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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 8. mars 2016 kl. 18:30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Refleksjonsspørsmål: Raus og Ekte er to av våre verdiord. 
   «Raus: Vi er åpne og inkluderende. Vi er tolerante og gir rom for  
   mangfold.  Ekte: Vi taler ekte om livet og troen. Vi er ekte i vår  
   væremåte.» Hva betyr dette i praksis? 
    
 
TIL:   Siv Elin Mæland   
   Gro Mæland Myklebust 
   Jorunn Elin Haga 
   Kjell Audun Vignes 
   Bjørn Mo 
   Tor Ådne Mæland Myklebust Forfall 
   Olav Kylland 
   Helga Frøyland 
   Just Salvesen    Sokneprest 
       
 
Saksliste også til: Mariann Hellestø Kean 1. varamedlem  Innkalles 
   Tom Henning Haga  2. varamedlem 
   Steinar Sola   3. varamedlem 
   Bjørg Irene Stallemo  4. varamedlem 
   Torhild Tednes Tjora  5. varamedlem 
 
 
   Trygve Torgersen  Kirkeverge 
   Kjetil Aano   Prost 
 
 
Forfall meldes over e-post til  randi.tveit@tananger.menighet.no. 
 
 
Tananger  2. mars 2016 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste: 

 

 

21/16 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til evt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

22/16 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 09.02.2016 godkjennes. 

 

23/16 Besøk av prost Kjetil Aano. 
 Samtale omkring menighetsrådets arbeid og strategi. 

  

24/16 Strategiarbeidet (Vedlegg ) 
 Revidering av handlingsplan jfr. Strategiarbeidet 27-28. februar. 

 Vi tar for oss handlingsplanen og velger ut tiltak og satsingsområdene som kom 

 frem under strategidøgnet. Tidsplan, ansvar for gjennomføring og ressursbruk er 

 en del av dette arbeidet. Vedlegget er et arbeidsdokument. 

 

  Viktige refleksjoner som rådet må gjøre er blant annet: 

Det er et tydelig ønske om satsing på undervisning. Både relevant undervisning 

for de som ikke har gått sa mange skritt på troens vei og undervisning i dybden 

for de som er mer «viderekomne», er framhevet. Tenker rådet at dette først og 

fremst skal dekkes i gudstjenestene? Skal vi satse på temakvelder? Ønsker rådet å 

fortsette med kveldsgudstjenester? 

 

Litt av bakgrunnen for spørsmålet om kveldsgudstjenester: 

Tananger menighet hadde i mange år en ordning med kveldsgudstjeneste hver 

fjerde søndag i måneden. Ordningen kom i stand for at prestene i Sola skulle 

klare å dekke gudstjeneste i de fire menighetene. Prest i Tananger og Ræge 

vekslet på en søndag pr. måned med gudstjeneste formiddag i den ene 

menigheten og kveld i den andre. I disse årene vokste Betaniasøndagen frem. Den 

søndagen det var kveldsgudstjeneste i Tananger kirke, holdt Betania møte om 

formiddagen.  

Siden presteressursen har endret seg de siste årene, har det ikke vært det samme 

behovet for kveldsgudstjenester. Vi har likevel til en viss grad holdt fast på 

ordningen for å tilpasse oss den gode møtevirksomheten på bedehuset. Vi 

registrerer at kveldsgudstjenestene trekker mindre folk. Tross alt er søndag 

kl.11:00 det gunstigste tidspunkt for gudstjeneste. Nå har Betaniasøndagene 

avsluttet sin virksomhet. Spørsmålet er om menighetsrådet vil jobbe for en 

ordning der søndag kl.11:00 er hovedregelen. En slik ordning vil berøre 

prestekabalen i Sola. 

 

 Utfordringen med synkende dåpstall ble tatt opp i samtale på menighetsrådet i 

 februar. Er det momenter herfra som bør føres inn på vår handlingsplan? 
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25/16 Godkjenning av regnskap (Vedlegg) 

  

 Regnskapstallene for 2015 er nå klare slik at menighetsrådet kan godkjenne 

 regnskapet for 2015.  Det endelige oppsettet av regnskapet slik det blir lagt frem 

 for årsmøtet er ikke klart. 

 

 Forslag til vedtak: Tananger menighetsråd godkjenner regnskapet for Tananger 

 menighet 2015 under forutsetning av at revisor ikke har innvendinger mot 

 regnskapet. 

  

 

26/16 Godkjenning av årsrapport for 2015. (Vedlegg) 

 

 Forslag til vedtak:  
 Årsrapport for Tananger menighet 2015 godkjennes. 

 Regnskap for 2015 legges ved når det foreligger. 

 

     

27/16 Evaluering 

 Menighetsrådet evaluerer gudstjenestene siden sist samt Strategidøgn på Sjøberg. 

 14.02.Gudstjeneste med dåp 

 28.02. Ungdomsgudstjeneste 

 06.03. Familiegudstjeneste med tiltak for 5.klasse 

 Ha eventuelle momenter klart til møtet.  

  

  

    

28/16 Nytt fra barnehagen/SFO (Vedlegg) 

 Informasjon fra styrer og eierstyret. Referat fra eierstyret 26.01.2016 er vedlagt. 

 

29/16 Skriv og meldinger  

a. Årsmøtet 3. april. Meld eventuelt forfall som ved menighetsrådsmøter. 

b. Dugnad 19. april kl.17:00 – 21:00. 

c. Brosjyren Knif Trygghet deles ut. 

d. Referat fra møte i Eldreutvalget 11.02.2016 

 

30/16 Eventuelt 


