
Kommune 

                       Sola 

 Møtebok 
 

                          Blad  22                

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato   

20.09.2016 

Fra kl 

18:30        

Til kl. 

 22:00 

 

Tilstede på møtet 

 
Medlemmer 
( angi ev. hvem 

som er fraværende) 

 
Siv Elin Mæland   
Gro Mæland Myklebust                          forfall 
Jorunn Elin Haga 
Kjell Audun Vignes 
Bjørn Mo 
Tor Ådne Mæland Myklebust                 forfall 
Olav Kylland 
Helga Frøyland 
Mariann Hellesø Kean                              1. vara 
Just Salvesen, Sokneprest 
     

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær    

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Jeg bekrefter med dette at referatet er godkjent av menighetsrådet slik det fremgår her.  
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68/16 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

  

 Vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

69/16 Godkjenning av protokoll 

  

 Vedtak: 

 Protokollen av 23.08.2016 godkjennes. 

 

  

70/16 Strategiarbeidet  

 Evaluering av oppstartshelg 27-28. august. 

Konseptet som ble gjennomført med mesternes mester for familier fungerte flott. Det ble en 

grei arena å invitere med seg nye. Noen nye familier møtte. 

 

I menighetsrådets handlingsplan er det vedtatt å oppnevne faddere for brobyggerteamet. 

Just undersøker behovet for dette til neste møte. Menighetsrådet handler ut fra gruppens 

behov. 

 

Brobyggerteamet kommer med et tydelig ønske om menighetsweekend som en viktig satsing 

for å skape godt fellesskap og tilknytning til menigheten. Ognatun leirsted er reservert helgen 

1-3. september 2017. 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet vil ta ansvar for at det blir arrangert menighetsweekend høsten 2017. 

Randi sjekker om det er ledig leirsted 3. eller 4. helgen i september 2017. Hvis ikke, holder vi 

fast på 1-3. oktober 2017 på Ognatun. 

 

Notat etter møtet: Flere leirsteder er sjekket. Ingen har ledig 3. el. 4. helg i september. 

 

  

71/16 Evaluering av gudstjenester 

Menighetsrådet evaluerte gudstjenestene siden sist. Momenter ble notert. 

 

 

72/16 Tigging utenfor kirken 

Flere søndager på rad har en tigger fra Romania tatt plass utenfor kirkens hovedinngang.  

 

Vedtak: 

Tananger menighetsråd ønsker ikke å vise bort tiggeren fra Romania. Neste søndag 

vedkommende setter seg ned for å tigge før gudstjenesten, vil det bli informert kort om 

denne utfordringen før gudstjenesten starter. Just formulerer dette. Budskapet vil i korthet 

bli at vi som kristne er forpliktet til å se mennesket, men ikke forpliktet til å gi penger.   
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73/16 Misjonsutvalg 

  

 Vedtak: 

a. Misjonsprosjektet gjennom NMS i Mukdahan, Thailand, avsluttes 31.12.2016.  

b. Det opprettes misjonsutvalg for Tananger menighet. Utvalgets navn er ikke bestemt. 

 

c. Mandat for misjonsutvalget. 

Innledning: 

Misjon er en naturlig og viktig del av menighetens virksomhet og bør komme til 

uttrykk i alt vårt arbeid. Misjon og hjelpearbeid går hånd i hånd. Tananger menighet 

har valgt sitt misjonsprosjekt gjennom Misjon Uten Grenser, med Romania som land. 

Formål: 

Misjonsutvalgets formål er å skape et bredt engasjement for misjon i menigheten. 

Misjonsutvalget skal være en ressursgruppe for menighetens misjonsprosjekt. 

Oppgaver: 

Misjonsutvalget skal holde seg informert om misjonsprosjektet og formidle 

informasjon om prosjektet til menigheten. 

Misjonsutvalget skal formidler informasjon og nyheter fra misjonsprosjektet på en 

gudstjeneste i løpet av året. 

Misjonsutvalget skal bidra til at konkrete aksjoner som innsamlinger og hjelpearbeid 

vedrørende misjonsprosjektet kan settes i gang. 

Intensjon: 

På sikt er intensjonen å engasjere lokalsamfunnet i praktisk hjelpearbeid i tilknytning 

til misjonsprosjektet. 

 

74/16 Hallovenn 

Menighetsrådet vil utfordre Tananger menighetsbarnehage/SFO sine foreldre utvalg til å 

være representanter i Hallo Venn komite. Randi spør. 

Informasjon etter møtet: Inger Karin Rott, Erlend Engelsgjerd og Sindre Skjelsvik har sagt 

ja til å være med i Hallo Venn komiteen. 

  

 

75/16 Skriv og meldinger  

 

a. Inspirasjonssmling 27. september.  
Dette er en av de to årlige i samlingene for å inspirere og påskjønne frivillige 

medarbeidere. Stab har regien på kvelden. MR bes om å snakke varmt om 

arrangementet samt ta ansvar for rydding og oppvask. 

 

b. Temakvelder i kirken se www.tanangermenighet.no  

 

c. Styremøte i ESC 18.08.2016  

 

d. Møte i eldreutvalget 08.09.2016  

 

http://www.tanangermenighet.no/
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e. Juletrefest arrangeres i Tananger kirke 27. desember 2016. IMI ønsker ikke å være 

medarrangør i år. Søndagsskolelederne er komité. 

 

f. Referat AU 01-09.2016: 

 

AU  02 / 16  Tildeling av resterende offer 2016. 

Menighetsrådet valgte ved offertildelingen for 2016 å la noen offer stå åpne i påvente 

av nytt misjonsprosjekt. Menighetsrådet valgte SAK 63/16 (oppfølging av 16/16) 

Misjon Uten Grenser som sitt nye prosjekt. Fire offer er åpne for høsten 2016.  

 

Vedtak:  

Av de fire offer som ikke er tildelt for 2016 tildeles tre Misjon Uten Grenser og ett til 

NMS. 

 

AU 3/16   Intern husleie Tananger menighets SFO. 

I følge budsjett som ble vedtatt i Tananger menighetsråd  ( MR SAK 06 – 16 ) er den 

interne husleien for Tananger menighets SFO kr.130 000 for 2016.   

  

Vedtak: 

AU ber daglig leder effektuere den interne husleien for Tananger menighets SFO på  

kr. 130 000 for 2016. 

 

 

76/16 Eventuelt 

 

a. Prestestudent Marius Økland vil ha sin praksis i Tananger i uke 40-44. 

Just avvikler studiepermisjon i forbindelse med videreutdanning i løpet av denne 

perioden. 

 

b. Brev vedrørende supplerende bispekandidater ble sendt på mail. 

 

c. Bergs metall design er utfordret til å designe en lysbåt/globe til bruk i kirkerommet. 

AU gis fullmakt til å vedta kjøp av denne. 

 

d. En asylsøkende kurdisk familie, far og gutt i 7. klasse, ønsker vennefamilie. Randi 

jobber for å finne en aktuell familie. 

 

e. Markering av Bibelselskapets 200 årsjubileum. Tananger Menighet har mange fokus nå 

og ikke kapasitet til å markere Bibelselskapets jubileum. Menighetsrådet ønsker å 

fokusere på Bibelen og bibelbruk ved en senere anledning. 

 

 

 

 

 
 


