessen med å fornye menighetens hjemmeside. Knut Erik har sendt ut 

 e-post med link til ulike alternativer for utforming av siden. Til møtet har alle i 

 rådet sett og vurdert alternativene og gitt en tilbakemelding til Knut Erik. 

 Menighetsrådet drøfter utforming av hjemmesiden og den videre gangen i 

 arbeidet. 

 

45/15 Innspill til Sola kirkelige fellesråds budsjett 2016. (Vedlegg) 

 Tananger menighetsråd bes om å komme med innspill til Sola Kirkelige 

 Fellesråds budsjett for 2016. Menighetsrådet kommer med innspill til budsjettet 

 og forslagene sendes til fellesrådet. Innspill for 2015 budsjettet legges ved til 

 orientering. 

 

46/15 Evaluering 

 Menighetsrådet evaluerer samtalegudstjenesten, fellesgudstjenesten og 

 konfirmasjonsgudstjenestene. Momenter til evalueringen forberedes på forhånd. 

 

47/15 Tanangerdagene 

 Menighetsrådet har vedtatt å være tilstede med stand under Tanangerdagene 

 lørdag 6. juni. Nelly legger fram forslag til oppgavefordeling.  

 

 Til informasjon: Planleggingen av Barnas Dag og «Torsdag kveld med 

 Lippestad» er i rute. Kontoret selger billetter til kvelden med Geir Lippestad 

 4. juni. Søndag 7. juni blir det friluftsgudstjeneste kl.12:00 på Melingsholmen. 

 

 

http://kirken.no/veivalg
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48/15 Møtedatoer for menighetsrådet høsten 2015. 

 

 Forslag til vedtak: 

 Tananger menighetsråd (MR) har denne møteplan for høsten 2015: 
  25. august:  MR 
  14. september: VALG  
  22. september:  MR 
  20. oktober: MR + Konstituerende MR 
  17. november:   MR – nytt råd 
  15. desember: MR 

 
  

49/15 Program for høsten 2015 

 Det planlegges en undervisningsserie på fire kvelder høsten 2015. To av kveldene 

 er  kveldsgudstjenestene 27. september og 22. november. To tirsdagskvelder 

 blinkes ut som undervisningskvelder: 13. oktober og 3. november. 

  

 Menighetsrådet har i sitt budsjett vedtatt basar som årets inntektsbringende 

 arrangement. Til møtet har hver i rådet forslag til 1-2 personer som kan spørres til  

 å sitte i komité for basaren. 

 

 Forslag til vedtak: 

 Basar til inntekt for menighetsarbeidet holdes i Tananger kirke  

 lørdag 17. oktober.  

 

50/15 Lokal grunnordning for gudstjenesten, ny godkjenning.(Vedlegg) 

 Tananger menighet har utarbeidet sin lokalgrunnordning for gudstjeneste. Denne 

 har vært utprøvd og skal nå evalueres og godkjennes på nytt. 

 Gudstjenesteutvalget har som målsetting å få søknad om ny godkjenning sendt 

 biskopen innen fristen 15. juni. Til menighetsrådet bringer  medlemmene nyttige 

 innspill til gudstjenesteutvalget. For å sette dere litt på sporet kan noen momenter 

 nevnes: Plassering av kunngjøringene, bønnevandring under 

 familiegudstjenestene, åpen del. 

 

51/15 Skriv og meldinger  

a. Referat fra møte i eldreutvalget 10.04.2015 (Vedlegg) 

b. Referat fra styremøte i ESC 04.09.2015 (Vedlegg) 

c. Kirkevalget: Orientering om kandidater til kirkemøtet og Stavanger 

bispedømmeråd. (Vedlegg) 

d. Årsrapport for Kirkens SOS 2014 (Vedlegg) 

 

52/15 Eventuelt  

 
 
 
 
 
 
 


