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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 20. september 2016 kl. 18.30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Guds-tjeneste; Hvem tjener hvem? 
   Gudstjenesten – en oase av Guds nåde og nærhet i ditt liv? 
    
TIL:   Siv Elin Mæland   
   Gro Mæland Myklebust 
   Jorunn Elin Haga 
   Kjell Audun Vignes 
   Bjørn Mo 
   Tor Ådne Mæland Myklebust  forfall 
   Olav Kylland 
   Helga Frøyland 
   Mariann Hellestø Kean 1. varamedlem 
   Just Salvesen    Sokneprest 
       
 
Saksliste også til:  
   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,  14. september 2016 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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68/16 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til evtuelt. 

  

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

69/16 Godkjenning av protokoll 

  

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 23.08.2016 godkjennes. 

 

  

70/16 Strategiarbeidet  

 Evaluering av oppstartshelg 27-28. august. 

 Lørdagens familiedag var en del av satsingen på barnefamilier, jfr. brobyggerteam. 

På søndagens familiegudstjeneste ble menighetssangen urfremført. Denne ble 

innøvd på familiedagen. Etter gudstjenesten var det grilling etter gudstjenesten. 

 

I menighetsrådets handlingsplan er det vedtatt å oppnevne faddere for 

brobyggerteamet. Just undersøker behovet for dette. 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. 

Menighetsrådet drøfter om det skal arrangeres menighetsweekend 2017 og eventuelt 

hvem som kan ta ansvar for arrangementet. 

 

 

  

71/16 Evaluering av gudstjenester 

Menighetsrådet evaluering av gudstjenestene siden sist. Eventuelle momenter har 

klart til møtet. 

 28.08: Familiegudstjeneste 

 04.09: Presentasjon av konfirmanter 

 11.09: Nattverdsgudstjeneste m/undervisning om gudstjeneste 

 18.09: Høsttakkefest 
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72/16 Tigging utenfor kirken 

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

hovedinngang. Mannen har bitt invitert inn til gudstjeneste, tilbudt kirkekaffe og 

servert grillmat da det var grilling etter gudstjenesten.  

Daglig leder har vært i kontakt med Sola kommune, som meddeler at det ikke er 

tiggerforbud i kommunen. Grunneier som kan velge å bortvise personer fra sin 

eiendom. Hvordan bør menigheten forholder seg til denne utfordringen? 

Menighetsrådet drøfter saken.  

 

73/16 Misjonsutvalg 

Menighetsrådet vedtok SAK 63/16 å engasjere seg i Misjon Uten Grenser sitt 

arbeid i Romania. For å holde misjonsengasjementet varmt i menigheten, bør det 

være noen engasjerte personer som har dette som sitt særlige arbeidsfelt. AU 

foreslår at det nedsettes et misjonsutvalg. Forslag til mandat for utvalget, se punkt 

c. Samtidig er det naturlig å avslutte misjonsprosjektet via NMS i Mukdahan, 

Thailand når avtalen for dette engasjementet utløper. 

Til møtet, ha forslag til kandidater til misjonsutvalg. 

 

 Forslag til vedtak: 

a. Misjonsprosjektet gjennom NMS i Mukdahan, Thailand, avsluttes når avtalen  

    utløper. 

 

b. Det opprettes misjonsutvalg for Tananger menighet. 

 

c. Mandat for misjonsutvalget. 

Innledning: 

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

til uttrykk i alt vårt arbeid. 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 og formidle informasjon om 

menighetens misjonsprosjekt. 

Misjonsutvalget formidler informasjon og nyheter fra misjonsprosjektet på en 

gudstjeneste i løpet av året. 

Misjonsutvalget skal bidra til at konkrete aksjoner vedrørende 

misjonsprosjektet kan settes i gang. 

 

 

74/16 Hallovenn 

Det har blitt en tradisjon at Hallovenn arrangeres 31. oktober i samarbeid med 

IMI. Tananger kirke har vært lokalet for arrangementet de siste årene. Til møtet, 

ha med forslag til personer som kan spørres om å sitte i arrangementskomité for 

Hallovenn 2016. 
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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 (Vedlegg) 

 

d. Møte i eldreutvalget 08.09.2016 (Vedlegg) 

 

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  
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