
Kommune 

                       Sola 

 Møtebok                           Blad   13       

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato   

10.05.2015 

Fra kl 

18:30        

Til kl. 

 22:00 

 

13 

 

Tilstede på møtet 

 
Medlemmer 
( angi ev. hvem 

som er fraværende) 

 
Siv Elin Mæland   
Gro Mæland Myklebust 
Jorunn Elin Haga 
Kjell Audun Vignes 
Bjørn Mo 
Tor Ådne Mæland Myklebust 
Olav Kylland 
Helga Frøyland 
Just Salvesen, Sokneprest 
     

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær   

Thea Roalsvik og Ingvild Østebø Mæland, SAK 42 / 16 

  

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

40 – 51 / 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Jeg bekrefter med dette at referatet er godkjent av menighetsrådet slik det fremgår her.  
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40/16 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

41/16 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak: Protokollen av 12.04.2016 godkjennes. 

 

42/16 Informasjon fra ungdomstinget  

 Våre to delegater, Thea Roalsvik og Ingvild Østebø Mæland, informerte fra ungdomstinget. 

  

43/16 Strategiarbeidet  

 

 Brobyggerteam: Just informerte fra møtet med familiene i brobyggerteamet. Innspill: 

 1.Be om at barnefamilier finner sin plass i menigheten. 

 2.Gjøre gudstjenesten barnevennlig før søndagsskolen går ut. 

 3.Aldersdelt søndagsskole, KRIK-søndagsskole i gymsal for de eldste. 

 4.Legoklubb el. KRIK 

 5.Årlig menighetsweekend. 

 6.Familiedag 27. august – før kickoffgudstjeneste 

 7.Facebookgruppen av familier blir viktig mht kommunikasjon. To høydepunkt i året,  

 ellers impulsive initiativ formidles der. 

 Just spør brobyggerteamet hva de ønsker av rådet i forbindelse med weekend. 

  

 Tjenesteoppgaver: «Skape kultur for å spørre direkte.» Jfr. handlingsplanen.  

Hvordan gjør vi dette i praksis? Til første rådsmøte i høst: Alle har kontaktet 2 personer 

som de savner i fellesskapet. Personene inviteres med og eventuelt utfordres til å ha en 

oppgave. Erfaringer deles til høsten. 

 

44/16 Oppfølging av saker 

 

 SAK 35/16: Inntektsbringende arrangement 2016 
 Basaren arrangeres lørdag 22. oktober 2016.  

 Det trengs fremdeles representanter til komitéen. Aktuelle navn ble notert og spørres.

  

 SAK 37/16  Ettåring 

 Hilde Kristoffersen, takket nei til ettåringstjeneste i Tananger menighet.  

 

 SAK 16/16  Nytt misjonsprosjekt 

Prosjekter fra ulike misjonsselskap og organisasjoner ble lagt fram. Misjonsprosjektene 

drevet av Misjon uten grenser passer inn med rådets føringer for type prosjekt. Les gjerne 

om organisasjonen på www.misjonutengrenser.no 

 

 Vedtak: Randi kontakter Misjon uten grenser og ber om konkrete forslag til prosjekt. 

 Saken tas opp på neste menighetsråd. 

 

 

 

 

http://www.misjonutengrenser.no/
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45/16 Tanangerdagene stand 

 Menighetsrådet har ansvar for stand under Tanangerdagene, lørdag 4.juni.   

 Oppgaver og ansvar ble fordelt på møtet. 

 

46/16 Samtale omkring kirkemøtets vedtak om vigselsliturgi  

Just innledet til samtale. Det er intensjon om å ha en felles samling i Sola som tar opp 

utfordringene i forbindelse med ny vigselsliturgi der likekjønnede par får mulighet til å 

vies i kirken. Prost Kjetil Aano vil delta. Det legges til rette for en lokal samling i 

Tananger i etterkant av møtet. Der vil det bli rom for spørsmål og samtale. 

Anmerkning: Felles samling er satt til tirsdag 13. september. 

    

47/16 Evaluering 

 Menighetsrådet evaluerte gudstjenestene siden sist møte. Momenter ble notert.

  

48/16 mCASH 

 

Vedtak: Menighetsrådet ønsker å ta i bruk betalingsappen mCASH,  

i første omgang til offer under gudstjenestene. Terminalen vil bli i bruk til bindingstiden 

går ut september 2017. 

  

49/16 Innspill til FR-budsjett 

Tananger menighetsråd bes om å komme med innspill til Sola Kirkelige Fellesråds budsjett 

for 2017. Menighetsrådet drøftet saken. Fornying av bord, solblending, belysning og 

lyssterke projektorer i kirkerommet har høy prioritet. Randi undersøker kostnader. 

Angående stillinger prioriteres ønsket om full organiststilling. AU gis myndighet til å 

ferdigstille innspillet til Fellesrådet. Dette legges ved referatet.  

 

50/16 Informasjonssaker  

 

a. AU SAK 1/16: Fellesgudstjenesten 22. mai 2016. 

AU mener at lokalene i kirken er de beste for å avholde gudstjeneste, men er positive til at 

fellesgudstjenestene med IMI Tananger veksler lokalitet. Da sist fellesgudstjeneste ble 

holdt i Tananger kirke, er AU åpen for at gudstjenesten denne gangen blir holdt på Betania 

Bedehus. Just formidler dette til planleggingsgruppen. 

 

b. Nytt fra barnehagen/SFO  

 Randi informerer om tilsettingsprosessen av styrer. 

 

c. Nytt fra gudstjenesteutvalget. Just informerte. 

  

51/16 Skriv og meldinger 

a. Referat fra diakoniutvalget 05.04.2016  

b. Referat fra Eierstyret i Tmb/SFO 31.03.2016  

 

 

 

 

 


