
Kommune 

                       Sola 

 Møtebok 
 

                          Blad  19                

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato   

23.08.2016 

Fra kl 

18:30        

Til kl. 

 22:00 

 

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  (forfall) 
Olav Kylland 
Helga Frøyland 
Tom Henning Haga (2. vara) 
Just Salvesen, Sokneprest 
     

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær    

SAK 63/16: Håkon Stornes, Thrine-Lise Arnesen Heap, 

Olav Mo, Ann Helen Hebnes 

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

60 – 67/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Jeg bekrefter med dette at referatet er godkjent av menighetsrådet slik det fremgår her.  
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Kommune 
        Sola 

Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd 
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 Tananger kirke     

Møtedato 
  23.08.2016 

 

Sign. Utskrift også sendt til 

 

 

 

 

 

60/16 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

61/16 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak:  Protokollen av 14.06.2016 godkjennes.  

  

 

62/16 Strategiarbeidet  

 Oppstartshelg med familiedag lørdag 27. august kl.12:00 – 16:00. 

 Menighetsrådet forbereder grilling, er postvakter, steker lapper. 

 

Menighetsrådets medlemmer har tatt kontakt med personer som de har savnet i fellesskapet 

og vil fortsatt ha fokus på dette. 

 

 

63/16 Oppfølging av saker 

 

 SAK 16/16 Nytt misjonsprosjekt 

Håkon Stornes og Thrine-Lise Arnesen Heap fra Misjon uten grenser informerer om 

arbeidet og prosjektene deres.  

 

Vedtak: Tananger menighet vil engasjere seg i Misjon Uten grenser sitt arbeid i Romania. 

Vi starter et samarbeid med intensjon om å finne et område i landet som vårt engasjement 

kan knyttes til. Randi tar kontakt med Misjon Uten grenser for å starte samarbeidet. 

 

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

Menighetsrådets medlemmer bidrar med en gevinst til en verdi av 4-500 kroner. 

 

SAK 48/16: mCASH 

Tananger menighet har nå tatt i bruk mCASH. Det blir informert om denne 

betalingsmuligheten en tid fremover.  mCASH vil også være i bruk på basaren. Tips for å 

få innarbeidet denne betalingsmåten: En gevinst/noen gevinster kan bare vinnes ved å 

betale med mCASH. 

 

 

64/16 Evaluering 

Rådet evaluerte gudstjenestene siden sist. Det bemerkes spesielt gode erfaringer med felles 

sommergudstjenester. Oppslutningen er god og gudstjenestene samler folk fra alle 

menighetene. 
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Kommune 
        Sola 

Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd 
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Sign. Utskrift også sendt til 

 

 

 

 

65/16 Framtidig forvaltning av Tananger kapell 

Det er et sterkt behov for en betydelig og kostbar ytre rehabilitering av Tananger kapell. 

Kapellet har, etter innvielsen av Tananger kirke i 2002, i praksis ikke hatt noen kirkelig 

funksjon for Tananger menighet. Dette er utgangspunktet for at kirkevergen overfor 

fellesrådet har satt fokus på videre forvaltning av kapellet.  

Menighetsrådet drøfter saken og ønsker å invitere kirkevergen til et menighetsråd for 

videre drøfting. 

  

 

66/16 Informasjon, skriv og meldinger  

a. Nytt fra fellesrådet. Informasjon fra fellesrådsrepresentantene. 

b. Personalsituasjonen. Randi informerer. 

c. Student fra Misjonshøgskolen, Aksel Lund, skal ha praksis i Tananger menighet. 

 

  

67/16 Eventuelt 

Hans Kristoffer Goa søker om offer til NLM 04.12.16 da han selv medvirker på 

gudstjenesten. Vedtak: Søknaden ble avslått. 

 

 

 

 

 

 


